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EDITORIAL
O PESQUISADOR E O DESPERTAR PARA O AGIR
CONSCIENTE INVESTIGATIVO
Já lhe disseram que quando você entra em uma Universidade
você se torna um pesquisador da área que abraçou para sua vida
profissional? Ainda que lhe tenham dito, isso não é absorvido
imediatamente e só na época do Trabalho de Conclusão de
Curso é que as coisas começam a fazer sentido (ou não!).
Veja, qual a importância em se fazer pesquisa? Grosso modo,
poderíamos dizer que um dos aspectos mais importantes são
as contribuições da pesquisa para a sociedade e, também, os
benefícios pessoais voltados para o desenvolvimento intelectual.
A Universidade procura promover o ser investigativo, ou seja,
cria estratégias de ensinovoltadas a desenvolvero lado investigativo
de cada aluno e se, durante essas investigações ocorrerem grandes
contribuições, quem ganha é a sociedade carente de inovações.
Para tanto, assistir às aulas seria um exercício prazeroso de ir
amealhando argumentos teóricos para responder às questões que
vão surgindo em você (ou deveriam), como por exemplo: “Por que
as coisas são assim?”; “Em minha área, quais são os problemas que
emperram o bom funcionamento?”; “Em que medida eu poderia
contribuir com um novo olhar para minha área e em que ponto ?”...
A ação investigativa começa em você, em seu primeiro dia de
aula e o percurso das aulas oferece caminhos para a composição
do seu pensar científico e que pode se traduzir, por fim, em
trabalhos científicos coerentes que se tornem, quem sabe,
instrumentos reais de acréscimos de ideias eficazes às já existentes.
O exercício com a escrita de artigos, por exemplo, é
o melhor meio para o desenvolvimento das capacidades
de pensar e agir científicos, é um despertar sólido,
deste, que todos nós professores almejamos: um aluno
pesquisador consciente investigativo que aja cientificamente.

Prof. Dra. Maria Christina da Silva Firmino Cervera.
(FAEL-UNIFESSPA – Faculdade de Estudos da Linguagem –
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará).
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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. O desenho como possibilidade de brincar, o desenho como
possibilidade de falar e de registrar marca o desenvolvimento da infância, porém em cada
estágio, o desenho assume um caráter próprio, ou seja, a criança apresenta uma linguagem
própria relacionada com a construção de seu próprio eu. Estes estágios ou etapas definem
maneiras de desenhar que são bastante similares em todas as crianças, apesar das diferenças
individuais de temperamento e sensibilidade. No entanto, não necessariamente a criança tem
de “encaixar-se” exatamente na etapa descrita, pois se sabe que algumas se desenvolvem
mais lentamente que outras. Esta maneira própria de desenhar de cada idade varia, inclusive,
muito pouco de cultura para cultura.

Palavras-Chave: Desenho; Educação Infantil; Desenho Infantil.
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INTRODUÇÃO
O trabalho proposto tem a finalidade de compreender o 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.
A pesquisa aborda a origem do desenho como forma de comunicação, expressão e representação.
É por meio do desenho, que a criança cria e recria individualmente formas expressivas,
integrando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade. Como possibilidade de brincar, de falar, de registrar, o desenho marca o desenvolvimento da infância e em cada estágio, ele assume um caráter próprio. Estes estágios definem maneiras de desenhar que
são bastante similares em todas as crianças, apesar das diferenças individuais de temperamento e sensibilidade. 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 trabalho analisa como o desenho pode contribuir para a construção do conhecimento,
ao desempenhar atividades artísticas e colaborar com as matérias denominadas fundamentais, que podem ser trabalhadas de forma prazerosa em uma linguagem elaborada exigindo a colaboração das mãos, olhos, e instrumentos,envolvendo o conjunto de potencialidade do indivíduo. Trata-se de uma das mais importantes formas de expressão da criança
que ainda não domina a linguagem escrita, que por meios de riscos e diversos movimentos ao desenhar, busque o controle do seu próprio corpo, sendo capaz de exercitar habilidades por meio da qual irá desenvolver os níveis afetivos e cognitivos, objetivando uma
alfabetização agradável, trabalhando a coordenação motora e sua capacidade de atenção e concentração que será trabalhado nas escolas de educação infantil, que é um espaço pronto para favorecer o aperfeiçoamento dos processos através da exploração e da
experimentação, valorizando a imaginação e a descoberta do desenho como uma atividade escolar, já que quando a criança desenha cria concepções do mundo no qual está inserida valorizando o novo, permitindo a construção e reconstrução de seu pensamento.
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ORIGEM DO DESENHO
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. 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,
Ao longo dos séculos o desenho passou a ser um reflexo de seu crescimento psíquico”.
		
utilizado cada vez de formas mais diferentes.
O DESENHO E O
Sendo até mesmo, um precursor da linguagem
DESENVOLVIMENTO DAS
escrita, da fotografia e assim, do cinema, e
CRIANÇAS
até mesmo das representações cartográficas.
A representação por meio do desenho
teve início na pré-história quase que ao
mesmo tempo em que a do homem. Nas
cavernas ficaram gravados, por meio de desenhos, os hábitos e experiências dos primitivos “homens das cavernas” que usavam as pinturas rupestres como forma de
se expressar e comunicar antes mesmo
que se consolidasse uma linguagem verbal.

O desenho é uma das maneiras mais eficientes de comunicação. Desde os nossos ancestrais essa técnica já era utilizada com eficácia,
fosse para se comunicar com seus pares, ou
expressar e registrar fatos ocorridos. Muitos
são os estudos apontando que, antes mesmo do surgimento da escrita e da oralidade,
o esboço gráfico já era desenvolvido como
uma importante forma de comunicação.

O rabiscos ganham complexidade conforme os estágios de desenvolvimento gráfico. Segundo Lowenfeld (1977, p. 51), afirma
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 desenvolver a apreciação dos vários complexos
modos como ele cresce e se desenvolve”.

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.

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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Os estágios de evolução do desenho segundo Lowenfeld (1977) denomina à primeira como Estágio da Garatuja, fase dos rabiscos, bolinhas desordenados a criança não
controla os movimentos acontece por volta
de dois anos de idade. A segunda, Pré-Esquema tem início por volta dos quatro anos
de idade até aproximadamente sete anos, a
criança começa 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 Estágio do Realismo faz um caminho
dos nove aos doze anos, aproximadamente a
criança passa a ser realista, ou seja, desenha
aquilo que vê com grande preocupação em
acertar, em fazer o mais possível parecido com
a realidade. Por isso, busca modelos para copiar ou para de desenhar. Usa sobreposições.

O desenho infantil demonstra a percepção
do universo da criança, apresenta-se com a finalidade de identificar e fazer um diagnóstico,
para isso é necessário conhecer sobre as fases
evolutivas do desenho. Desenhar é uma forma
O Estágio Esquemático inicia-se por de a criança lidar com a realidade que a cerca,
volta dos sete anos aproximadamen- representando situações que lhe interessam.
te, a criança passa a coordenar os desenhos no papel (dividem céu e terra e coloMais cedo ou mais tarde, todos os pecam desenhos que se relacionam entre si). quenos se interessam em registrar no papel
algo que seja reconhecido pelos outros. No
A criança busca ser realista na intenção, ou começo, é comum observar o que se conseja, desenha aquilo que vê. Para isso, usa trans- vencionou chamar de boneco girino, uma
parências e plano deitado. A capacidade de primeira figura humana constituída por um
realizar desenhos figurativos aumenta muito. círculo de onde sai um traço representando
o tronco, dois riscos para os braços e ou[...] é neste período que aparece uma interessante tros dois para as pernas. Depois, essa figura
característica dos desenhos infantis: a criança disincorpora cada vez mais detalhes, conforpõe os objetos que está retratando numa linha reta,
em toda a largura da margem inferior da folha de me a criança refine seu esquema corporal
papel. Assim, por exemplo, a casa é seguida de uma e ganhe repertório imagético ao ver deseárvore, à qual se segue uma flor que fica ao lado da
nhos de sua cultura e dos próprios colegas.
pessoa que poderá ficar antes de um cão, que é a figura final do desenho (LOWENFELD, 1977, p. 55).
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ESTEREÓTIPO DO DESENHO
O desenho como método pedagógico-educacional 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. De acordo com Porcher (1982, p. 25).
O que está fundamental em causa da educação
artística são valores do meio ambiente, a qualidade 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. que é a
figura final do desenho. (PORCHER, 1982, p. 25).

Na Educação Infantil é o lugar em que o desenho deve estar presente a todo instante, a
maioria das crianças por não terem a linguagem
oral e escrita como forma de expressão, utilizam o desenho para representar o que sentem.
Portanto, a importância do mesmo para o desenvolvimento das em todos os seus aspectos.
Por meio dos desenhos as crianças percebem formas de dizer coisas, e podem ser usadas como instrumentos valiosos no dia-a-dia
do professor que ao interpretá-los, pode obter resultados que irão facilitar o desenvolvimento e a aprendizagem na sala de aula, já
que muitos utilizam o desenho como uma
forma de ganhar e tempo e distrair as crianças, o desenho pode ser utilizado desde que
tenha uma finalidade como descobrir possíveis problemas. Para Almeida (2003, p. 27):
“[...] as crianças percebem que o desenho e
a escrita são formas de dizer coisas. Por esse
meio elas podem “dizer” aldo, podem representar elementos da realidade que observam,
e com isso, ampliar seu domínio e influenciar
sobre o ambiente” (ALMEIDA, 2003, p. 27).
A Arte na Educação Infantil deveria ser repensada e valorizada, pois a maioria das instituições de ensino ainda trabalham com um
ensino tradicional da arte, disponibilizando
cópias de imagens estereotipadas para os
alunos pintarem. Portanto, a forma como é
criado o estereótipo de qualquer objeto, imagem, animal ou ser humano, em uma criança
faz muita diferença no seu desenvolvimento
de assimilação dos modelos e papéis sociais.
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Apresentar fotografias e imagens desenhadas e pintadas por outras crianças e
adultos não deixa de ser importante no seu
desenvolvimento, pois possibilita a construção de conceitos e auxilia na compreensão
e assimilação dos conceitos sobre as imagens para ter ideia do que aquilo significa.

Os desenhos estereotipados é um impasse
no desenvolvimento da criatividade dos alunos
de Educação Infantil, pois inibem a possibilidade de expressão, a oportunidade da criança expressar o que sente e percebe de si e do mundo.
Segundo Mèredieu (1974) nos estereótipos
usados na escola:

A alfabetização visual também é muito
A comparação de desenhos em movimento na idade
importante, e por muitas vezes fica esquepré-escolar e de desenhos realizados depois da entracida. De acordo com Barbosa (2009, p. 4): da na escola permite extrair alguns fatos: a escola im-

põe à criança a utilização de um repertório de signos
gráficos devidamente classificados (flor, árvore, pássaro, casa,etc). O aparecimento deste código acarreta
um empobrecimento tanto ao nível dos temas (incomparavelmente mais ricos, admiráveis e variados nos
desenhos executados em casa) quanto ao nível formal.
Esta redução torna os desenhos legíveis e comparáveis entre si, daí a possibilidade de classificá-los. O
impacto social é ressaltado, pois, quando reforça e seleciona alguns tipos de grafismos julgados desejáveis
e que se tornam mais comuns a todos. Tudo o que não
entra nestes quadros torna se anomalia, desvio, signo
inquietante. Assim, a escola castra a criança de uma

Temos que alfabetizar para a leitura de imagem. Através da leitura das obras de artes plásticas estaremos
preparando a criança para a decodificação da gramática
visual, da imagem fixa e, através da leitura do cinema e
da televisão, a prepararemos para aprender a gramática da imagem em movimento (BARBOSA, 2009, p. 4).

O que vem dificultando é a forma como
as instituições de Educação Infantil vem desenvolvendo o processo de ensino-aprendizagem, pois o ensino da Arte é muito
mais do que produzir trabalhos artísticos, parte de si mesma. (MÈREDIEU, 1974, p. 102-103).
aprender Arte envolve basicamente fazer
trabalhos artísticos, apreciar, apreciar e refletir sobre as produções individuais e coletivas de diferentes culturas e épocas.
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A CONTRIBUIÇÃO DO DESENHO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
O desenho possui a intenção de comunicar uma idéia, uma imagem, um signo,
por meio de determinados suportes: papel,
cartolina, lousa, muro, chão, areia, madeira, pano, etc, podendo, para tanto, serem
utilizados vários instrumentos para registro, tais como: lápis, cera, carvão, giz, pincel, pastel, caneta hidrográfica, bico-de-pena, vareta, pontas de todas as espécies.
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 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.
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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 requer 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 superfícies 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.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os conteúdos estão organizados em dois
blocos. O primeiro bloco se refere ao fazer
artístico e o segundo trata da apreciação em
Artes Visuais.

O propósito deste trabalho foi mostrar as contribuições do desenho para o desenvolvimenA escola precisa, hoje, da escola maternal to infantil e analisar a prática pedagógica com
porque perdeu seu quintal. Perdeu o seu es- a utilização do desenho na Educação Infantil.
paço de criação, onde podia expressar o jogo
simbólico próprio ao seu estágio de pensamento a às necessidades afetivas da sua idaAo longo desse estudo, foi possível comde. Precisa também da escola porque não preender o valor do desenho para o desentem irmãos e primos que possam ser seus volvimento infantil. A sua aplicação é conscompanheiros naturais nestes jogos. (MO- tante nas escolas de Educação Infantil e
REIRA, 1987, p.64). A escola funciona como vimos que a sua execução traz para a crianum canal que operacionaliza, dentro da so- ça a ampliação da sua capacidade criadociedade, a passagem de conteúdos que repre- ra, desenvolvendo a imaginação, bem como
sentam e participam de uma visão cultural, atuando de forma significativa para a orregional e universal do patrimônio humano ganização de pensamentos e sentimentos,
de conhecimento. As estratégias utilizadas além de impactar positivamente sobre os
podem estabelecer uma relação de poder, aspectos emocionais, motores, intelectuprincipalmente quando as cartas do jogo ais, físicos, perceptuais, sociais e estéticos.
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 crianças esse espaço era de aprendizado social. As
famílias eram numerosas, permitindo o convívio entre crianças de várias idades: primos, 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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O ENSINO DE MATEMÁTICA ATRAVÉS DOS JOGOS
RESUMO: A matemática é uma das disciplinas mais importantes dentro do conhecimento

humano e se faz presente em diversos aspectos do dia-a-dia das pessoas. Sua utilização é
quase que inevitável e por isso mesmo aprender a matemática é imprescindível. O objetivo
principal deste trabalho é falar o olhar da gestão sobre a utilização do lúdico como instrumento
pedagógico para o ensino de matemática. Dentre os objetivos específicos, abranger a utilização
dos jogos no ensino da matemática; descrever a importância deles para a aprendizagem; falar
sobre as vantagens do lúdico para o despertar da curiosidade, facilitando a assimilação dos
conceitos matemáticos. A metodologia do trabalho é pesquisa de cunho bibliográfico em
artigos, publicações e material eletrônico confrontando as ideias dos principais autores para
dar o devido embasamento teórico ao tema proposto. Conclui-se que o ensino de matemática
através dos jogos serve para acabar com o estigma existente em torno da disciplina tornando
a matemática acessível e agradável de aprender para todas as crianças.

Palavras-chave: Matemática; Ensino-Aprendizagem; Jogos.
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INTRODUÇÃO
A razão para escolha do tema é que no
meu trabalho como docentes de matemática procuram desmistificar o estigma existente em torno da matéria que causa impressão
aos alunos de ser um tipo de conhecimento
inacessível. Muito pelo contrário, o estudo da matemática assim como outras disciplinas pode ser de fato prazeroso, gratificante, instigante e divertido utilizando-se
de instrumentos lúdicos para seu trabalho.

A matemática encontra-se presente em todos os momentos de nossas vidas, seja de forma implícita ou explícita. Tudo a nossa volta
remete à matemática, desde o simples olhar
as horas no relógio até quando se está fazendo compras, colocando em prática os conhecimentos matemáticos. Com isso, denota-se
o quão importante é a matemática na vida das
pessoas. Um dos principais motivos para o desenvolvimento deste tema diz respeito a uma
tendência que é possível observar em diversas escolas tanto no Brasil quanto no exterior
que é a denominada “gameficação do ensino”,
onde através de jogos (como os de estratégia,
por exemplo) é possível transmitir conteúdos
de história, língua portuguesa e também matemática, afinal envolve raciocínio lógico para
lidar com as situações que se apresentam.
Nesse contexto, verificou-se a possibilidade de se trabalhar jogos com a matemática.

Este artigo buscou-se utilizar-se de múltiplas fontes de pesquisa como Google acadêmico e Scielo. Coletando assim aspectos
de visões diferentes em relação ao processo
do ensino da Matemática com estratégias
lúdicas, garantindo assim maior confiabilidade ao estudo dessa temática. Foram utilizadas como palavras-chave para busca de
dados. Matemática, lúdico, gestão escolar.

A importância do tema incide no fato de
PRIMEIRAS REFLEXÕES SOBRE
que se for possível associar os jogos com um
O ENSINO DE MATEMÁTICA
aprendizado de forma descontraída fugindo
ENVOLVENDO JOGOS
ao contexto padronizado de ensino mostrando que o ensino de matemática com jogos,
A matemática se faz presente no dia-a-dia
além de ser mais prazeroso mais satisfatório e
motivador, serve também para elevar o jogo a de todas as pessoas e de forma intensa e freum patamar mais importante porque desmis- quente implícita ou explicitamente. A partir
tifica a matéria tornando-a acessível a todos. do instante que o dia nasce e abre-se os olhos
para começar uma nova jornada, no mostrador
Com isso a gestão escolar tem um papel pre- do relógio, quando se anda pelas ruas, e fazeponderante sobre a questão tratada neste arti- mos compras, está se praticando a matemátigo uma vez que ela viabiliza os instrumentos e ca e os conceitos por ela determinados. Dessa
os meios para que o professor possa trabalhar a forma, constata-se o quão importante é a mamatemática por meio do lúdico em sala de aula. temática o decisivo papel que ela desempenha na vida das pessoas, solucionando problemas e apontando soluções (CARAÇA, 2000).
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Tal fato ocorre, principalmente porque o
ensino de matemática muitas vezes cai na
armadilha de ser ensinado de forma mecânica, partindo da mera transmissão de um conhecimento onde os alunos assumem uma
postura passiva permeado por informações
preconcebidas, resultando dessa forma no
sentimento de medo e total insatisfação e
inclusive, plena incapacidade de decodificar
os sinais cotidianos e assim eram excluídos
do universo matemático (GRANDO, 2004).
O aluno já plenamente ciente do que necessita em relação a obtenção de resultados satisfatórios, e os professores imbuídos de sua
missão de instrumentalizar esses alunos com
os recursos pedagógicos necessários para
melhorar seu aprendizado constituem um dos
principais objetivos da escola e da educação
no ensino de matemática (GRANDO, 2004).
O uso do lúdico no ensino da matemática
é uma forma legitimamente inteligente e interessante de superar os obstáculos comuns
ao ensino de cálculos e aritmética. Ensinar
matemática utilizando jogos, faz com que
o mesmo suba no patamar de instrumento transformador do ensino de matemática
que até então é vista como o bicho-papão
das disciplinas, em uma disciplina prazerosa e extremamente motivadora e promotora da interação social (GRANDO, 2004).

ENSINANDO MATEMÁTICA
A Matemática remonta suas origens na
antiguidade por constituir uma necessidade
da vida diária e com seu desenvolvimento,
elaboraram-se um complexo sistema composto por extensas disciplinas que contribuem significativamente para a formação
dos indivíduos sendo uma ferramenta imprescindível para toda a sociedade. Entretanto, a legitimação de seu papel só adveio
realmente a partir da Revolução Industrial e
com o nascimento de sistemas bancários e
de produção que configuram outras formas
complexas de se lidar com a matemática exigindo sistematicamente um conhecimento e domínio mais abrangente da disciplina
por parte dos indivíduos (CARAÇA, 2000).
Depois disso, a matemática sob a forma
de disciplina foi introduzida nas escolas, entretanto, as publicações e livros didáticos
foram elaborados baseados na formalização e também no raciocínio dedutivo proveniente do grego Euclides (século III a C.).
No período entre guerras mundiais, a matemática experimentou significativa evolução e sua importância como disciplina
cresceu exponencialmente, apesar de permanecer um abismo entre seu conhecimento e o cotidiano dos alunos (BOSSA, 2000).
Cada vez mais alunos ingressaram nas escolas e o estigma da dificuldade matemática também cresceu na mesma proporção, distanciando estas crianças de uma disciplina que num
primeiro momento lhes parecia não ter nenhum sentido. Por conta disso, o rendimento
global de muitos alunos diminuiu e a disciplina
ganhou o status de principal razão de reprovação. Ainda assim, a sua formalização persistiu.
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Ainda na década de 30 na Inglaterra, verificou-se que os livros didáticos de ensino de
matemática eram constituídos de traduções
literais da obra dedutiva de Euclides (BAHIA,
1997). A partir da Guerra Fria e da Corrida
Espacial, os Estados Unidos se preocuparam
e fazer uma reformulação do currículo com
o objetivo de formar cientistas para superar
os soviéticos em termos de avanços científicos e na corrida espacial (BAHIA, 1997).

A partir da década de 90, mais precisamente
entre 1997 e 1998, surge no Brasil os Parâmetros Curriculares Nacionais também denominados pela sigla PCN’s voltados especificamente para as oitos séries do Ensino Fundamental.
O capítulo que trata sobre a disciplina
teve a elaboração de autoria de integrantes brasileiros ligados ao Movimento de
Educação Matemática onde segundo especialistas, os PCN’s até o momento constitui o instrumento mais adequado em termos de orientação de trabalho para todos
os professores que desejam ministrar aulas e dessa forma, trabalhar no combate ao
fracasso e a evasão escolar (BOSSA, 2000).

Teve início aí o nascimento da matemática
moderna, uma concepção excelente, mas com
um direcionamento equivocado. Esse modelo
de ensino de matemática se sustenta em teoria
de conjuntos, mas seu foco primordial estava
em procedimentos que isolavam a Geometria.
Trata-se de uma forma essencialmente abstraPor conta do tipo de metodologia utilizada
ta para os estudantes do Ensino Fundamental pelos professores desde os primórdios da cie por isso mesmo tornando-se uma forma de vilização, metodologia essa que está calcada
conhecimento muito vago (BAHIA, 1997). em um paradigma sistemático de aprendizagem, transferência e reprodução de conheciComo consequência, a proposta perdeu mentos de modo que a assimilação do aluno
sua vitalidade em um tempo curtíssimo de fica condicionado ao simples recebimento
apenas dez anos. A partir dos anos 70, teve passivo de informações preconcebidas, absoiniciou o Movimento de Educação Matemá- lutamente prontas e imutáveis, promove de
tica, contando com a colaboração de educa- forma bastante negativa uma incapacidade
dores do mundo inteiro que, procuravam se de realizar decodificação dos sinais que se
juntar em grupos de pesquisa para o apri- encontram evidentes no dia-a-dia, colocanmoramento da matemática e do seu ensino. do-os, como consequência perversa à margem da sociedade ativa (MOURA, 1996).
Foi a primeira vez que aconteceu uma
aproximação entre a Psicopedagogia com
Esses aspectos demonstram que o ensia disciplina de Matemática. Os especialis- no baseado nesses preceitos e modelo ultas nesse contexto, conseguiram descobrir trapassado é absolutamente ineficaz uma
a maneira para construir o conhecimen- vez que sua reprodução de modo coerento na criança e assim começaram a estudar te deveria implicar apenas numa mera informas opcionais de avaliação. Os matemá- dicação de que o aluno aprendeu a reproticos que não eram ligados à Educação se duzir, mas não necessariamente assimilou
dividiram em duas correntes sendo uma a o conteúdo proposto KISHIMOTO (1994).
que apoia e a outra que oferecia resistência a essas transformações (BOSSA, 2000).
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Nas palavras de Thomas O’Brien (2003, p.
33), denota-se que essa constitui a “matemática do papagaio”, onde o aluno simplesmente decora os conteúdos ministrados
para que posteriormente possa demonstrá-los sempre que seu professor solicitar,
calçando num modelo de memorização de
fatos e procedimentos que não tem nenhuma relação maior e absolutamente desvinculado do contexto social contemporâneo.
Ainda segundo O’Brien (2003, p. 34), “o
princípio é ao mesmo tempo básico e desprezível, ele se restringe ao ensino da aritmética e outras áreas importantes da disciplina,
que não se prestam a simples memorização, como a Geometria, ficam desprezadas”.

Denota-se com isso que ensinar matemática não constitui uma tarefa das mais
simples assim como aprendê-la, uma vez
que emerge a necessidade de utilizar instrumentos que farão uma mediação entre o
professor, aluno e o conhecimento. Devem
ser pautados por um planejamento e aplicação acurada, constituindo-se importante recurso pedagógico com efeitos satisfatórios
para que se possa construir o conhecimento matemático por completo (NETO, 2003).

Dentre os instrumentos pedagógicos mais
eficientes e utilizados atualmente, são os jogos
matemáticos que possibilitam a transformação
do contexto da sala de aula em um ambiente
promotor de conhecimentos e facilitador do
Urge a necessidade de transformar uma processo ensino-aprendizagem (NETO, 1993).
mecânica de ministrar matemática, uma
vez que a vida contemporânea exige uma
Nas palavras de Pilleti (1985, p. 09), “o
matemática viva que provoque nos alu- motivo para a introdução de jogos nas aunos e educadores um legítimo gosto e a las de matemática é a possibilidade de diconfiança para se sentirem motivados a minuir bloqueios apresentados por muitos
superar limites e enfrentar desafios, en- de nossos alunos que tem a matemática e
fim, motivação é a palavra chave para isso. se sentem incapacitados para interpretá-la”.
Segundo Piletti (1985, p. 42), “a motivação é fator fundamental da aprendizagem.
Sem motivação não há aprendizagem. Pode
ocorrer aprendizagem sem professor, sem
livro, sem escola e sem uma porção de outros recursos. Mas sem motivação nenhum
outro recurso proporcionará aprendizagem”.

No contexto de uma situação de jogo onde
torna-se viável a possibilidade de uma atitude passiva e extremamente motivadora,
os alunos notam seu melhor desempenho
e a expressão de atitudes mais positivas
diante de um processo de aprendizagem.
Dessa forma, a matemática pode desenvolver-se caracteristicamente permeando
Baseado na afirmação do autor anterior- entre o concreto, o abstrato e o coerente.
mente citado denota-se que a motivação de
fato implica em um instrumento pedagógico
fundamental, ainda que sua contribuição para
a aprendizagem necessariamente tenha recebido a devida atenção por parte dos educadores. Isso porque arranjar material e transmiti-lo
para que, posteriormente possa ser cobrado
em avaliações, é muito mais conveniente e fácil do que instigar os alunos ao desejo de realizar questionamentos e atuar de forma ativa
no contexto da aprendizagem de matemática.
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O JOGO COMO INSTRUMENTO
PEDAGÓGICO PARA
APRENDIZAGEM
Engana-se o educador que pensa que o
jogo não serve para outra coisa que não
seja brincar, uma vez que dentre vários tipos de jogos existe sempre um cunho de
aprendizagem. Por conta das mais variadas formas de vida, valores e conhecimentos humanos, no contexto educacional eles
se transforma em um desafio determinante
para a formação pessoal (NETO, 2003).

da, em sintonia com as principais tendências
e avidez por informação e conhecimento da
sociedade contemporânea (NETO, 2003).

Frise-se que o jogo não implica somente
em um somatório de experiências vivenciadas pela criança, mas constitui uma preparação para ela em relação ao que está por
acontecer, promovendo a prática e o estímulo de habilidades e do convívio social.

Desse modo, o jogo tem condições de promover o desenvolvimento das potencialidades, das habilidades e estimular o raciocínio
sistematicamente promovendo a reflexão dos
conhecimentos adquiridos pelos educandos,
constituindo-se um aspecto muito importante para a promoção do desenvolvimento
pessoal pleno da criança quebrando paradigmas e dirimindo a insatisfação que surge
em alguns educandos e educadores no sentido de que a aula de matemática constitua
algo enfadonho, desestimulante e monótono.

Segundo Caraça (2000, p.33) “eu jogo do
jeito que vivo e vivo do jeito que jogo”. O jogo
vai muito mais além da concepção de objeto
sociocultural constituindo-se uma atividade
e expressão natural do ser humano e inerente ao processo de desenvolvimento psicolóÉ inegável que os alunos trazem uma baga- gico e cognitivo supondo ser realizado sem
gem cultural e conhecimento já adquiridos em constituir necessariamente uma obrigação.
casa, assim como concepções, intuições que
Em relação a educação escolar, ele exerce
vão sendo elaboradas por meio das experiências que elas experimentam no seu cotidiano um papel preponderante ainda mais com reno lar, no convívio com familiares e vizinhos lação ao trabalho matemático que é uma disconstruindo dessa forma, um ambiente socio- ciplina que caracteristicamente provoca nos
cultural importante. Segundo Neto citado por personagens envolvidos na aprendizagem
Vygotsky (1991, p. 11), “o aprendizado das (professor e aluno) sensações contraditórias:
crianças começa bem antes delas frequenta- por um lado, um segmento muito importante
rem a escola. Qualquer situação de aprendiza- para o conhecimento e de outro, uma forma
do com a qual a criança se defronta na escola, de aproximação análoga ao que se compretem sempre uma história prévia” (NETO, 2003). ende como o “bicho papão” de todo aluno.

É através dos jogos que as crianças não somente experimentam situações, mas também
tem a oportunidade de aprender a trabalhar
com símbolos e refletir sobre comparações
como mecanismo de promover o pensamento. O conceito das coisas se processa sob a
forma de algo imaginado, contextualizado
tornando-se inerente à cultura e ao contexto escolar para a obtenção de uma aprendizagem realmente satisfatória e contextualiza
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Dentre as inúmeras possibilidades de se
AS HABILIDADES QUE PODEM
trabalhar o jogo com a matemática, uma das
SER TRABALHADAS COM JOGOS
mais interessantes é a oportunidade para reMATEMÁTICOS
duzir eventuais bloqueios que frequentemente alguns alunos manifestam por temer a MaA implementação de jogos para promover o
temática e pelo sentimento de impotência em ensino de matemática possui um papel muito
relação ao seu aprendizado (CARAÇA, 2000). importante principalmente em situações de
aprendizagem porque traz importantes conO uso de jogos em salas de aula nos dias tribuições para o aprimoramento de aptidões
atuais é mais bem trabalhado principalmen- e potencial físico – esse aprimoramento se dá
te em oficinas e laboratórios de informática por meio de uma prática e manipulação sisteonde é possível montar equipes que irão re- mática de materiais, objetos, desenvolvimensolver problemas matemáticos que vão sendo to corporal, estímulo das capacidades afetivas,
criados no contexto de jogos voltados para a trabalhos com os valores, atitudes, interesgeometria, a estatística e o raciocínio lógico. ses, etc.; além é claro do trabalho realizado
com as capacidades cognitivas na aquisição
Bons exemplos de jogos que trabalham de habilidades e conhecimentos específicos.
esses aspectos são o já tradicional sokoban Tais capacidades promovem o desenvolvi(de encaixes para trabalho geométrico) e o mento e a formação da personalidade de
sim city onde se tem que administrar uma modo abrangente e completo (BOSSA, 2000).
cidade e dessa forma uma visão empreendedora é requisito fundamental trabalhanSão inúmeras as habilidades que podem
do diversos aspectos econômicos e estatís- ser desenvolvidas na criança através dos
ticos, além de uma estratégia consistente. jogos matemáticos, mas principalmente a
operacionalização da criança que tem início
É possível também trabalhar em jogos em quando ela se vê frente a determinadas siequipe (uma contra outra) e dessa forma a utili- tuações concretas que requerem soluções,
zação de equipamentos em rede é fundamen- remetendo a configuração da capacidade
tal e mostra como o espírito de equipe e cada de solucionar questões lógicas e coerenqual contribuindo com seu raciocínio tornam tes, aprimorando potencialidades e realizana interação, a troca de informações e o tra- do a avaliação de resultados em analogia
balho em conjunto eficiente, explorando uma com questões do cotidiano (BOSSA, 2000).
série de habilidades matemáticas dos alunos.
Na opinião de Piaget, o jogo dá oportunidade
Outro bom exemplo é o jogo de fichas co- para a criança trabalhar o pensamento dialético
loridas onde se organiza a sala com grupos adaptando-se ao contexto social e superando
de 3 a 5 participantes, trabalhando capacida- os desafios de maneira criativa. Segundo ele,
des como a percepção de número formado a criança constrói o conhecimento por meio
em algarismos ordenados, o relacionamento de relações lógico-matemáticas, que são criade cores das fichas às ordens numéricas, etc das no contexto físico-social (PIAGET, 1974).
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Quando ela se propõe a manusear objetos, a redução da dependência, assegurando-lhe
o educando estará realizando comparações, condições para que ela construa o conheciclassificando, estabelecendo diversos tipos mento a sua própria maneira (PILLETI, 1985).
de relações e dessa forma, irá construir representações mentais lógicas (PIAGET, 1974).
É fato que por meio dos jogos meninos tímidos se libertam de emoções até então reprimiNa concepção piagetiana, encontra- das, aproveitando a possibilidade de expres-se justificado os desafios que são ofe- sar-se e conhecer melhor seus colegas. Eles
recidos por meio dos jogos motivando a são tomados por um sentimento de segurancriança e remetendo-a a elaboração de ça a partir do instante que se vê as voltas de
conceitos abrangendo principalmente o do- outros colegas, fazendo parte de um grupo.
mínio do conhecimento para operacionalizar questões matemáticas (PIAGET, 1974).
Nesse sentido, verifica-se que a interação é
determinante e indispensável uma vez que sob
O jogo matemático constitui uma ferra- o olhar das outras crianças, cada uma vê uma
menta muito importante e reveladora das ap- determinada situação diferente das outras e
tidões e inclinações tanto boas quanto más, também dos adultos no mesmo momento em
revelando a vocação, o caráter, a autonomia e que ela acontece também para seus colegas.
promovendo o desenvolvimento de relações
de respeito e confiança entre a criança e seus
É fato que diante de toda sua complexidade,
amigos. Nesse sentido, o desenvolvimento o ser humano apresenta inúmeras necessidamoral é fundamental nesse aspecto, uma vez des de ordem física e social, e estas pressuque a criança usa como inspiração para cons- põem um ordenamento da personalidade astrução de seus valores a vivência e observa- sim como o respeito a sua heterogeneidade.
ção de regras onde se delineia na sua concepção o que é visto como certo ou errado
De forma semelhante, se sucede com a
libertando a criança de sua condição de hete- criança que tem uma vida escolar, notanronomia, uma obediência cega, sem nenhum do a premente necessidade de atuar de
tipo de questionamento (PILLETI, 1985). forma harmônica com as demais. Por esse
motivo encontra-se estabelecidas e respeiTal fato acontece porque a criança ainda tadas diversas regras de convivência e por
não atingiu plenamente a sua autonomia, ou esse motivo partilham tais aspectos com as
seja, não possui ainda suas próprias convic- outras os aspectos relacionados à particições sobre o que é concebido como certo ou pação, cooperação, interdependência e suerrado não importando com recompensas e peração de conflitos (KISHIMOTO, 2000).
punições. É importante lembrar que basicamente todas as crianças são essencialmenNesse sentido, os jogos têm inúmeras vante heterônomas, mas a partir do seu cres- tagens, mas principalmente trabalhar quescimento e do amadurecimento que o jogo tões emocionais como a ansiedade que se
pode lhe proporcionar integralmente, algu- mostra presente em muitas crianças manimas crianças podem se tornar autônomas. festando uma situação onde elas foquem
mais sistematicamente e aprimorem as
Ainda conforme Piaget, tanto a cooperação suas relações interpessoais e a autoestima.
quanto a interação com outras crianças enseja
esse desenvolvimento, uma vez que promove
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Quando esse trabalho é realizado de forma prazerosa e mais atraente no contexto do
aprendizado da matemática, auxilia para reduzir dificuldades que vão se apresentando com
o tempo e assim melhorando e consolidando
ainda mais a relação de confiança entre professor e alunos e também entre alunos e alunos.
Ainda na opinião de Kishimoto (1994, p.
11), através do jogo a criança consegue se
perceber mais do que na realidade, ensejando o aproveitamento de seu potencial
na totalidade. No jogo, a criança tem plenas
condições de tomar iniciativa, planejar, exercitar e realizar uma avaliação de suas ações.
Por fim, através do jogo ela aprende a forma para tomar decisões e assim introjetar a
sua realidade social dentro da matemática e
do faz-de-conta. É dessa maneira que ela irá
aprender e se desenvolver. O jogo através
do seu potencial simbólico de faz-de-conta
dá oportunidade para a apreensão de significados em relação a realidade oferecendo inclusive opções para que a criança vislumbre
novas conquistas no seu mundo imaginário.

é em relação a sua metodologia uma vez que
demanda maior riqueza de conteúdo e atenção
aos detalhes pelo fato de que os alunos atualmente são extremamente questionadores.
Além do mais é mais fácil e eficaz aprender
utilizando os jogos e isso vale para todas as fases da infância uma vez que o conteúdo programático deverá ser adaptado ao jogo para
alcançar diversos objetivos ao mesmo tempo.
A partir daí, cumpre aos professores modificarem a concepção que eles têm em relação
a utilização de jogos no contexto do ensino
da matemática uma vez que ele é um instrumento para mediar o aluno e o conhecimento
que se pretende adquirir. O professor assume uma postura fundamental estabelecendo
objetivos e realizando inúmeras intervenções
que focam o aluno na construção de relações,
princípios, ideias legitimando conclusões e
promovendo o desenvolvimento do pensamento crítico, dinamizando o jogo de forma
prazerosa e muito entusiasmada entre os alunos (MASETTO apud KISHIMOTO, 1994).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O EDUCADOR E SUA FUNÇÃO NO
A pesquisa é de natureza bibliográfica
ENSINO DE MATEMÁTICA COM JOGO quantitativa, realizada com uma abordagem
Em relação ao papel do educador e sua missão
de ensinar matemática utilizando-se dos jogos
verifica-se que a infância constitui um momento muito importante e determinante para
a vida adulta sendo único para cada indivíduo.
Observam-se principalmente nos dias atuais
que a infância e seu desenvolvimento encontra-se evoluindo numa velocidade alucinante
e suas potencialidades tem se revelado de
forma precoce e isso tem criado um atrito em
relação as teorias aplicadas e até mesmo com
os educadores que tem encontrado muita dificuldade para atrair a atenção e tornar as aulas
mais atrativas, motivando seus alunos a aprenderem. Em suma: a educação, o educador e o
educando mudaram (KISHIMOTO, 1994).
Um dos aspectos fundamentais a serem trabalhados para atualizar o trabalho do professor
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descritiva onde foram consultadas diversas
publicações, artigos e sites de internet dos
mais renomados autores para garantir o devido embasamento teórico ao tema proposto. A proposta de Grando (2004) se mostra
pertinente ao tema proposto no sentido de
que muitas de suas ideias foram aqui traduzidas e interpretadas segundo as necessidades
do ensino de matemática por meio de jogos.
Já embasado em Kishimoto (2000) o trabalho desenvolve um cunho técnico em sua
essência para falar sobre o tema proposto
justificando os êxitos obtidos com o lúdico
aplicado ao ensino de conceitos matemáticos.
Por fim, Piaget (1973) contribuiu com os
conhecimentos pedagógicos e empíricos
necessários para se entender e melhor descrever o processo de ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos, como uma
função inerente à formação do indivíduo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final do presente artigo conclui-se que o ensino de matemática é fonte de sentimentos
contraditórios nos sujeitos envolvidos no contexto de ensino e aprendizagem que são a educação – professor – aluno.
De um lado tem-se uma área do conhecimento humano fundamental ao desenvolvimento
da sociedade como um todo, uma vez que está presente em todos os aspectos da vida das
pessoas; e de outro, fica evidente a insatisfação e o sentimento de frustração diante dos
desempenhos que se verificam na aprendizagem de uma ciência essencialmente abstrata.
Denota-se que o ensino da matemática almejando o êxito dos alunos de modo
que eles aprendam de fato a relacioná-lo com o dia-a-dia, objetivando assim uma
educação holística, considerando as inúmeras maneira e formas que ela assume, sendo físicas, intelectuais, estéticas, emocionais e psicológicas nos discentes,
aspectos esses voltados para a configuração de um sujeito que se realiza nos seus conhecimentos e no domínio e autonomia que conquista em relação à sociedade e sobre si mesmo.
Baseado nessas conclusões e tudo que foi exposto ao longo do trabalho, verifica-se que o jogo
constitui um recurso pedagógico primoroso que faz da aprendizagem da matemática um conhecimento concreto e onde a abstração se torna previsível e de fácil assimilação. Ao ensinar a matemática por meio do jogo, verifica-se a importância que ele (o jogo) assume no processo de aprendizagem uma vez que faz com que a sala de aula se legitime como espaço gerador de conhecimentos.
Através dos jogos, a criança experimenta e vivencia experiências concretas e relacionadas ao
seu cotidiano infantil uma vez que estas estarão caminhando juntas desde o momento em que a
criança brinca com os conceitos matemáticos assimilando-os até mesmo de maneira inconsciente.
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A LITERATURA AFRODESCENDENTE COMO INSTRUMENTO DE
MUDANÇA SOCIAL
RESUMO: O preconceito nunca foi tão discutido como atualmente, o Brasil passa por um

momento político social em que os preceitos religiosos cada vez mais invadem a discussão e os
ensinamento científicos da escola. Neste contexto, este artigo aborda sobre a literatura afrobrasileira dentro das unidades escolares, e porque muita gente desconhece nossos autores
e vozes que a elite branca insiste em calar. Existem leis que asseguram o ensino da cultura
e literatura afro-brasileira nas instituições, mas a aplicabilidade delas está longe da ideal. A
maioria do povo desconhece a história, cultura e até mesmo a literatura construídas ao longo
dos séculos no Brasil, preferindo muitas vezes, a cultura americana ou de outra nacionalidade.
Percebe-se uma ausência dos negros no discurso e na produção literária. Há poucos escritores
e personagens que sejam protagonistas. A maioria das representações existentes nos livros
trazem personagens negros estereotipados.

Palavras-chave: Literatura; Afrodescendente; Preconceito.
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INTRODUÇÃO
Ao trazerem os negros africanos para o Brasil, os portugueses colonizadores fizeram de
tudo para dizimar a cultura, arte, dança e até a religião deles, mas o que se observou ao
longo dos séculos foi a construção de uma cultura de resistência que os escravos mantiveram e passaram de geração em geração. Sendo esta cultura de resistência, foi discriminada por muito tempo, sendo taxada de imprópria e indecente pelos preceitos de outras culturas, “Há anos os afrodescendentes buscam seu espaço na cultura e na literatura
no Brasil. Não podemos abdicar de um legado que faz parte da história deste país e que
em meios às paredes das senzalas, à escuridão do porão e nos campos das fazendas nossos negros africanos nunca deixaram morrer a arte de suas raízes”(SANTOS, 2013, p. 80).

A lei 10639/03 é desenvolvida para tornar obrigatório o Ensino da Cultura Afro-brasileira nas escolas, como forma de conscientização e respeito em relação a uma das etnias que mais contribuíram para a formação do povo brasileiro. Esta
lei traz assuntos tais como história e literatura brasileira dentro da ação pedagógica.
Art. 3° A Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura Afro-Brasileira, e
História e Cultura Africana será desenvolvida por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores, a serem estabelecidos pelas Instituições de ensino e seus professores, com o apoio e supervisão dos sistemas de ensino, entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas, atendidas as indicações, recomendações e diretrizes explicitadas no Parecer CNE/CP 003/2004 (DCN, 2004, p. 32).

Assim, professores e demais pessoas envolvidas no âmbito escolar contam com orientação
para discutir e desenvolver os temas como cultura afro-brasileira e indígena nos currículos,
para que haja uma desconstrução de velhos estereótipos tais como “índio é preguiçoso porque não trabalha” e “negros não são pessoas”. Todos estes dogmas estão arraigados na mente
coletiva do povo brasileiro que não se livra do preconceito, pois não se identifica como povo
miscigenado. O Brasil é um dos países que mais tem miscigenação, não há “raça pura” entre os
brasileiros, enquanto não se admitir isso, o preconceito ainda tomará conta da vida das pessoas.

Pois bem, analisando a literatura brasileira percebe-se poucos escritores(as) negros(as) e também que houve um branqueamento nas figuras de destaque. Haja vista Machado de Assis que tem foto nos livros com um tom de pele bem claro.
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A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA
AFRODESCENDENTE
Observando o contexto social, político e
econômico, torna-se óbvio que o negro ainda
se encontra excluído na sociedade, são tratados de forma discriminatória e excludente.
Ao longo do tempo, desde que o Brasil é um
país, muitos movimentos sociais lutam pela
igualdade entre os cidadãos, assim sendo, a
literatura passa a ser um grito pela busca de
condições igualitárias para todas as pessoas.
Ao longo da história escravocrata o preconceito racial se difundiu em toda sociedade e
na literatura dos séculos XIX e XX há marcas
de representatividade dos negros, mas de
uma maneira pejorativa que denuncia o papel inferior que o negro deveria “ocupar”, Se
levarmos em consideração a quantidade de
obras que compõem a literatura brasileira percebemos que o personagem negro aparece
bem menos como protagonista em relação ao
personagem branco e surge muito mais como
coadjuvante ou mesmo como antagonista do
personagem central” (RUFATTO, 2012, p. 20).

O negro dificilmente participa da trama de
uma obra literária, principalmente como protagonista, isto só foi acontecer no romance
Úrsula de Maria Firmino dos Reis. “Após diversas contestações e manifestações houve
um avanço no cenário brasileiro quanto aceitabilidade da herança africana, no entanto,
há muito a ser feito.” (SANTOS, 2013, p.02).
Hoje em dia os afrodescendentes estão
conquistando cada vez mais espaço, mais
só depois de muita luta e insistência. Ora,
como parte integrante da sociedade brasileira isso não deveria ser tão difícil assim.
Há anos os afrodescendentes buscam seu espaço na cultura e na literatura no Brasil. Não podemos abdicar de um legado que faz parte da história
deste país e que em meios às paredes das senzalas, à escuridão do porão e nos campos das fazendas nossos negros africanos nunca deixaram morrer a arte de suas raízes (SANTOS, 2013, p.80).

Nos dias atuais parece haver mais abertura e aceitação á literatura afrodescendente,
mas no contexto social isto ainda é pouco.
Por isso a lei 10639/3 foi feita, para que todo
esse preconceito e as culturas dizimadas sejam conhecidas, discutidas e difundidas entre as pessoas. Os espaços de formação
tem que incluir e disseminar estas culturas.
Há que primeiro repensar um novo currículo nas universidades, nos cursos de formação de História, Letras e Artes, o qual
possa estudar criticamente as culturas e história Africana e as suas influências no Brasil
para que possa com responsabilidade e representatividade planejarem um currículo
e aplicá-lo nos ensino fundamental e médio
de modo sistemático e formarem indivíduos
humanos e sociais. (SANTOS, 2013, p. 83).
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Assim sendo, as escolas precisam de um
novo currículo, no qual todas as pessoas se sintam representadas, mesmo porque o Brasil não é um país de maioria
branca. O papel da escola torna-se de formação, construção e mudanças de paradigmas incluindo as culturas indígena e negra.

Segundo Santos (2013) esta lei tenta mudar o histórico cultural do país, incluindo o
negro como povo formador da população e
sociedade. Então, a literatura afrodescendente possibilita um estudo nas raízes histórica
e cultural como forma de quebrar preconceito e discriminação. Assim esta lei estabelece
as relações étnicos raciais existentes no país.

A LITERATURA AFRODESCENDENTE
NAS ESCOLAS.

§ 1° A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por
objetivo a divulgação e produção de conhecimentos,
bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos
comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos
legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira (DCN, 2004, p. 31).

A educação pode ser transformadora socialmente, portanto cabe à ela a conscientização dos alunos e famílias da diversidade
cultural existente. É na escola que o aluno
constrói o senso crítico e reflete sobre as
A literatura pode despertar o prazer pela
condições do negro no país, então a literatura
passa a ser um instrumento de denúncia ati- leitura, mas também é movimento de recova para abrir espaço de inclusão e cidadania. nhecimento, reflexão e ativismo. Estudar o
cotidiano do negro, a luta pela liberdade, reÉ necessária a inclusão da discussão da questão conhecimento e a influência na gastronomia,
racial, como parte integrante da matriz curricular dança e etc., é um movimento de autoconhetanto dos cursos da licenciatura para a educação
cimento. “A cultura popular brasileira tem uma
infantil, aos anos iniciais e finais da educação fundamental, educação média, educação de jovens e forte característica do povo negro como nas
adultos, como processos de formação continuada cantigas, nos poemas demarcados em diversas
de professores, inclusive de docentes no ensino su- regiões como Bahia, Minas Gerais, Rio de Japerior (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2004, p. 23). neiro entre outras” (SANTOS, 2013, p. 83).
A LDB (Lei de Diretrizes e Bases) de
1996, traz medidas de inclusão destas culturas para o âmbito escolar. “Nos estabelecimentos de ensino fundamental e
médio, públicos e particulares, torna-se
obrigatório o estudo da história e cultura
afro-brasileira e indígena”. (LDB, pág.20)

Apesar de haver muitas leis que amparem
a inclusão das culturas indígenas e negra,
há ainda muita dificuldade de aplicá-las nas
escolas. Muitos professores não tem conhecimento neste assunto e o preconceito, que
sempre foi vigente, está mais declarado devido a conjuntura política em âmbito nacional.
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As Leis 10.639/03 e 11.645/08 é simbolicamente
uma correção do estado brasileiro pelo débito histórico em políticas públicas em especiais para a população negra e indígena. Neste contexto, a publicação
de livros didáticos pertinentes a História da África,
Cultura Afro-Brasileira e indígena, para o Ensino Fundamental I, torna-se uma alternativa eficaz para o ensino-aprendizagem nas escolas públicas e particulares
sobre o ensino das relações étnicos e raciais. Visto
que a docência tem questionado em órgãos públicos
sobre a carência de livros didáticos para a efetivação das leis supracitadas (SANTOS, 2010, p. 01)
.

Se faz necessário, além de uma reestruturação nos cursos superiores para a formação
dos professores, também uma conscientização e desmistificação por parte do povo. Nos
dias atuais, os preceitos religiosos de uma parte da população tenta aniquilar outras formas
de pensamento, invadindo o espaço científico que a escola representa e tenta ensinar. O
preconceito religioso tomou vulto gigantesco e tenta calar as “vozes” das minorias com
dogmas de séculos passados. Tenta incutir um
modelo de família único, um comportamento
irreal e uma religião que massacra à outras. A
literatura afrodescendente, como outra qualquer, também aborda temas religiosos, assim
quando trabalhada em escolas, muitas famílias reclamam, por ignorância, alegando que
a escola está ensinando coisas do “demônio”.
Ora, a literatura é um espelho da vida, logo
aborda variados contextos, mas muitas pessoas, devido ao preconceito e ignorância impedem que haja propagação da cultura afro.
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DISCUSSÃO ÉTNICO-RACIAL EM
SALA DE AULA
A educação é estrutura fundamental para o
cidadão aprender o contexto em que vive e
que argumente para mudá-lo tentando melhores condições de vida, se uma parte da
população é afrodescendente, não existem
argumentos para que não seja implementado então, um currículo voltado para estas
questões. Isto em teoria, pois sabe-se que o
currículo da massa trabalhadora é discutido
e implementado por uma minoria rica, branca que quer controlar o povo pela ignorância.
“A formação do povo brasileiro se fundamentou com base na miscigenação e na diversidade, isto é, diferentes povos e culturas
passaram a conviver no mesmo território, e
naturalmente, influenciaram-se mutuamente
durante gerações”. (VERGULINO et al., p.03)
A identidade brasileira se fez com a mistura
de três etnias principais: portugueses, índios e
negros africanos. Os portugueses colonizadores, chegando aqui no país, trataram de dizimar
a cultura dos índios impondo a cultura europeia:
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“Quando o português chegou
Debaixo duma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena!
Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido
O português”.
(Oswald de Andrade)

Como os negros africanos tinham muita diversidade cultural por serem de países
diferentes, muita coisa se perdeu ao longo
dos anos. A escravidão brasileira foi uma das
que mais tempo durou no mundo, mas não
se pode pensar que isso se deu só por causa
da “maldade” do homem branco. Isto ocorreu
por causa dos lucros e posse das novas terras
pensados pela coroa portuguesa. Assim pensando, a cultura indígena e afrodescendente
de hoje foi resistência por muitos anos.

Deixaram marcas de preconceito arraigadas até hoje tal como “o índio é preguiçoso”.
Foram anos de estupros, roubos e torturas
para que os primeiros habitantes do Brasil
começassem a se aculturar. Posteriormente,
os negros africanos foram trazidos ao país
para servirem de mão de obra, já na época
da colonização. A ideia vigente era que já que
os negros não tinham alma podiam ser tratados como objetos. A colonização portuguesa
fez a mesma coisa com a cultura deles.

Muito tempo se passou e hoje em dia não
temos colonizadores, mas sim uma elite que
“governa” e não quer perder os lucros, afinal
vive-se em um sistema capitalista, a mão de
obra barata ainda se faz necessária. O chicote
e grilhões foram substituídos por “pão e circo”,
ou seja, eventos midiáticos que anestesiam
o povo e deixam na ignorância e o mínimo
de comida para a o trabalhador não morrer.
Nestes eventos midiáticos acrescenta-se a
religião que tenta apartar o povo arrebanhando-o como reprodutores dos dogmas escolhidos. Esta elite escolhe o que se come, o que se
veste e até em quem se vota. A mídia recebe
para deixar o povo desinformado e alienado.
Então, a escola passa a ser espaço de resistência, de acordo com Barbosa (2002) as relações étnico-raciais são construídas por sujeitos diferentes tendo como ponto de partida
conceitos e informações a respeito da diversidade racial. Podendo assim notar as diferenças e semelhanças firmando em cada participante um sentimento de pertencimento.

Figura 1 - Correio Paulistano, em 16 de setembro de 1857
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O objetivo em abrir espaços de discussão
sobre a literatura afrodescendente é acabar
com as desigualdades sociais, geradas por ideologias de pessoas que se acham superiores.
Estas ideologias sempre existiram e sempre
existirão nas relações dos homens. Mas cabe
também aos homens acabar com elas tendo
um olhar para o bem coletivo e não de uma elite. Hasenbalg (1990) diz que o racismo toma
proporções agravantes quando a intolerância
é manifestada em diferentes formas no meio
social. Precisa-se procurar formas para transformação da mentalidade coletiva, oferecendo
dignidade e cidadania para o povo. Ora, mais
a barbárie já está impetrada, já acontecem assassinatos, torturas e massacres por conta da
intolerância religiosa, cultural, sexual e etc.

Nas escolas ainda há a negação de uma
sociedade igualitária, a educação pensada pela elite constantemente é imposta.
As escolas, ao não estarem atentas aos aspectos culturais e às relações raciais e de privilegiarem discussões sobre esses temas, acabam por adotar práticas e
discursos que valorizam determinada ordem social, estimulando os alunos a se adaptar a ela e aceitar como
natural que desigualdades sociais e culturais sejam
consideradas “déficits” individuais (SOUZA, p. 03).

Contudo, há esperança de mudança, desde que haja valorização e discussão sobre as culturas aliteradas. Os alunos devem
se sentir participantes da própria história,
pesquisando teóricos, lendo sobre as agruras do seu próprio povo e transformando
Pensa-se então que o papel da educa- em nova literatura e mudança de atitudes.
ção é primordial para que haja mudanças.
Não basta somente aplicar a lei sem dar subsídios
Mas, a educação também está sofrendo
aos
professores. As universidades e as escolas devem
com a intolerância, haja vista o projeto “esse preocupar com a formação de eficiência, a que precola sem partido” que visa a disseminapara com excelência o profissional no ensino. Para
ção de um só pensamento, amordaçando que ele possa transmitir e debater com seus alunos de
as “vozes” diferentes que deveriam par- modo inteligente, legítimo e intelectual a verdadeira
ticipar da construção do conhecimento. “faceta” do povo negro no Brasil (SANTOS, 2013, p. 87).
Diante dessas informações constata-se que a
escravidão deixou enormes cicatrizes na socieSem a história, a literatura fica descontextudade e o regime capitalista as mantém até hoje. alizada podendo se tornar até em mecanismo
de exclusão. E outra forma de exclusão tamA condição dos africanos e seus descendentes bém se dá pela não aceitação da própria etnia.
como “corpos escravos”, “objetos a serem usados”
A maioria do povo brasileiro não se julga negra
no período escravocrata deixou as suas consequências no pensamento e na organização social até os e nem afrodescendente. Aqui nota se já um
dias de hoje. Experimentando outras formas de ex- preconceito e autopreservação, pois ao se
clusão, os afro-brasileiros ocupam um lugar incômo- declarar negro ou afrodescendente as pessoa
do na sociedade brasileira (RUFATTO, 2012, p. 23). já sabe das dificuldades a serem encontrada.
A liberdade de expressão pode se tornar realidade desde que o povo passe por conscientização, educação e participação na formação da sociedade.
Colocar em discussão a questão africana e afro-brasileira em sala de aula, de forma crítica e pedagógica, é dever de qualquer educador. A situação racial
é uma questão de todos, não apenas do Movimento
Negro, é algo que atinge toda a sociedade, independentemente da etnia ou do sentimento de pertencimento étnico-racial. (VERGULINO et al., p.09)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao pesquisar sobre alguns teóricos, percebeu-se que a escola é um importante espaço de
formação do cidadão, é ela que prepara para o convívio social, alerta para desigualdades,
discriminação e preconceitos existentes na sociedade. Mas percebeu-se também que a escola,
muitas vezes deixa de cumprir este papel por causa das ideologias vigentes de uma minoria rica.
Assim sendo, defende-se o uso da literatura afrodescendente como instrumento de
mudança social. Ao longo deste artigo notou-se também que as leis que existem para
a disseminação das culturas indígenas e afro-brasileiras não são totalmente cumpridas.
Há má formação na graduação dos professores, falta de material didático e interesses
econômicos que engessam o currículo para que não atenda aos alunos. Se a população não
se inteirar dos objetivos por trás dessas manobras, a desigualdade social continuará.
Ao longo do tempo, sempre uma minoria “comandou” a maioria por meio de força bruta,
tecnologias, educação e etc. Mas a população só muda quando valoriza a cultura, conhecimento
e etnias. O povo detém o poder mas não se dá conta disso. Há estudos que indicam que
a maioria do povo brasileiro é analfabeto funcional, ou seja sabe ler, mas não entende o
que lê, pois não discute a realidade e não implementa o que para mudar seu cotidiano.
A escola então deve ser espaço de reflexão tanto para alunos quanto para professores. Ensinar
a questionar tudo é forma de empoderamento. E sabe-se que hoje em dia, precisa-se muito disso.
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O OLHAR DOCENTE ACERCA DAS VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O objetivo deste trabalho é nos fazer refletir sobre o olhar docente acerca

das vivências e experiências da educação infantil, conhecendo de perto suas principais
características que são utilizadas na construção da identidade das crianças bem como
compreender o seu desenvolvimento em todos os seus aspectos, sociais, cognitivos, motores,
etc., proporcionando uma enorme contribuição para a aprendizagem de uma maneira geral.
Na educação infantil o desenvolvimento só ocorre quando sob o olhar do professor a criança
consegue se relacionar uma com a outra através de um ambiente prazeroso e que propicie
harmoniosamente ações que contemplem tal aprendizado ou desenvolvimento. Sem dúvida
quando o olhar docente relaciona a aprendizagem e o desenvolvimento, a interação com
o outro e com o ambiente facilita que ela alcance os objetivos propostos nos espaços de
educação infantil. No entanto a primeira infância estabelece contato com ambientes
internos e externos de seu universo infantil, e numa abordagem metodológica há para elas
o rompimento de barreiras ou obstáculos educacionais, que certamente são imprescindíveis
não só para as crianças, mas também para nós professores. No entanto para que esse artigo
fosse elaborado foi realizada uma revisão bibliográfica que atendesse de maneira clara
e objetiva a conceitualização de como o olhar do docente através de suas experiências e
vivências na educação infantil favorece o seu desenvolvimento. Todos os que estão envolvidos
nesse processo são corresponsáveis por abordar situações que prestigiem cada momento do
ambiente educacional, e tanto para elas quanto para nós o mais importante é relacionar-se
com todos.

Palavras-chave: Experiências; Educação Infantil; Desenvolvimento; Docente; Vivência.
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INTRODUÇÃO
A cada experiência vivenciada pelo docente
na educação infantil é necessário afirmar que
compreender o seu mundo é determinante
para dar início a sua vida no meio social, ou
seja, na medida em que a interação vai acontecendo às crianças vão se desenvolvendo
progressivamente. Dessa forma o professor
será o responsável por facilitar tal ação, que
continuamente também propensa a influenO mediador do conhecimento é o próprio ciar valores sociais, favorecendo para esse
professor que atua na construção da identida- ambiente uma relação altamente afetiva.
de de cada uma delas, auxiliando em seu pleno
Não podemos nos distrair quando o asdesenvolvimento promovendo a interação e a
socialização respeitando-se as diferenças exis- sunto é educação infantil, e sob o olhar dotentes e ajudando-as a buscar novos conhe- cente cada criança tem em si uma capacimentos entre outros pontos que nos façam cidade ímpar de relacionarem-se uns com
compreender a criança como um ser pensante. os outros, ganhando mais autonomia na
compreensão do novo. Para nós professoAs experiências vivenciadas em um ambien- res de educação infantil cada etapa dessa
te de educação infantil são bastante agradá- fase é carregada de magia e encantamenveis e quando existe um olhar docente por tos, onde de uma maneira concreta abordatrás de todas as atividades as vivências nes- mos ações pedagógicas que correspondam
ses ambientes se tornam bastante harmonio- com os interesses dos pequeninos, tratando
sos, a saber, que é sob o olhar do docente que com todo o cuidado essas relações sociais.
as crianças nesses espaços se desenvolvem,
Na educação infantil o personagem princriam e recriam ações que estão muito além de
nossa imaginação, pois possuem característi- cipal e o protagonista de todas as ações é a
cas próprias, são únicas, interagem umas com criança, e quando nós educadores passamos
as outras, a partir de relações interpessoais que a conhecer todos os processos envolvidos em
se fundem afetivamente de forma autônoma. cada etapa de seu desenvolvimento facilmente a construção das interações sociais ocorrem
Cada professor de educação infantil tem mais rapidamente, permitindo que as crianças
em si suas experiências e diariamente viven- desfrutem de um ambiente educativo que cociam todos os tipos de situações, conhecer labore diretamente com a sua autonomia, e,
esses ambientes frente a frente bem como efetivamente vão se modificando internamensuas peculiaridades é fundamental para que te a partir de suas estruturas socioculturais.
a criança esteja totalmente amparada, ou
seja, é imprescindível que durante o processo
de formação da criança ela esteja envolvida
com atividades que as farão desenvolver-se.
Na educação infantil o olhar docente acerca das vivências e experiências da educação
infantil nos leva a uma reflexão sobre nossas
práticas e vivências cotidianas. Na educação
infantil os processos de desenvolvimento ocorrem ao olhar seguro dos profissionais de Educação, permeando os aspectos físicos, emocionais, cognitivos e psicológicos das crianças.
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A criança a cada nova experiência estabelece uma conexão com o ambiente externo
produzindo um comportamento equilibrado
desde que o docente esteja criando oportunidades para que as crianças reorganizem
suas ideias. Mais é a partir do momento que
o professor de educação infantil trabalhe conhecimentos provenientes da cultura e da
linguagem infantil que os elementos biológicos do comportamento dela serão notados.
Cada ambiente por si só proporciona tanto
ao docente quanto as crianças novas experiências e interagir com elas de forma lúdica
e cognitiva não só estimula o seu desenvolvimento, mas alinha inseparavelmente seu
desempenho, predominando sempre que
possível às relações sociais, que auxiliarão na
formação das crianças, apresentando principalmente uma importantíssima ferramenta
que é o olhar atento do docente, através não
somente de sua vivência, mas também de sua
prática cotidiana, transformando um simples
espaço em um ambiente totalmente acolhedor
e motivado por experiências capazes de oportunizar um aprendizado além de desenvolver
habilidades, constituindo assim uma relação
afetiva na interação com o outro. E por fim.

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
UM PROCESSO SOB O OLHAR
DOCENTE
É tão fascinante compreendermos como o
processo de desenvolvimento das crianças
acontece, e a todo instante o ser humano está
apto a aprender, e isso desafia o docente que
particularmente se engaja para que o ambiente seja propício para isso. Interagir em seu meio
auxilia a exploração de atividades socioculturais despertando nelas funções totalmente
psicológicas, daí a necessidades das crianças
trocarem longas experiências entre si, e o professor reorganiza atividades que propiciem
gerar novos significados ao seu conhecimento.
Nas interações as crianças instigam suas
curiosidades passando a investigar eu seu
ambiente algum aspecto confortável dele que
é claro atenda suas necessidades, pois o professor de educação infantil trabalha fortalecendo a autoestima delas e cria vínculos afetivos eliminando todo tipo de preconceitos,
ao mesmo tempo em que socialmente constrói possibilidades de cada uma delas identificar-se com o mundo que as rodeiam e muitas
das vezes isso se dá através do ato de brincar.
De acordo com Faria e Dias (2007):
O brincar é uma das formas privilegiadas de as
crianças se expressarem, se relacionarem, descobrirem, explorarem, conhecerem e darem significado ao
mundo, bem como de construírem sua própria subjetividade, constituindo-se como sujeitos humanos
em determinada cultura(FARIA E DIAS, 2007, p.70).
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O maior desafio do professor de educação
infantil é não somente perceber, mas trabalhar com as diferenças entre elas, e podemos
dizer que cada uma tem sua especificidade, e
quando o professor promove essa interação
amplia majestosamente o repertório cultural
das crianças, aumentando as chances de desenvolvimento e maximiza a aprendizagem.

Segundo Ostetto (2000) nos afirma que, “[...]
Em relação às implicações pedagógicas, essa
perspectiva torna-se tediosa na medida em
que é cumprido ano a ano, o que não amplia o
repertório cultural da criança” (2000, p.182).
Em suma o professor é um parceiro ativo
nessa jornada e durante esse processo de
desenvolvimento as crianças estabelecem
um contato maior com elementos capazes de
relacionar-se com o outro, dando um novo
significado a representação infantil, haja vista
a concepção de criança na educação infantil engloba historicamente sua cultura social.

O professor pode aprender com sua vivência
nos espaços de educação infantil, aqui na Prefeitura do Município de São Paulo temos o CEI
(Centro de Educação Infantil) e a EMEI (Escola
Municipal de Educação Infantil), que são referência para a educação infantil como um todo.
Nesses ambientes os docentes participam da
elaboração das propostas educacionais e curriculares garantindo-lhes condições benéficas
para o seu trabalho que atendam a demanda escolar bem como as suas necessidades.

Todavia as ações do professor baseiam-se especialmente na infância colocando
individualmente o seu desenvolvimento,
seja através de experiências novas ou de
vivências passadas, contudo, o professor
continua sendo o mediador desse processo educacional, compreendendo a criança
O espaço físico é preparado de modo que em seu espaço lúdico e cognitivo, e nesse
possibilite diversas explorações proporcio- contexto de forma direta enxerga melhor
nando-lhes historicamente significações de as representações sobre as suas práticas.
tudo que será realizado por elas, e o papel do
professor é buscar ações que as familiarize com
as expectativas de aprendizagem, elaborando
metodologicamente projetos ou planejamentos que centralizam o seu olhar na criança.
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Com o passar do tempo o professor tem
uma leve tendência a aperfeiçoar suas observações sobre a educação infantil e o seu
desenvolvimento, no entanto, o seu olhar
precisa estar ligado na importância das
ações pedagógicas, constituindo um olhar
reflexivo de todo seu trabalho nos ambientes de educação infantil como um todo.
O professor de educação infantil trabalha pelo fortalecimento da autoestima e
dos vínculos afetivos, eliminando possíveis
preconceitos étnico-raciais entre outros, reforçando valores e construindo o respeito
ao próximo, ampliando todas as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento.

O OLHAR DOCENTE ACERCA DAS
VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Todo espaço na educação infantil figura em
se contextualizar as oportunidades de aprendizagem, as muitas considerações acerca das vivências e das experiências na educação infantil contemplam os elementos pedagógicos que
funcionam certamente como uma ferramenta que favorece o desenvolvimento infantil.
Com toda essa estrutura os espaços
de educação infantil assumem um significado cheio de realizações e conquistas tanto para o professor quanto para as
crianças. Partindo desse pressuposto a exploração e descoberta de outros espaços
implica em uma aprendizagem coletiva.
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Segundo Kramer (1994) nos diz que, “[...]
Favorecer a mobilidade e a iniciativa das
crianças, promovendo a realização das atividades de forma coletiva e organizada, e, simultaneamente, possibilitando a exploração
e a descoberta [...]” (KRAMER, 1994, p. 75).

Nesse contexto compreender a finalidade
do ambiente de educação infantil é celebrar a
diversidade cultural das crianças, possibilitando assim uma vivência acolhedora, partindo
de um olhar perceptivo acenando para que se
aprenda a respeitar ao outro. O convívio social implica na troca de experiências através
de práticas que estejam voltadas para o desenvolvimento infantil, aprofundando o compromisso com a aprendizagem solidificando
os aspectos cognitivos, lúdicos e afetivos.
Embora a primeira infância revele uma
cultura universal baseada em nossas práticas como educadores de educação infantil, em nosso dia-a-dia, veiculamos uma
comunicação embasada no prévio conhecimento delas, que prontamente produzem um significado que vai muito mais
além de simples experiências que são compartilhadas por elas e por cada um de nós.
Cotidianamente nos deparamos com situações que efetivam nesses espaços de
educação infantil vivências cada vez mais
novas, e nós docentes saboreamos de perto através de ações promovidas por um currículo integrador que garante uma perfeita
organização do tempo e espaço como ferramentas das interações dessas crianças.
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É relevante o papel do docente que está ali
para educar e ensinar sempre se estabelecendo uma convivência harmoniosa nessa primeira etapa da infância, resultando em uma
conexão específica que se pode utilizar de estratégias ou métodos pedagógicos para se alcançar o objetivo proposto que é o do desenvolvimento das crianças. Por sua vez a prática
docente é carregada de experiências motivadoras que induzem as crianças à aprendizagem.

Segundo nos afirma Vasconcelos (2008) que:
[...] essa metodologia de trabalho toma ainda a
criança como cidadã, autora do seu desenvolvimento,
agente de pesquisa, sujeito e criadora da sua própria
existência, capaz de uma vivência solidária e responsável com os outros (VASCONCELOS, 2008, p.10).

Nessa perspectiva toda a metodologia
voltada para um aprendizado que busquem
coletivamente oportunizar o desenvolvimento das crianças favorece a contemplação da própria essência infantil, numa proposta que faça uma abordagem cognitiva,
garantindo a construção de conhecimentos ou manifestações socioculturais, capazes de viabilizar a interação com o outro.

Contextualizar o desenvolvimento infantil
através do olhar docente a partir da construção do conhecimento é um tanto quanto
crucial, sendo de sua inteira responsabilidade a formação social da criança em um ambiente muitas vezes limitado por parte das
instituições de ensino caracterizando certa
frustração desse docente que arduamente
tentou ao máximo considerar suas experiências e suas vivências na educação infantil.

PROFESSOR MEDIADOR DA
CRIANÇA EM SEU PROCESSO
DE APRENDIZAGEM: UMA
EXPERIÊNCIA QUE DÁ CERTO

Na realidade as crianças desde pequenas são
as verdadeiras protagonistas de todo esse trabalho que é desenvolvido na Educação Infantil, e devemos considerá-la como parte desse
processo de aprendizagem a partir de nossas
vivências bem como as múltiplas experiências
das linguagens que socialmente são significativas para elas, constituindo pedagogicamente uma metodologia de experimentação cultural desse sujeito histórico que é a criança.

Nas instituições de educação infantil o
professor é um importante mediador que
dispõem de pequenos recursos para estabelecer uma interação com as crianças a
fim de fortalecer as relações sociais otimizando assim o processo de aprendizagem.
Essas interações ocorrem a partir do momento em que o professor respeita as necessidades das crianças, e busca significativamente ser sensível ao desenvolvimento
delas. Segundo as Orientações Curriculares
para a Educação Infantil (2007) nos diz que:
No decorrer das interações que estabelece com
elas o professor busca ser sensível a suas necessidades e desejos, fortalecer as relações que
elas estabelecem entre si, envolvê
-las em atividades significativamente variadas, mediar-lhes
a realização das atividades e otimizar o uso pedagógico de diferentes recursos, dentre eles os tecnológicos e os éticos (SME-ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, 2007, p.23).
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A mediação do professor nos ambientes
de educação infantil garante constituir pedagogicamente a concepção de criança, que
no olhar do professor amplia continuamente o processo de aprendizagem através de
novas experiências vivenciadas nos espaços educacionais, que lhes atribui diferentes formas de pensar, idealizar e imaginar,
tendo como significado, sobretudo, as brincadeiras e a exploração do universo infantil.
É nesse sentido que os professores precisam repensar em suas atitudes, reformulando
quando necessário suas ações no processo de
ensino, apontando falhas ou certos descuidos
para que as crianças não sofram com isso. Daí
o professor precisa ter um olhar mais reflexivo com foco nas suas práticas constituindo ao
longo de seu trabalho e conforme o decorrer
do tempo novas ações que visem aperfeiçoar
atividades se utilizando de diferentes recursos
pedagógicos. Ainda segundo as Orientações
Curriculares para a Educação Infantil (2007):
[...] É algo desafiante, sem dúvida, mas um valioso aprendizado para cada professor ser um parceiro
mais sensível às formas de estar em família numa
sociedade plena de conflitos. Com certeza, o grande beneficiado desta relação de apoio e estímulo é a criança (SME-ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, 2007, p. 27).

Nessa perspectiva, entendemos que os
verdadeiros “heróis” nos estabelecimentos
de educação infantil são na realidade os professores, pois necessariamente são os únicos capazes de projetar, refletir e agir com
intencionalidade sem desprezar os conteúdos curriculares das Unidades Educacionais,
criando possibilidades mil para que haja o desenvolvimento infantil de uma maneira geral.
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Assim as crianças vão pouco a pouco se familiarizando com o contexto organizacional
desse espaço assimilando novas linguagens e
manifestando sob o olhar do professor suas
aprendizagens. Cotidianamente as decisões
são tomadas pelos professores, porém precisamos estar sempre atentos para que em nosso planejamento diário consigamos envolvê-las em diversas atividades lúdicas, para que as
crianças coletivamente façam suas representações. Segundo nos afirma Hermida (2007):
A partir das interações que estabelece com pessoas próximas, a criança constrói o conhecimento.
A família, primeiro espaço de convivência do ser humano, é um ponto de referência fundamental para
a criança pequena, onde se aprende e se incorporam valores éticos, onde são vivenciadas experiências carregadas de significados afetivos, representações, juízos e expectativas (HERMIDA, 2007, p. 85).

Ainda segundo nos afirma Hermida (2007):
[...] é imprescindível que o educador que atua nesse nível de ensino, conheça o processo de como as
crianças pequenas aprendem e se desenvolvem, ocupando um espaço primordial na concepção da formação desses profissionais (HERMIDA, 2007, p. 289).

Partindo desse pressuposto é imprescindível
que o professor de educação infantil tenha plena clareza quanto às vivências e experiências
que norteiam a sua mediação no processo de
desenvolvimento e aprendizagem, elaborando
para esse fim ações que enriqueçam e promova tal desenvolvimento, bem como suas verdadeiras intenções e propostas educacionais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na Educação Infantil o desenvolvimento faz parte da história das crianças e
tem se revelado uma ferramenta importante para que elas alcançassem esse objetivo, dessa maneira, os docentes que atuam diretamente com essa faixa etária precisam ter um olhar que possibilite um amplo desenvolvimento em todos os
seus aspectos, cognitivos, motor, lúdico e psicomotor, permitindo que as crianças
diante do processo de aprendizagem conseguem contextualizar novas linguagens.
Assim quando o professor envolvê-las coletivamente nas atividades lúdicas seja
elas, as brincadeiras ou brinquedos estará constituindo práticas que ampliarão os
mais variados recursos pedagógicos para esses espaços de educação infantil. A cultura da criança é algo único dela, e as atitudes desses profissionais de educação precisam estar atreladas as vivências cotidianas e, para isso aperfeiçoar o seu trabalho
é algo imprescindível, ou seja, nossas ações é quem nos fará sobressair sobre as necessidades de cada uma delas, atendendo com qualidade, e os ambientes de educação infantil são próprios para que o desenvolvimento delas ocorra de forma natural.
Mesmo assim o professor precisa de fato aprender a ter um olhar reflexivo focado nas
práticas que dão certo, repensando em ações que estabeleça o contato das crianças com
a aprendizagem, direcionando-a ao equilíbrio emocional, favorecendo importantes características sociais, revelando a essência da infância e fazendo com que os docentes que trabalham com a educação infantil tenham em si uma gama de experiências que estabeleça
interações entre elas, a fim de que elas possam de uma vez por todas ser compreendidas
como criança. E isso para nós docentes é um fator de extrema importância na educação infantil, promovermos ações que deliberam uma vasta experiência entre a vivência cotidiana.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA: o que pensam alunos e professores
RESUMO: O foco deste estudo é demonstrar a importância da Educação Financeira na

escola usando como intermediário, o 8° ano do Ensino Fundamental II. Optou-se como base
de estudo o conteúdo com exercícios de porcentagens e problemas que envolvam cálculo
de produtos em situações problemas com equações do 1°grau, a partir de uma sequência
didática como metodologia. Além disso, utilizou-se de um levantamento bibliográfico por
meio de monografias, teses e artigos que já foram publicados, para maior conhecimento da
pesquisa na área da Educação Financeira. A proposta do trabalho procurou demonstrar em
sala de aula a importância do estudo da Educação Financeira principalmente nos dias de hoje
onde nosso país passa por uma crise bastante preocupante. Nosso estudo centrou-se no
desenvolvimento das atividades pedagógicas em turmas do Ensino Fundamental II divididos
em turmas do 8° ano. A análise do trabalho foi desenvolvida considerando os questionários
aplicados aos alunos e professores das escolas mencionadas. Portanto o presente trabalho
objetiva demonstrar a importância da Educação Financeira desde cedo, pois só dessa forma
poderemos reverter esse quadro em que nosso país se encontra de forma eficiente e correta.

Palavras chaves: Educação Financeira Escolar, Planejamento Familiar, Alfabetização

Financeira, Economia Doméstica
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INTRODUÇÃO
“Fazendo e Compreendendo Matemática –
Manhúcia- Helenalda – Franca – Anna – Lucília, Editora Solução), representam uma trajetória da inflação desde a época do império.

A educação financeira não faz parte do currículo da Educação Básica, mas hoje é um tema
que deve ser abordado para os alunos dentro
da escola, pois podemos utilizá-la como instrumento para podermos orientar os jovens
como a gastar o seu dinheiro, como investir,
como poupar e como doar, buscando uma
melhor qualidade de vida e um bem estar melhor para eles e para suas famílias, enfatizando fatos do cotidiano e capacitando - os para
agirem e analisarem situações do seu dia a dia.

REAL PORTUGUÊS: Circulava desde a
época da colonização.
CRUZEIRO: Com o corte de três zeros,
1000 réis viram 1 cruzeiro.

CRUZEIRO NOVO: decreto criando o
Quando pensamos em Educação Finan- cruzeiro novo, que valia 1000 cruzeiros.
ceira logo nos vem à mente que isso é um
CRUZEIRO: o cruzeiro novo volte a se
assunto para adultos, porém, é de suma importância que a criança aprenda desde cedo chamar cruzeiro, desta vez sem o corte de
a fazer o manejo correto do dinheiro para zeros.
não se tornar um adulto frustrado no futuro.
CRUZADO: corta três zeros do cruzeiro,
Este conteúdo está inserido em suas vi- criando o cruzado e congela preços e salários
das e o professor como mediador terá que para enfrentar a inflação de 252,6% dos
adaptar em sua docência este tema, ana- doze meses anteriores.
lisando em quais conteúdos e momenCRUZADO NOVO: mais três zeros são
tos poderão abordá-lo em sala de aula.
cortados da moeda.
Na verdade, as primeiras noções de EducaCRUZEIRO: para enfrentar uma inflação de
ção Financeira poderiam ser ensinadas pelas
famílias em casa e dessa forma complemen- 6 007,4% ressuscita o cruzeiro.
tadas no ambiente escolar, porém, levandoCRUZEIRO REAL: corta três zeros do
-se em consideração a crise pela qual o Brasil
está passando podemos entender que a mes- cruzeiro.
ma ainda não está presente de forma eficienREAL: Em 01.07.94 foi criado o real. Ao
te nem no ambiente familiar e nem no escolar.
valor unitário da nova moeda, R$ 1,00, foi
A razão disso pode ser explicada pelo fato atribuído o valor de CR$ 2 750,00.
de que o Brasil passou por oito mudanças de
moeda em 52 anos (1942 e 1994). Desse total, “seis aconteceram num intervalo de vinte
anos” (D’Aquino, 2008). 1 Cruzeiro ( ); Cruzeiro Novo ( ); Cruzeiro ( ); Cruzado ( ); Cruzado novo ( ); Cruzeiro ( ); Cruzado Real ( );
Real (1º Julho de 1994) D’Aquino (2008, pg.
8). Historicamente, as moedas do Brasil (livro
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Uma instabilidade econômica, por anos,
fez parte da vida dos brasileiros e muitos
ainda continuam amedrontados por esse
período. Numa economia sufocada pela inflação, qualquer tentativa de planejamento
financeiro tinha resultados frágeis e desanimadores (D’Aquino, 2008, pg.9). Também
deve ser mencionada a inflação que assombrou o país. De manhã um preço e a tarde
outro, fez com que as pessoas criassem o
hábito de comprar agora antes que os preços mudem novamente. Uma consequência
herdada do período de inflação foi a ausência de uma educação financeira sólida em
nossa formação. (D Aquino, 2008, pg. 9).

A abordagem com os estudos será com diálogo sobre o consumo deles, suas participações com seus pais nos gastos em suas casas, cálculo de descontos com porcentagens,
exercícios de problemas relacionados a gastos e descoberta de valores com equações do
1°grau e para finalizar o processo uma atividade em grupo sobre o excesso de consumo, os
gastos desnecessários e a consequência disso
para o futuro deles e os efeitos ambientais.
É difícil não pensar em uma educação financeira nos dias atuais dadas as incertezas do momento, as perspectivas para o
futuro, em outras palavras a bagunça econômica que vem atravessando nosso país.

A inflação é o fenômeno conhecido
como o aumento persistente dos preO professor vai auxiliar seu aluno no que
ços de bens e serviços. Isso leva à per- diz respeito a gastos desnecessários e uso
da do poder aquisitivo, sendo se agrava de plataformas sustentáveis, assim este aluà medida que forem maiores os preços. no poderá ajudar seus pais a melhor investir
seu capital, compra de produtos ecologicaConforme Rocha (2008), “quando o indi- mente corretos, enfim criar cidadãos mais
víduo tem as finanças em ordem, ele toma conscientes economicamente e ecologicadecisões e enfrentar melhor as adversida- mente. Assim, o presente trabalho objetiva
des. E isso ajuda não só na vida financei- a demonstrar a importância da Educação Fira, mas também nos aspectos familiares.”. nanceira desde cedo, pois só dessa forma poDiante a colocação do autor, o ensino da deremos reverter esse quadro em que nosso
Educação Financeira fará com que a criança país se encontra de forma eficiente e correta.
aprenda desde cedo a importância de admi- Como problemática abordada, levar os alunistrar o seu dinheiro visando sempre eco- nos do 8°ano do Ensino Fundamental a imnomizar e a fazer suas reservas para não portância que a criança aprenda desde cedo
passar sufoco em caso de uma emergência. a fazer o manejo correto do dinheiro para
não se tornar um adulto frustrado no futuÉ importante ressaltar que um cidadão que ro. Estimularem a desenvolver uma noção de
não saiba administrar seu dinheiro poderá ga- educação financeira. Este conteúdo está innhar a quantia que for e mesmo assim os pro- serido em suas vidas e o professor como meblemas relacionados a ele continuarão a apa- diador terá que adaptar em sua docência este
recer se agravando a cada situação. Pois com tema, analisando em quais conteúdos e moo mundo mais tecnologicamente, tanto a in- mentos poderão abordá-lo em sala de aula.
ternet e como outros meios de comunicação
nós proporciona uma enorme variedade de
De acordo com a pesquisa realizada com
produtos e diferentes possibilidades de paga- os alunos da escola EMEF Laerte Ramos de
mentos, levando os jovens a cair no universo Carvalho, dos 22 alunos presentes, 9% deles
dos prazeres das ostentações e da crença, por desconhecem totalmente do que se trata a
isto é então necessário a reeducação destes. Educação Financeira. A maioria deles refere-se à educação financeira a gastos, dívidas,
empréstimos. “Educação financeira, lembra
dívida, empréstimos, contas, compras, nome
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sujo, ou seja, se você não tiver planejamento, conseguem se ver como os responsáveis por
você acaba ficando com o nome sujo”, relato si mesmo, sempre vem as suas lembranças
de um dos alunos sobre a primeira questão. que são apenas pequena parte do contexto
financeiro inseridos, isso é o que se pode perMais da metade dos alunos se julgam consu- ceber no questionário respondido pelos mesmistas e que são umas das fontes de desequi- mos a nosso pedido. Muitos acham que são
líbrios de gastos em suas residências. Apenas apenas correspondentes do dinheiro dos pais,
22% deles afirmaram ter uma reserva de dinhei- e não percebem a participação financeira no
ro em poupança, os outros disseram que quan- seu cotidiano. Algumas respostas citam que
do guardam dinheiro o faz em cofrinhos, mas nunca fizeram poupança, por que o pai nunca
que sempre o utilizam em meses posteriores. pediu, se o pai da 50 reais para gastar, ele vai
e o faz, por que não foi ensinado a economiEm geral, todos reconhecem os gastos zar. A questão é muito mais complexa, tende
de luz, água, comida como um gasto im- ser feita forma gradativa, contínua e envolver
portante e são participaram dos gastos os progenitores neste processo. Na maioria
mais representativos em suas residências. das respostas, o dinheiro ainda é tabu, pois
eles sabem gastá-lo, mas não o poupar e enMenos da metade dos alunos acreditam xergam o futuro como coisa muito distante.
que eles sejam os principais foco dos gastos, e afirmam que seus pais, principalmenOs alunos só se dão conta quanto aos gastos
te a mãe comprar coisas desnecessárias. desnecessários que os mesmos produzem só
a partir do momento em que se defronta com
Na segunda etapa foi feito uma revisão do os valores. Por exemplo, exigem de seu pai um
conceito de porcentagem e explicado a eles celular de R$ 800,00 sem saber que sua rensobre a cobrança de juros sobre juros que da é de R$ 2.000,00. Isso implicaria em 40%
ocorrem, por exemplo, nas dívidas de cartões do seu orçamento mensal total, muito pesade créditos. Os alunos realizaram as ativida- do para uma pessoa com estes rendimentos.
des, em quase 80% deles acertaram todos os Para satisfazer as vontades de seu filho o pai
cálculos, exceto um aluno que se negou a fazer vai e retira o celular em 12 prestações de R$
e uma que apresenta necessidades especiais. 100,00. O filho satisfeito com o pedido não
observa que faz o pai pagará 50% de juros.
Para concluir a atividade, foram elaborados Neste momento ele não está adquirindo um
cartazes como o comparativo de uma poupan- bem (ativo), mas sim obrigações (passivos).
ça e um cartão de crédito, com o mesmo valor
para que fique explícito a diferente em que o
Utilizando uma proposta semelhante à ativalor final de gasto e lucro é muito diferente. vidade 3 que está disponível no apêndice A,
que fala: veja quanto é possível resgatar em
Ao final da tarefa, ficou nítido o interesse um Fundo Simples, CDB, Tesouro Selic e poudos alunos em relação ao tema e a surpresa pança. Um valor de 200 reais por mês. Os reda diferença de valores, como exemplo, da sultados seguem em tabela e gráfico a seguir.
dívida de cartão de crédito e a aplicação em
poupança. O objetivo principal de chamar a
atenção ao assunto foi em geral alcançado.
Conforme apresentado para 20 alunos do
C.E São Francisco, neste cenário eles se julgam jovens demais para tais questionamentos, e quase nulos a percepção do futuro de
tais, pois eles enxergam um futuro, mas não
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Tabela 1 - Diferentes tipos de rendimentos, para um investimento inicial de R$ 200,00
Poupança

CDB

Fundo Simples

Tesouro Selic

Primeiro ano

R$ 2.507,33

R$ 2.554,00

R$ 2.572,36

R$ 2.594,58

Quinto ano

R$ 12.953,99

R$ 13.346,58

R$ 13.562,04

R$ 13.766,99

Fonte: Próprios autores

Fonte: Próprios autores

O QUE É EDUCAÇÃO FINANCEIRA:
A educação é parte primordial em nossas
vidas desde o momento em que nascemos e
é a partir dela que nos tornamos parte integrante da sociedade, pois nos ensina a interagir e a lidar com as situações sejam elas quais
forem, nos permite saber como agir em todos
os momentos de nossas vidas, sem educação seríamos cidadãos sem voz ativa. A educação financeira por sua vez é fundamental
em nossas vidas, pois o dinheiro também faz
parte das nossas vidas desde o momento em
que nascemos e devemos desde cedo aprender a conviver com ele de forma equilibrada.
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Há quem acredite que educação financeira
seja uma acelerada corrida atrás de riqueza e
fortuna, porém, esse conceito está bem longe
da realidade. Educação financeira é muito mais
do que isso (Modernell, 2011). Ela não consiste em estudar a forma de ganhar dinheiro,
mas sim como bem gasta-lo, poupá-lo, saber
o momento de investir em ativos e não se endividar em passivos às vezes desnecessários
só para satisfazer o ego. Podendo-se destacar em um conjunto de ideias e informações
que venha trazer um benefício para as pessoas lidarem com os gastos, empréstimos monetários, poupanças e investimentos de curto e longo prazo. Permitindo que as pessoas
venham aproveitar as oportunidades e ofertas de uma forma consciente e responsável.
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Para Hill (2009), educação financeira pode
PCNs TRATAM A EDUCAÇÃO
ser denominada como a habilidade que os
FINANCEIRA NO MBITO ESCOLAR
indivíduos apresentam de fazer escolhas
adequadas ao administrar suas finanças
Os PCN (1998) apresentam alguns tópessoais durante o ciclo de sua vida. Não picos da Educação Financeira, mais espenascemos com essas habilidades, elas são cificamente no tema transversal Trabaoriundas do nosso “modelo de dinheiro”. lho e Consumo, nas seguintes passagens:
No Brasil, a educação financeira é algo que
pode ser considerado novo para a maioria.
Não é hábito dos brasileiros fazer planejamentos financeiros, falar sobre dinheiro, principalmente com criança. Também, o país mudou de moeda oito vezes em 52 anos (1942 e
1994), seis aconteceram dentro de vinte anos
(D’Aquino, 2008, pg.8). Uma instabilidade
econômica, por muitos anos, fez parte da vida
dos brasileiros que muitos trazem, em suas vidas, reflexos desse passado. “Numa economia
sufocada pela inflação, qualquer tentativa de
planejamento financeiro tinha resultados frágeis e desanimadores.”. D’Aquino (2008, p.9)

- Todos os grupos sociais trabalham, seja em ocupação remunerada ou não, seja na produção de bens
para a própria sobrevivência ou para a sobrevivência
de outros. Assim, de formas diferenciadas e desiguais,
as pessoas produzem e consomem bens, produtos e
serviços, estabelecendo relações por meio de trocas
de caráter econômico, político e cultural, produzindo
modos de ser e de viver. - Questões comuns à problemática do trabalho e do consumo, que envolvem
a relação entre produtividade e distribuição de bens,
dependem não só do acesso a informações, mas também de todo um instrumental matemático que permite analisar e compreender os elementos da política
econômica que direciona essa relação. - Com a criação permanente de novas necessidades transformando bens supérfluos em vitais, a aquisição de bens se
caracteriza pelo consumismo. O consumo é apresentado como forma e objetivo de vida. - É fundamental que nossos alunos aprendam a se posicionar criticamente diante dessas questões e compreendam
que grande parte do que se consome é produto do
trabalho, embora nem sempre se pense nessa relação no momento em que se adquire uma mercadoria.

De acordo com Carvalho (1999), o uso
dos conteúdos de Matemática Financeira pode ir além das paredes da escola, pois
não envolve apenas o emprego quantitativo e sistemático de exercícios, pois:

- É preciso mostrar que o objeto de consumo, seja
um tênis ou uma roupa de marca, um produto alimentício ou aparelho eletrônico, é fruto de um tempo
de trabalho, realizado em determinadas condições.
Quando se consegue comparar o custo da produção
de cada um desses produtos com o preço do mercado é possível compreender que as regras do consumo são regidas por uma política de maximização do
lucro e precarização do valor do trabalho. - Aspectos
ligados aos direitos do consumidor também necessitam da Matemática para serem bem mais compreendidos. Por exemplo, para analisar a composição e
a qualidade dos produtos e avaliar seu impacto sobre
a saúde e o meio ambiente, ou para analisar a razão
entre menor preço/maior quantidade. Nesse caso, situações de oferta como: compre 3 e pague 2, nem
sempre são vantajosas, pois geralmente são feitas
para produtos que não estão com muita saída – portanto, não há, muitas vezes, necessidades de comprá-los em grande quantidade – ou que estão com os
prazos de validade próximos do vencimento. - Habituar-se a analisar essas situações é fundamental para
que os alunos possam reconhecer e criar formas de
proteção contra a propaganda enganosa e contra os
estratagemas de marketing que são submetidas os
potenciais consumidores (BRASIL, 1998, p. 34-35).

[...] a contribuição da matemática nas tarefas que
lidam com o dinheiro não reside apenas em apoiar
as ações do cálculo correto, no que se refere às especificações de determinadas somas ou casos como
troco ou pagamento de um total no caixa. Diversos
conceitos e procedimentos de matemática são acionados para entendermos nossos holerites (contracheques), calcular ou avaliar aumentos e descontos
nos salários, aluguéis, mercadorias, transações financeiras, entre outros (CARVALHO, 1999, p. 61).
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No PCN+ (2002) encontram-se algumas sistemas de financiamentos (PRICE e SAC), utilizancompetências e habilidades ligadas à Educa- do inclusive os recursos tecnológicos amplamente
disponíveis, como planilhas eletrônicas e calculadoção Financeira:
ras científicas; refletir e analisar matematicamente o

[...] reconhecer e utilizar símbolos, códigos e nomenclaturas da linguagem matemática; por exemplo,
ao ler embalagens de produtos, manuais técnicos, textos de jornais ou outras comunicações, compreender
o significado de dados apresentados por meio de porcentagens, escritas numéricas, potências de dez, variáveis em fórmulas. Ler e interpretar diferentes tipos
de textos com informações apresentadas em linguagem matemática, desde livros didáticos até artigos de
conteúdo econômico, social ou cultural, manuais técnicos, contratos comerciais, folhetos com propostas
de vendas ou com plantas de imóveis, indicações em
bulas de medicamentos, artigos de jornais e revistas.
Compreender a responsabilidade social associada à
aquisição e uso do conhecimento matemático, sentindo-se mobilizado para diferentes ações, seja em defesa de seus direitos como consumidor [...]. Conhecer
recursos, instrumentos e procedimentos econômicos
e sociais para posicionar-se, argumentar e julgar sobre
questões de interesse da comunidade, como problemas de abastecimento, educação, saúde e lazer, percebendo que podem ser muitas vezes quantificados e
descritos através do instrumental da Matemática e dos
procedimentos da ciência (BRASIL, 2002, p. 111-116).

aumento da expectativa de vida do brasileiro e seus
impactos na economia nacional, incluindo sua própria
aposentadoria, seguros em geral e previdência complementar; discutir e analisar quantitativa e qualitativamente os impactos de problemas geopolíticos e
sociais nas economias de uma região, levando-se em
consideração a viabilidade das ferramentas matemáticas estudadas, dentre outros (MUNIZ, 2010, p.2).

A introdução da educação financeira serve
para mostrar um demonstrativo entre o real e
o abstrato no que se refere a dinheiro e prepará-los para a vida adulta, para que não caiam
nas mesmas armadilhas que nós caímos, empréstimos, concordatas e financiamentos.
Para que pelo menos consigam refletir sobre
a melhor possibilidade dentre as oferecidas.

Para Cerbasi (2011), dinheiro deve fazer parte do cotidiano da criança para
que não sejam criados bloqueios capaEntendemos que trabalhar Educação Fi- zes de dificultar seu uso na vida adulta.
nanceira com nossos alunos vai muito além
de ensinarmos e aplicarmos técnicas e fórEstudar as finanças de casa é bem mais
mulas de Matemática Financeira. Percebe- do que simplesmente exigir de seus pais as
mos a real importância da mesma no de- suas vontades, e sim analisar as possibilidasenvolvimento humano, pois desde cedo des, entender o momento e a realidade moé necessário que as crianças aprendam a netária em que estamos inseridos. Um dos
administrar o dinheiro para que não sofram objetivos não é que a criança aprenda apeno futuro. Compartilhamos com a ideia no nas administrar seus gastos, com também
que diz respeito às questões que Muniz afir- auxiliar seus pais, pois por maioria das vezes
ma fazerem parte da educação financeira os pais não se oportunizaram das mesmas
dos alunos que se tornarão parte integran- possibilidades de ensino que os filhos poste da população econômica brasileira sobre suem. Isto pode gerar um pequeno conflito
a ação de educar financeiramente, ou seja, inicial, pois criamos uma cultura arcaica em

aprender matemática para compreender as situações financeiras; entender o comportamento do dinheiro no tempo; organizar conscientemente suas
finanças (futuras) pessoais; discutir matematicamente o uso consciente do crédito; entender temas de
economia como PIB, inflação e seus 58 diferentes
índices, IOF, IR dentre outros; aprender, interagir e
utilizar matemática financeira nas questões geoeconômicas já abordadas, porém não interligadas,
nas aulas de geografia; compreender os principais
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que sempre os mais velhos tem a razão, por
maioria das vezes sim, mas se o jovem conseguir transmitir verdade nos conceitos e
comprovar estas teorias de forma objetiva,
abrirá novos horizontes de possibilidades aos
seus responsáveis, que for fim ficarão profundamente orgulhosos de seus descendentes.
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Segundo D’Aquino (2008, p.10):
Educar não é tarefa fácil. Sobretudo quando se trata
de educar num cenário em que a ética do consumo,
as rápidas transformações dos vínculos familiares e a
novidade de viver num ambiente de economia estável
se juntam para nos confundir, Todavia, mesmo difícil,
cansativa e tantas vezes desnorteadora, a aventura de proteger, formar e emancipar alguém a quem
se quer tão bem não tem paralelo em prazer e amor.
Ensinar os filhos a lidar com o dinheiro é parte fundamental nesse processo (D’AQUINO, 2008, P.10).

4. Em sua residência, você participa do
controle dos gastos administrando o que
entra de dinheiro e do quanto é gasto? Explique sua resposta.
5. Você se considera consumista? Você se
julga uma pessoa “gastona” ou “poupadora”.
6. Quantas pessoas pertencem a sua família em sua residência? Quantas destas
participam com a entrada de dinheiro em sua
residência?

Por fim, compartilhamos das ideias de Lins
e acreditamos numa Educação Financeira igual à que ele propôs para a Educação
Aritmética e para a Aritmética que devem,
“integrar-se com a rua – isto é, cumprir um
papel de organizar o mundo fora da escola também -, e tornar-se mais efetiva em
seu papel de ajudar os alunos a aumentar
seu repertório de modos de produzir significado (LINS e GIMENEZ, 1997, p. 162).

7. Você tem alguma forma de poupar dinheiro? Cofrinho? Poupança? Alguma aplicação em banco?
8. Analisando seu convívio com o dinheiro,
você considera que sua família administra
bem ou mal o dinheiro em que entra em sua
residência? Explique sua resposta.

QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS
ALUNOS

9. Com o que você julga que há maior
Elaborados os questionários e entregue aos
gasto de dinheiro em sua residência? E com
alunos, sobre o assunto discutindo, abordando
o que você julga que há menor gasto de diperguntas diretas sobre o consumo e qual a imnheiro em sua residência?
portância a eles do estudo financeiro na escola.

Atividade 2

Atividade 1

1. Calcule os problemas abaixo, que envol1. O que você entende por educação finan- vem juros e porcentagem.
ceira?
a) Carlos foi pesquisar o preço de televisão
2. Qual a importância que você acha para
no mês de janeiro e encontrou o modelo que
o estudo e compreensão da educação finan- gostava por um valor de R$1.500,00, porém
não a comprou nesse mês apenas efetuou a
ceira na escola?
compra desta TV no mês de julho, porém pagou por ela 7% a mais do valor que havia vis3. Em sua residência, você participa dos
to no mês de janeiro. Qual o valor total pago
gastos da renda familiar? Descreva como
nesta TV? Quantos reais foram de aumento?
é essa participação, caso sua resposta seja
afirmativa.
b) Ana ao ver a TV de Carlos também quis comprar, porém quando foi à loja pagou por ela 5%
a mais que Carlos. Qual o valor que Ana pagou?
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c) Joana afirmou que então a TV que Ana comprou teve um aumento de 12%. Ela está correta? Faça os cálculos e justifique sua resposta.
2. Amanda resolveu guardar 50,00 por mês
no banco e foi informada que a cada mês
seu dinheiro irá render 2%de juros. Em 6
meses qual será o valor final? E em um ano?
3.Calcule
os
problemas
abaixo,
que envolvem juros e porcentagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os questionários aplicados inicialmente aos
alunos demonstraram que a maioria deles
não participa do controle de gastos familiares
e que eles apresentam grande participação
nos gastos de sua residência. Ficou claro que
exigem de seus pais objetos de valores altos
sem qualquer necessidade, representando
um consumismo exagerado, no qual as famílias não conseguem transmitir a importância
de se regrar os gastos. Pelo diálogo entre eles
durante a execução das atividades, fica nítido a falta de educação financeira dos responsáveis, principal motivo que não conseguem
orientar seus filhos a desenvolver tal educação e se organizarem financeiramente.

a) Edgar comprou um carro no mês de julho por R$20.000,00 e resolveu vendê-lo para Ester alguns meses depois. Em sua
venda ele perdeu 20% do valor que pagou.
Qual o valor do carro vendido? b) Éster após
a compra do carro, sofreu um acidente e o
seguro só devolveu a ela 70% do valor que
A falta de educação financeira e a diminuição da
ela havia pago do carro, qual foi esse valor? capacidade de poupança fazem com que os brasilei-

Atividade 3
Elaborar em cartolina uma simulação de uma
poupança durante 1 ano, e durante 5 anos.
Incluir no cartaz a importância de se
programar financeiramente para um futuro e
meta de objetivos.
Analisar o problema do consumismo e a relação com a produção de lixo. Pesquisar imagens e informações e elaborar cartazes informativos conscientizando sobre esse problema.
Para finalizar o processo de estudo como
mencionado na atividade 3, os alunos irão
fazer grupos elaborando cartazes que demonstram um gasto com cartão de crédito e
o investimento em uma poupança, para apresentar na Mostra cultural com o objetivo de
destacar a importância do planejamento financeiro que sua falta pode provocar vários
transtornos como o consumo exagerado de
bens de consumo e o endividamento em função de gastos desnecessários.
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ros acabam buscando crédito para realizar o consumo.
O brasileiro trabalha com uma visão a curto prazo, e
acaba pagando duas vezes e meia o valor do produto.
[...] nos últimos anos houve um afrouxamento das autoridades monetárias em relação ao parcelamento do
crédito, fator que contribuiu para a expansão desse
tipo de operação [...] (FERNANDES, 2007, p. 11).

Executando os exercícios de porcentagem,
os alunos passaram a ter um olhar diferenciado em função dos juros que pagam com os
aumentos dos valores e do uso do cartão de
crédito. Além disso também demonstraram
interesse em ter uma forma de armazenar o
dinheiro para que em um futuro possam organizar melhor seus gastos, como exemplo citado nas atividades a aplicação em poupança
bancária.
Embora os alunos não percebessem que fazem parte do planejamento administrativo de
suas residências, eles aprenderam educação
financeira através do trabalho proposto. Também se propuseram a melhorar quanto aos
seus gastos e tentar repassar aos seus gestores o aprendido em forma de planilhas de
gastos, pesquisa de preços e oportunidade de
negócios.
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As escolas poderiam criar projetos de educação financeira, utilizando reportagens de
jornais, folders de crediário e outros materiais
que circulam na mídia (ALMEIDA, 2004), sobre condições de compras e financiamentos,
considerando o contexto social em que os
alunos estão inseridos. Dessa forma poderão
se tornar cidadãos mais conscientes e menos
consumistas compreendendo dessa forma o
real significado de estudar Educação Financeira.

______. Ministério de Educação, Secretaria
de Educação Média e Tecnológica. PCN+ Ensino Médio: Orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da Natureza, Matemática e
suas Tecnologias. Brasília: MEC, 2002.
______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas
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HILL, N. Quem pensa enriquece. São Paulo:
Fundamento Educacional, 2009.
LINS, R. C.; GIMENEZ, J. Perspectivas em
aritmética e álgebra para o século XXI. 3. Ed.
Campinas: Editora Papirus, 1997. V. 1. 250 p.
MODERNELL, Álvaro. Por que educação
financeira para crianças? Disponível em:
http://maisativos.com.br/index.php?ac=leiamais&ar=50. Acesso em: 16 de Abril de 2019.
MUNIZ, Ivail Junior. Educação Financeira:
Conceitos e Contextos para o Ensino Médio.
In: X Encontro Nacional de Educação Matemática – X ENEM, 2010, Salvador. X ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 2010.
PERETTI, Luiz Carlos. Aprenda a cuidar do
seu dinheiro. 3ª Edição. Dois Vizinhos: Impressul, 2008.
ROCHA, Ricardo Humberto. Educação financeira em pauta. Disponível em: http://
www.hsm.com.br/artigos/educacao-financeira-em-pauta. Acesso em: 06/05/19.

Por fim ressaltamos a importância da Educação Financeira no ambiente escolar, pois as
situações que envolvem dinheiro faz com que
crianças e jovens vivenciem questões relacionadas à ética, disciplina e principalmente ao
alto controle visando dessa forma manter as
finanças em ordem, além do mais vivemos em
uma sociedade que não está habilitada a lidar
com finanças de forma correta e precisamos
fornecer conhecimentos prévios para que
nossos alunos não caiam nas mesmas armadilhas que os adultos e saibam lidar com suas
finanças de maneira equilibrada.
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PROFESSOR E TUTOR EAD - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
RESUMO: O objetivo deste trabalho é realizar uma discussão sobre as competências

e habilidades necessárias para um professor/tutor em EaD, seus desafios e superações.
Portanto, através de uma pesquisa bibliográfica realizamos levantamentos de alguns pontos
imprescindíveis para um bom professor/tutor como: competência e habilidade, funções,
papéis, saberes e qualidades. Para tanto, realizamos leituras de livros, artigos, revistas virtuais,
dissertações e sites especializados, assim, visando apreender as contribuições de estudiosos
do assunto. A pesquisa que realizamos nos indicou caminhos a serem seguidos. Os autores
pesquisados nem sempre são convergentes no ideal de competências e habilidades, além de
que,esses mesmos autores apontam para outros componentes que fazem parte do perfil
de um professor/tutor.

Palavras-chave: Professor; Tutor; Competências; Habilidades; Tecnologia.
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INTRODUÇÃO
Sabemos que a profissão de professor é diferenciada das demais profissões, como
afirma Gatti (1996, p. 6), pois se trata de uma atividade complexa que tem como foco
a formação integral do ser humano, isto é”[...]na sua intelectualidade, na sua afetividade, nos seus hábitos, para levá-los a realização de um ideal “(GILES,1983,p.27)
, uma atividade que se torna ainda mais complexa quando se trata da arte de ensinar na modalidade em EaD desempenhar múltiplas funções, (BELLONI, 20 06,
p.79), portanto, um questionamento, quem e como vai formar o professor/tutor?
Ainda neste sentido a preparação das pessoas em uma sociedade complexa, como a atual, torna o significado da profissão de professor mais ampla, hoje em dia significa saber exercer a profissão em condições muito diversas, utilizando uma pedagogia diferenciada, exigindo diferentes
níveis de competências para alunos de diferentes modalidades escolares.
Complementando essa ideia sabe-se que o professor/tutor da EaD desempenha
tarefas que necessitam de competências e habilidades, entre elas: a faculdade de
mobilizar e associar um conjunto de recursos ou esquemas mentais de caráter
cognitivo, sócio -afetivo e psicomotor (saberes teóricos e da experiência e a afetividade) com a finalidade de solucionar com eficácia uma série de situações novas.
O objetivo deste trabalho é realizar uma discussão sobre as competências e habilidades necessárias para um professor/tutor em
EaD, seus
desafios
e superações. Consequentemente identificar quais as competências e habilidades inerentes a esse profissional.
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DIFERENÇAS ENTRE PROFESSOR E
TUTOR NO ENSINO EAD
O Tutor, por sua vez, assume o papel de um guia do aluno. É ele quem
fica encarregado de realizar o acompanhamento completo do estudante diante dos conteúdos apresentados pelo professor, tirar todas as suas
dúvidas e também comunicar com o
professor sobre dúvidas que estão
frequentes nas aulas. Dessa forma o
professor consegue planejar melhor os
materiais para que fique esclarecido
com os alunos (LITWIN, 2001, P.93).

Segundo Litwin (2001, p.93), o papel do professor e do tutor, é extremamente importante para a estruturação do ensino à distância. Ele é
quem fica responsável pela parte de
criação de conteúdos que irão ser estudados, além de definir cada material didático e disponibilizar nas plataformas, correspondendo a todas as
necessidades do tema do curso em
questão, de forma a ensinar os alunos.
Além de criar e disponibilizar o conteúdo, os professores também devem
verificar o feedback dos alunos sobre
os materiais passados, fazendo uma
auto avaliação, analisando se a matéria
ofertada foi suficiente para o aprendizado dos alunos e, se necessário,
melhorando o conteúdo e sua abordagem (que pode ser um texto, uma
vídeo-aula ou até mesmo um game).

O tutor também pesquisa sobre as
temáticas das aulas e, quando necessário, repassar aos alunos textos ou
vídeos externos com o objetivo de
agregar valor ao conteúdo. Ele é responsável pela interação, supervisionamento e também bom relacionamento
entre aluno-tutor e aluno-professor.
No caso dos treinamentos realizados
em plataformas e-learning, um mesmo
treinador pode exercer o papel tanto
de professor como de tutor, sendo necessário atuar incentivando os alunos e
ter algum conhecimento em tecnologia,
que não precisa ser muito avançado, já
que é possível encontrar plataformas
de fácil utilização e bastante intuitivas.
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A ideia de guia é a que aparece com
maior força na definição da tarefa do tutor. Podemos definir tutor como o “guia,
protetor ou defensor de alguém em
qualquer aspecto”, enquanto o professor é alguém que “ensina qualquer coisa”
(LITWIN, 2001, P.93).Tanto o professor
quanto o tutor devem usar as tecnologias ao seu favor para melhores estratégias dinâmicas no ensino dos alunos.

O QUE É PRECISO PARA SER
UM PROFESSOR/TUTOR NA
MODALIDADE EAD

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA EAD
Para Ribeiro (2014), antes da implementação do sistema EAD, é necessário se colocar no lugar do aluno, entender seus desejos, suas necessidades
e limitações. Para atrairmos alunos é
imprescindível ofertar cursos que gerem grande aprendizado, disponibilizar bons professor e tutores que consigam sanar as dúvidas e o principal,
ter uma boa plataforma para tudo isso.

Uma plataforma funcional para que os
cursos consigam atender todas as neDe acordo com Oliveira (2016), para cessidades dos alunos e oferecer grande
ser um professor ou tutor no ensino interação e aprendizado de forma criaa distância é necessária uma gradu- tiva para os usuários (RIBEIRO, 2014).
ação na área em que será lecionada.
Algumas instituições de ensino também pedem pós-graduação na hora Para implementação dos cursos onde escolher um tutor e oferecem trei- line, é importante uma diversidade
namentos específicos para Tutoria. de materiais para que aluno possa escolher qual se adapta ao seu perfil.
No caso dos treinamentos corporativos, os professores e tutores não necessitam ser graduados, mas sim terem algum tipo de curso ou especialização na
área que dão orientação. O método de
ensino a distância está crescendo consideravelmente no mercado e já tem obtido grandes resultados para as empresas que estão ofertando diversos tipos
de cursos (OLIVEIRA, 2016). 		
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O PAPEL DO ALUNO NA EAD

O interesse do aluno atual diante da
evolução tecnológica é de se cansar
fácil com ambientes monótonos, diante disso pode se disponibilizar textos,
powerpoints, gráficos, fotos, video-aula, games, dentre outras diversas opções. Os alunos também buscam por
feedbacks rápidos dos professores, é
muito insatisfatório ter que esperar
muito tempo para ter a avaliação de
uma atividade. Disponibilizar professores que consigam estar verificando
as atividades finalizadas pelos alunos
ao menos duas vezes por dia pode ser
um grande diferencial (RIBEIRO, 2014).

Segundo Lakomy (2014) ao falar no
papel do aluno é importante destacar
as oportunidades de aprendizagem
oferecidas a eles, ou seja, como o aluno aprende e as diferenças existentes
nesse processo de ensino e aprendizagem, que certamente interferem na
postura e formação do indivíduo, considerando suas características, relações
existentes e o meio que está inserido.
No ensino tradicional, o aluno adota
uma postura passiva, seguida do ritmo
do professor, onde o professor é o transmissor de conteúdos e o aluno o depositário, existe certa dependência do
professor e os conteúdos nem sempre
são contextualizados com a realidade
do aluno, desconsiderando a vivência e
experiência de cada indivíduo. Segundo
Oliveira (2012, p.23) “o desafio que se
impõe é a transição de um paradigma
conservador que predominou nos últimos séculos para um novo paradigma
emergente – que venha proporcionar a
renovação de atitudes, valores e crenças exigidos neste início do século”.

Por mais que seja um curso a distância os alunos esperam por um curso que
seja humanizado, uma prática para implementar a modalidade EAD é dar feedbacks por meio de áudio! É rápido, fácil
e os alunos se sentem mais próximos e
mais abertos em tirar possíveis dúvidas
que poderão surgir ao longo do curso.

Já no ensino a distância, o aluno assume uma nova postura, não mais passivo
no processo de aprendizagem, o aluno
passa a ser o protagonista nesse processo, buscando fugir de uma aprendizagem mecânica e tradicional, no qual
o aluno absorve as informações, porém
não faz relações e associações com os
conceitos, ou seja, desenvolve-se apenas a decoreba, tendo como objetivo
principal apenas um avanço de fase, de
série, não de aprendizagem e conhecimento, o que se pretende nesse novo
67
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contexto é uma aprendizagem para a
vida toda, que seja significativa, integral, colaborativa e cooperativa, que
realmente faça a diferença na formação
do aluno. Considerando a importância
da relação e integração dos conhecimentos na estrutura cognitiva, Ausubel
(1985) citado por LAKOMY (2014), enfatiza a diferença entre aprendizagem
mecânica e aprendizagem significativa:
Na aprendizagem mecânica, somos capazes de
absorver novas informações sem, no entanto, associá-las a conceitos já existentes em nossa estrutura cognitiva, por exemplo, quando uma criança
decorar uma poesia sem entendê-la, ela não é capaz de relacionar o conteúdo da poesia com algum
conhecimento que já possui na sua estrutura cognitiva e, assim, efetuar uma nova aprendizagem. Na
aprendizagem significativa, nós relacionamos um
novo conteúdo, ideia ou informação com conceitos na nossa estrutura cognitiva (pontos de ancoragem para a aprendizagem) - (LAKOMY, 2014, p. 48).

A aprendizagem significativa está relacionada aos pontos de ancoragem, que
são formados através da incorporação
de novos conceitos, ideias, informações
à nossa estrutura cognitiva, para que
possamos aprender algo novo, fazendo
associações dos conhecimentos prévios
com os novos, e esse tipo de conhecimento levamos para toda vida, não é
apenas uma decoreba de conteúdos.
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Por se tratar do ensino a distância é
importante destacar também a afetividade existente nas relações, pois apesar de não estarem no mesmo espaço
físico, existe uma relação entre professor e aluno, entre aluno e aluno, existe uma teia de relações, que segundo
Wallon (2005) afetividade e inteligência se desenvolvem juntas, já que ambas estão a serviço da construção de
um sujeito afetivo, concreto e social.
E cabe a educação desenvolver estes aspectos, sendo a educação um
fato social, deve refletir a realidade
concreta na qual o aluno vive e atua e,
procurará modificar. A educação cabe
integrar a formação e inserção no indivíduo na sociedade, a partir de uma
sociedade contextualizada, no qual
os métodos pedagógicos devem estar alinhados a esses enfoques, promovendo uma educação capaz de
estimular a autonomia, a pesquisa, práticas complexas e interativas, desenvolvendo competências e habilidades
para uma aprendizagem significativa.
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A EaD possibilita ao aluno desenvolver sua autonomia e interdependência, proporcionando certa liberdade no seu processo de aprendizagem,
pois ele pode criar e recriar o tempo
todo, através das relações e interações desenvolvidas através do uso das
ferramentas de comunicação e informação, a EaD apresenta um universo
de possibilidades ao aluno, depende
muito é do comprometimento do aluno em querer fazer, aprender, buscar
e interagir, claro que a educação deve
proporcionar e fazer o seu papel para
que se possa desenvolver um processo educativo eficiente e de qualidade, onde o aluno consiga realizar uma
aprendizagem efetiva e interdisciplinar.

Permite aprender melhor e buscar maior aprofundamento nos assuntos de interesse; contribui para
enriquecer os conhecimentos dos alunos; possibilita
que os participantes do curso aprendam a se libertar da dependência da equipe docente; possibilita que os alunos descubram formas alternativas de
construir o conhecimento (RIBEIRO, 2014, p.48).

Ao mesmo tempo em que apresenta
uma série de vantagens, também requer
mais atenção aos feedbacks dos docentes, mais clareza nas instruções, possibilidade de problemas técnicos, precisa
de motivação para aprender e buscar
sair da oralidade para a linguagem escrita, o aluno tem que ter clareza de que
ele é o principal responsável pelo seu
aprendizado, pela construção do seu conhecimento, através de suas interações
com o objeto/conhecimento e pelas relações que estabelece com os outros.

O que podemos dizer é que diante
desse cenário, o papel do aluno muda
completamente, ele passa a ser mais
atuante no seu processo de aprendizagem, e isso acontece em outro tempo, espaço e ritmo, que não são mais
ditadas pelo professor, o aluno é mais
autônomo e independente, ele passa a
ser responsável pela sua organização,
planejamento e disciplina. Segundo
RIBEIRO (2014) a aprendizagem autônoma apresenta algumas vantagens:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação a Distância é um tema que tem sido discutido em larga escala no Brasil e no mundo, tanto em termos de discussões quanto de abrangência e evolução a nível institucional, por isso se faz necessário discutir, refletir,
analisar esse contexto, que apesar de não ser novo, ainda precisa de esclarecimentos sobre seu real conceito, evitando distorções sobre sua definição.
Sabemos que fazer educação não é fácil, ainda mais quando não temos o aluno face a face, e mediado pelo uso das tecnologias da informação e comunicação (TICs), por isso se torna imprescindível buscar conhecer e se aprofundar
sobre os temas que permeiam a EaD, que seguidamente apresentam novidades.
Esta nos apresenta uma série de vantagens que devem ser valorizadas e respeitadas, conforme legitimado na lei brasileira, o que não podemos é desconsiderar tudo isso, pois seria um retrocesso, o que devemos
é aprimorar e melhorar esse processo de ensino, visto como um universo rico de possibilidades, o que precisamos é acreditar na mudança, e buscar desenvolver um trabalho de qualidade, em que o objetivo seja o aprendizado significativo desenvolvido de forma colaborativa e interdisciplinar.
Porém para que a mudança ocorra, é preciso foco em outras dimensões, ultrapassar a metodologia tradicional, é um estudo mediado pelas tecnologias. O objetivo é a formação de um sujeito contextualizado, em outras palavras, o que se
pretende através da EaD é o desenvolvimento de um conhecimento baseado nas
vivências e experiências do aluno, em que o aluno não tenha medo de errar e compartilhar, que ele possa construir e reconstruir seu conhecimento, fazer assimilações e associações, incorporação de novas ancoragens, através das interações e
interatividade realizadas com os sujeitos e com o meio, que desperte seus saberes.
Não existe uma resposta pronta para aplicar e desenvolver tudo isso,
mas é na prática diária, na busca por aprender a aprender, e aprender a
ensinar que se constrói um ambiente melhor, que desenvolva um ensino humanizado, é uma construção coletiva, entendendo que todos os envolvidos podem contribuir nesse processo de ensino e aprendizagem.
Na EaD a relação de tempo, espaço e distância é visto de outra forma, não
como entraves ou dificuldades para o aprendizado, porque a educação vai muito além dos muros escolares, muito pelo contrário, esse ambiente permite ao
aluno o desenvolvimento de sua autonomia, propicia certa liberdade de ação
e reflexão, pois o tutor aqui é um orientador na construção do conhecimento.
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PARCERIA FAMÍLIA E ESCOLA
Resumo: O presente trabalho partiu da intenção dos professores de um CEI, localizado

na periferia de Pirituba-SP, em aproximar os pais da unidade escolar. Por vivemos numa
metrópole dinâmica de vida acelerada, decidiu-se que o meio para que os pais pudessem
conhecer um pouco do dia-a-dia dos seus filhos na escola seria o DVD. Durante um
semestre os professores fizeram uma coletânea dos momentos marcantes e pontuais dos
educandos no espaço do CEI: atividades dirigidas, alimentação, atividades livres, entre
outras. Denominou-se este projeto de Curta em Casa. A organização e o planejamento
foram fundamentais para a organização deste projeto que trouxe um retorno maravilhoso
dos pais para com as professoras e a unidade educacional.

Palavras-chave: Escola; Cuidar; Educar; Famílias.
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INTRODUÇÃO
Devido à vida acelerada na cidade
de São Paulo cada vez menos os pais
têm tido a oportunidade de participar
da vida escolar de seu filho. Na unidade educacional analisada, um Centro de
Educação Infantil (CEI) localizado num
Centro de Educação Unificado (CEU)
na periferia de Pirituba-SP, a frequência
dos pais em reuniões é baixa. Além do
mais muitos pais se utilizam dos serviços
de transporte escolar para que a criança chegue à escola ou de um responsável, chamado de cuidador, que leva e
busca a criança; logo o contato do professor com a família diminui também.

A SME/DOT Educação Infantil ao
apresentar a proposta de construção de
um Currículo Integrador como parte da
política pública para educação de bebês e crianças, meninos e meninas nas
Unidades Educacionais da Rede Municipal de Educação, propõe integrar:
vida, cultura, cidade e escola, experiência e aprendizagem, mundos distintos
e complementares, como é o caso da
razão e da fantasia, dos adultos e das
crianças em uma experiência inteira
e socialmente competente de educação infantil marcando definitivamente
suas singularidades e potências como

Objetivando aproximar as famílias, apesar da correria do dia-a-dia
numa periferia de SP, da escola e
construir um vínculo com estes foi
idealizado o projeto Curta em Casa,
num CEI em Pirituba com as crianças de 2/3 anos do Mini Grupo A.

“(...) um oásis, um lugar onde se torna
criança, onde não se trabalha, onde se
pode crescer, sem deixar de ser criança, onde se descobre (e se conhece) o
mundo através do brincar, das relações
mais variadas com o ambiente, com os
objetos e as pessoas, principalmente
entre elas: as crianças.” (FARIA 2003,
apud Orientação Normativa nº 01/13).

O objetivo foi mostrar um pouco do
dia-a-dia das crianças na escola. A rotina: alimentação, hora do descanso e higiene; atividades livres: parque, parque
de areia e brinquedos da sala; atividades dirigidas: contação de história, blocos de madeira e brincadeiras de roda.

74

O projeto consiste na criança levar
o DVD, elaborado pelas professoras
com os principais momentos do semestre, para assistir em casa com os
familiares. Além do DVD, na sacolinha, ela leva um caderno para os familiares registraram as impressões
que vivenciaram ao assistir o DVD.
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Este trabalho se pautou na percepção
de mostrar aos pais a relevância do papel
do professor num centro de educação
infantil como um espaço que vai além
do cuidar, mas de aprender por meio
de situações cotidianas e lúdicas. Construindo desta forma vínculo com os familiares. Para entendermos melhor esta
relação família e escola, a seguir apresento teoricamente um pouco sobre as
relações entre família, criança e escola.

No DVD apresentamos os principais
momentos que ilustram a proposta de
um currículo integrador, com o privilégio de esta unidade está inserida num
CEU podemos explorar os diferentes
espaços: biblioteca, piscina, cinema,
apresentações de teatro, entre outras
oportunidades. Além da possibilidade de integração com EMEI E EMEF.

Com a Emei, quinzenalmente reservamos um horário no Teatro para
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
que todas as crianças, pudessem usar
(CEI): CUIDAR E EDUCAR
o palco e cantar suas músicas favoritas. Um momento agradável, em
que alguns vencem a timidez, encontram os irmãos e se divertem ao se- Quando falamos em educar, vem à
rem aplaudidos ao final da música. nossa mente uma criança cuidada e
educada por sua família, independente
de como ela é constituída. Mas quando
O retorno é muito gratificante para o citamos educação, pensamos em escola.
professor. As crianças ficam ansiosas
para levarem o DVD para casa. As impressões dos familiares são surpreen- A função da escola é ensinar as crianças
dentes, pois muitos não tinham ideia do como o mundo é, e não instruí-las na arte
que acontecia num ambiente escolar. E de viver, diz Arendt (2000). Esse embaapós participarem do projeto o olhar te entre famílias e escola ocorre há anos
deles para com o professor e a escola e interfere na vida escolar da criança.
muda: os pais notam que seus filhos
não são apenas cuidados, mas estão se
desenvolvendo enquanto ser humano! No passado o atendimento à criança,
de 4 meses até 6 anos e 11 meses, era
feito pela assistência social, voltado aos
cuidados com a saúde, higiene e nutrição das crianças, geralmente atendidas
em instituições filantrópicas e públicas, em turno integral cujo profissionais não tinham formação específica.
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O primeiro passo ocorreu com a
Constituição Federal de 1988. Assim,
a Educação Infantil em creches e pré-escolas passou a ser, do ponto de vista legal, um dever do Estado e um direito da criança (artigo 208, inciso IV).

E, mais recentemente, com a implementação do Currículo da Cidade, a
prefeitura de São Paulo torna-se a primeira rede pública a alinhar seu currículo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Unesco.

Desde 1996 com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei 9394/96) a educação infantil passou a integrar a Educação Básica, juntamente com o ensino fundamental e o
ensino médio. Segundo a LDB em seu
artigo 29: “A educação infantil, primeira etapa da educação básica tem como
finalidade o desenvolvimento integral
da criança até cinco anos de idade,
em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando
a ação da família e da comunidade”.

Nesta proposta a criança é protagonista em seu processo de aprendizado
e tem o brincar como a maior ferramenta de construção de conhecimento.

Em 2007, com a aprovação da Lei
11.494 do FUNDEB, que cria um padrão de financiamento para toda a
Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio) representou outro passo importante!
No Censo 2018, mostrou que mais de
8,7 milhões de crianças estão matriculadas na educação infantil, com 236,4
mil crianças a mais em relação a 2017
– um crescimento de cerca de 2,8%.
Esse crescimento foi puxado principalmente pelo aumento de matrículas
em creches, que passaram de 3,4 milhões para 3,6 milhões de um ano para
o outro, um crescimento de 5,38%.
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E a Base Nacional Comum Curricular, documento que indica o que
as escolas públicas e privadas devem ensinar; apresenta os direitos da
aprendizagem na educação infantil:
Conviver – ampliando o respeito em
relação à cultura e às diferenças entre
as pessoas;
Brincar – ampliando e diversificando
o acesso a experiências emocionais,
corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais;
Participar – ativamente do planejamento das atividades propostas, decidindo e se posicionando;
Explorar – movimentos, gestos, sons,
formas, texturas, cores, palavras, emoções;
Expressar – necessidades, emoções,
sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos;
Conhecer-se – e construir sua identidade pessoal, social e cultural.
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Por isso a relevância da participação das famílias nas escolas. Pois ao
ser inserida na escola, a criança passa por transformações e necessita de orientações para que avance
no seu processo de aprendizagem!

Nos CEIs Indiretos da PMSP, a partir de 2003 o cargo de professor passou a exigir formação superior em
Pedagogia e acesso através da realização do concurso público. Mostrando que este não é um espaço apenas
para cuidados básicos, mas um espaço com funções pedagógicas relevantes, inserido no sistema educacional.

No aspecto social o fato da mulher
estar cada vez mais presente no mercado de trabalho, os Centros de EduEstas conquistas promoveram uma cação Infantil atende a esta demanda
série de mudanças na prática pedagó- como o lugar que acolhe desde bebês
gica, visando o desenvolvimento inte- até crianças de três anos e 11 meses.
gral do bebê até a criança de cinco anos
CONHECENDO O UNIVERSO DOS
de idade e 11 meses em seus aspectos
CEIS
físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família.
Embora a rotina alimentar em um
CEI, norteie a organização do dia-a-dia
nesta instituição, o compromisso deste espaço é proporcionar as crianças
viverem situações acolhedoras e desafiadoras que possibilitem apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em nossa sociedade.

Na escola busca-se a formalização
do processo de ensino que se inicia
quando a criança ingressa na escola. E consigo ela traz todos seus conhecimentos prévios e de mundo que
adquiriu no seu ambiente familiar.

De acordo com Barbosa (2006), “rotina é uma categoria pedagógica em que
os responsáveis pela educação infantil
estruturam para, a partir dela, desenvolver o trabalho cotidiano nas instituições de educação infantil” (p.35).

Assim o objetivo é o de desenvolver
algumas capacidades como: ampliar relações sociais na interação com outras
crianças e adultos, conhecer seu próprio
corpo, brincar e se expressar das mais variadas formas, utilizar diferentes linguagens para se comunicar, entre outros.
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Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, DCNEI (1999), as instituições de
educação infantil devem promover em
suas Propostas Pedagógicas, práticas
e cuidados que promovam a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo/linguísticos e
sociais da criança, entendendo que ela
é um ser completo, total e indivisível.
A organização do tempo contempla
momentos privilegiados para a troca e a construção de vínculos e valores. São justamente estes momentos
que numa observação cuidadosa procuramos contemplar no DVD: contação de histórias, atividades dirigidas,
descobertas, vivências e experiências.
E o papel do professor é o de mediar e organizar o conhecimento, a
ser construído pela criança em seu
cotidiano. Favorecendo o aprendizado, o desenvolvimento integral
da criança visando à autonomia e
aperfeiçoamento das competências.
O diário de bordo, um caderno que
serve para o registro diário do professor, serve como um instrumento de
reflexão de sua prática. São registrados fatos ocorridos e sentimentos inerentes a estes acontecimentos, como
dificuldades,
facilidades,
dúvidas,
surpresas, conquistas, entre outros.
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Enquanto o planejamento é mais institucional e oficial, no diário, o professor
tem mais liberdade ao redigir, mostrando aquilo que está sentido em relação
à sua turma e às suas ações. Permitindo criar e recriar a prática educativa!
No Brasil, historicamente nunca houve preocupação com os registros na
educação infantil devido ao caráter
assistencialista. Com a promulgação
da LDB, em 1996, e das publicações
das Diretrizes para Educação Infantil que a educação infantil passa a ser
considerada uma etapa importante da
educação básica. Tendo como objetivo não a reprovação/aprovação, mas
o desenvolvimento integral da criança.
O projeto Curta em Casa surgiu para
aproximar os pais da escola, construindo um vínculo com as famílias
através de seus próprios filhos. Embora este DVD retrata apenas alguns
momentos do que ocorre ao longo
de um semestre, ele sistematiza as vivências da criança no espaço do CEI.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com todas as transformações nas E a leitura do depoimento dos pais sobre
instituições de educação infantil, des- o DVD, nas rodas de conversa, concluía
de quando foram criadas até os dias de o objetivo do projeto que era envolver
hoje, cujo foco antes era apenas cui- os alunos e aproximar os pais da escola!
dar das crianças enquanto suas mães
eram inseridas no mercado de trabalho. O tempo proposto do projeto, semestral, foi adequado, pois fotografamos os
Atualmente cuidar e educar são o primeiros dias do acolhimento e adapresultado das leis promulgadas e dos tação das crianças, momentos da rotina,
documentos publicados, agora cabe alimentação, atividades dirigidas e livres
a cada centro de educação infantil que permitiram nitidamente ver o debuscar a qualidade por meio da orga- senvolvimento e avanços das crianças.
nização do trabalho pedagógico promovendo o desenvolvimento inte- Crianças que choravam na entragral das crianças em seus aspectos da pode-se ver como aos poucos fofísico, psicológico, intelectual e social. ram sentindo-se seguras no espaço e
passaram a entrar na sala despedinAs formas de organização das ativida- do-se dos familiares ao compreendes, horários, tempos e espaços variam der que após o jantar seus pais chede acordo com a escola e sua proposta gariam para irem juntos para casa.
educativa; assim, também, a rotina sofre influências culturais e sociais que in- Outros pequenos, que disputavam
terferem diferentemente nos modos de brinquedos com colegas, aos pouensinar e de conduzir a formação dos pe- cos aprenderam a dialogar para troquenos sujeitos em desenvolvimento. car um brinquedo pelo desejado.
A organização do tempo e dos espa- Alguns que não aceitavam os aliços é fundamental por meio de um pla- mentos oferecidos no almoço e jannejamento adequado para que o cuidar, tar foram aceitando alguns alimenbrincar e educar sejam indissociáveis. tos e se adaptando as refeições.
Chegar ao final de um ano norteado
pelo Projeto Curta em Casa que possibilitou relações entre família e escola,
mostra que um projeto de compromisso, confiança e criação de vínculo construído pelo conhecimento nos mostra
que a escola não é apenas o espaço
onde os alunos aprendem e o professor
ensina, mas sim que toda comunidade
escolar participe do processo de aprendizagem, visando à construção de uma
nova relação entre família e escola!

Diante desta necessidade, na nossa turma de Mini I, com crianças entre
dois e três anos de idade, com a rotina
e atividades diversificadas organizadas
focando no desenvolvimento do sujeito; nosso objetivo foi compartilhar os
momentos no CEI com os familiares!
Fotografamos os momentos relevantes e pontuais para que os pais/responsáveis pudessem vivenciar em casa
um pouco do que acontece no espaço
escolar. A euforia das crianças em levar o DVD para casa foi contagiante.
79
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ANEXO
DEPOIMENTOS DOS PAIS
1 – “Adoramos o DVD e poder ver as atividades realizadas com as crianças”
2 – “Amamos o DVD. Deu para ver tudo o que ele aprendeu. Obrigada pela
atenção, carinho, dedicação de vocês todos os dias com nossas crianças. Parabéns professoras pelo trabalho maravilhoso.”
3 – “A escola é a segunda casa de nossos pequenos, onde eles aprendem, brincam, imaginam, se desenvolvem e pelo que assistimos são muito bem acolhidos.”
4 – “Desde já agradeço o carinho de todos vocês, que trabalho grandioso, bonito e lindo! Só tenho que agradecer!”
5 – “Que fofura! Aqui foi um chororô para desligar o DVD. É incrível a evolução
dele a cada dia.”
6 – “Estou admirada e encantada com a quantidade de atividades oferecidas as
crianças.”
7 – “Obrigada pela dedicação, paciência e competência para desenvolver todos
os seus trabalhos, para que não somente a Manuela, mais todas as crianças possam absorver o máximo do ensino proposto por vocês.”
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A IMPORTÂNCIA DA ARTE NA EDUCAÇÃO
RESUMO: Este artigo é uma reflexão sobre a prática do professor na Educação Infantil, onde

a arte é fundamental para o desenvolvimento motor, crítico, reflexivo e emocional da criança,
permitindo desenvolver as emoções que vão além da observação de uma obra e sim incentivar
a criança a sentir a arte e até reproduzi-la ou transformá-la. Sendo importante incentivar as
crianças para que haja uma valorização de todas as formas de arte, resgatá-la e mostrar que a
história de seu tempo atual pode ser contada no futuro através da arte, seja ela, por pinturas,
danças, peças teatrais, músicas etc. Os momentos históricos são contados através da arte e
é fundamental que as crianças desde cedo saibam se apropriar e respeitar as diversidades
culturais. Também é importante ressaltar que a arte é uma ferramenta de suma importância
assim como qualquer outra disciplina, onde o professor pode utilizá-la para desenvolver
além do senso crítico e reflexivo, mas também pode e deve ser utilizada para desenvolver a
sensibilidade, a criatividade, a imaginação, incentivar as crianças a fazer experimentos e fazer
com que se tornem um cidadão atuante na sociedade.

Palavras-chave:

Arte;

Educação;

Desenvolvimento;
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Aprendizado;

Linguagens.
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INTRODUÇÃO
Conforme Martins, Picosque e Guerra pág.
57 (1998), a arte tem uma grande relevância na
educação escolar, sendo indispensável na vida
das pessoas desde o início das civilizações, tornando-se um fator essencial da humanidade.

sendo utilizada para preencher os espaços vazios, sem dar a devida importância
que essa disciplina tem. Precisamos valorizar a arte e incentivar que nossos alunos se apropriem e criem sua própria arte.

Esse artigo, vem mostrar que é através da arte
que as crianças se expressam e se apropriam
de várias formas de linguagens desde muito
novas e assim, mostram suas emoções, suas
preferências, suas observações, seus sentimentos de raiva, sua criatividade e imaginação.

LOWENFELD e BRITTAIN, pág. 176 (1970)
diz que a arte infantil permite a não só a compreensão da criança, mas também a oportunidade de estimular seu desenvolvimento,
através da educação artística. Sendo assim,
devemos envolver as famílias e a sociedade como um todo nessa construção, mostrando o quanto é grandioso o aprendizado
através da arte, e motivá-las não apenas a
ter acesso e apreciá-las, mas sim incentivar
as crianças a criarem suas próprias obras.

Acreditamos assim como Martins, Picosque
e Guerra pág. 102 (1998), quando dizem que
a “arte é a linguagem básica dos pequenos e
deve merecer um espaço especial” não será
com produções prontas que iremos incentivar
a exploração e a pesquisa da arte como um todo.
A arte na educação infantil serve para
o desenvolvimento pleno da criança, pois
através da arte é possível com que a criança demonstre seus sentimentos, consiga interagir com as outras pessoas, representa o
seu mundo, desenvolve seu senso crítico e
reflexivo, aprende sobre as diferentes culturas e que as linguagens artísticas vão além
dos padrões estéticos. Além de desenvolver sua coordenação motora e habilidades.

O ENSINO DA ARTE NO BRASIL
É importante falar que a arte sempre esteve presente na humanidade e o processo
de ensino aprendizagem foi se consolidando ao longo do tempo. Desde o tempo das
cavernas, foram identificados os desenhos
como forma de comunicação, a arte rupestre
é alvo de grande debate sobre os especialistas, pois qual seria sua verdadeira intenção?

Podemos dizer que arte vai além de um
simples objeto a ser admirado, pois serve
Ao apresentar uma arte, seja ela através como registro daquela determinada fase,
de pintura, música, desenho, dança, grafi- civilização, ou seja, momento histórico.
te ou etc., nós educadores damos a oporDe acordo com PCN, pág.23 (1997) entre
tunidade de a criança fazer uma viagem
cultural, pois cada sociedade conta sua his- os anos 20 e 70, as escolas brasileiras vivetória econômica, política e cultural atra- ram outras experiências no âmbito do ensino
vés da arte, onde ela passa a entender as e aprendizagem de arte, fortemente sustendiferenças e com isso passar respeitá-las. tadas pela estética modernista e com base
na tendência escolanovista. O ensino de
Nós educadores não podemos utilizar Arte volta-se para o desenvolvimento natuda arte como apenas um passatempo, que ral da criança, centrado no respeito às suas
serve para que a criança fique entretida, necessidades e aspirações, valorizando suas
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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. A
própria Semana da Arte Moderna em 1922,
confirma o marco do modernismo no Brasil.
Conforme os PCNs, em 1971, pela
LDB da educação nacional, a arte é incluída no currículo escolar com o título de educação artística, mas é considerada atividade educativa e não disciplina.

Com a Lei nº. 9.394/96, art. 26, 2º revogam-se as disposições anteriores e a arte é
considerada obrigatória na educação básica.
“O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”.
Vê-se que da conscientização profissional
que predominou no início do movimento arte
– educação evoluiu-se discussões que geram
concepções e novas metodologias para o ensino e a aprendizagem de arte nas escolas.
É com este cenário que se chegou ao final
da década de 90, mobilizando novas tendências curriculares em arte, pensando no terceiro milênio. São características desse novo
marco curricular as reivindicações de identificar a área por arte (e não mais por educação
artística) e de incluí-la na estrutura curricular
como área, com conteúdo próprios ligados à
cultura artística e não apenas como atividade.

A introdução da educação artística no currículo escolar foi um avanço, principalmente se
considerar que houve um entendimento em relação à arte na formação dos indivíduos, segundo os ditames de um pensamento renovador.

No entanto o resultado dessa proposição
foi contraditório e paradoxal. Muitos professores não estavam habilitados e, menos
ainda, preparados para o domínio de váDentre as várias propostas que estão sendo
rias linguagens, que deveriam ser incluídas difundidas no Brasil na transição para o sécuno conjunto das atividades artísticas (Artes lo XXI, destacam-se aquelas que têm se afirplásticas, educação musical e artes cênicas). mado pela abrangência e por envolver ações
que, sem dúvida, estão interferindo na mePara agravar a situação, durante os lhoria do ensino e da aprendizagem de arte.
anos 1970 – 1980 trata-se dessa formação de maneira indefinida... Não é uma
Trata-se de estudos sobre a educação
matéria, mas uma área bastante genero- estética, a estética do cotidiano, complesa e sem contornos fixos, flutuando ao mentando a formação artística dos alunos.
sabor das tendências e dos interesses. Ressalta-se ainda o encaminhamento pedagógico que tem por premissa básica a inA educação artística demonstrava, em sua tegração do fazer artístico, a apreciação da
concepção e desenrolar, que o sistema educa- obra de arte e sua contextualização histórica.
cional vigente estava enfrentando dificuldades de base na relação entre teoria e prática.
“As ideias de integração entre o fazer, a
As próprias faculdades de educação artística, apreciação e a contextualização artística são
criadas especialmente para cobrir o mercado indicadas na proposta triangular para o enaberto pela lei, não estavam instrumentadas sino da arte”, criada por Ana Mae Barbosa.
para a formação mais sólida do professor, oferecendo cursos técnicos sem bases conceituais.
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No próprio Currículo da Cidade de São Paulo – Educação Infantil, pág. 99 (2019), afirma
a necessidade de possibilitar a formação de
uma identidade confiante, aberta, interessada,
curiosa. Essa atitude cidadã é proporcionada
pela possibilidade das crianças se expressarem
por meio de múltiplas linguagens. Por isso as
vivências culturais se fazem tão importantes
na vida dos pequenos. Destacam ainda a autonomia da arte como componente curricular.

A área de Artes, segundo os Parâmetros
Curriculares Nacionais, visa destacar os aspectos essenciais da criação e percepção
estética dos alunos e o modo de tratar a
apropriação de conteúdos imprescindíveis
para a cultura do cidadão contemporâneo.

No século XX, a área de Arte acompanha
e se fundamenta nas transformações educacionais, artísticas, estéticas e culturais. Conforme SANS, pág. 21 (1995), a criança gosta
ARTE NO DESENVOLVIMENTO DA
muito de brincar de desenhar, a natureza da
CRIANÇA
criança é lidar de modo lúdico com o mundo. Dessa forma a criança se expressa, expõe
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacio- seus sentimentos, faz o que lhe dá prazer.
nais – Arte (1997), a arte sempre esteve presente na história da humanidade e fazendo
Para Lowenfeld e Brittain, p. 115 (1970)
parte da sua formação cultural. O ensino e a “a arte pode contribuir imensamente para o
aprendizagem da arte fazem parte, de acordo desenvolvimento, pois é na interação entre
com normas e valores estabelecidos em cada a criança e seu meio que se inicia a aprenambiente cultural. No entanto, a área que tra- dizagem”. Essas interações são importantes
ta da educação escolar em artes tem um per- porque a criança gosta de imitar os adultos,
curso relativamente recente e coincide com as observando suas atitudes, gestos e acabam
transformações educacionais que caracteriza- reproduzindo, por isso é fundamental que
ram o século XX em várias partes do mundo. o educador seja atendo para poder contribuir com essa exploração, oferecendo a esAs pesquisas desenvolvidas a partir do sas crianças o contato com diversos mateinício do século em vários campos das ci- riais, diversas pinturas, instalações, música,
ências humanas trouxeram dados impor- dança, poesia, ou seja, com diversas formas
tantes sobre o desenvolvimento da criança, de linguagens artísticas, pois o significado
sobre o processo criador, sobre a arte de maior que as crianças dão a obra é no prooutras culturas. Assim sendo, o aluno po- cesso de construção e não no resultado final.
derá compreender a realidade que está enraizada em seus modos de pensar e agir
Ferraz; Fusari, p. 42 (1993), também
valorizando a diversidade da imaginação afirma que é através do cotidiano que
humana, articulando significados e valores os conceitos sociais e culturais são consnas relações entre indivíduos e sociedade. truídos pela criança, o ato de gostar e
não gostar, o belo e o feio, entre outros.
A educação em arte proporciona o desenSendo assim nesse momento a criança não
volvimento do pensamento artístico, desen- só apenas reproduz o que observa, mas tamvolve a sua sensibilidade, percepção e ima- bém cria e dá novos sentidos, utilizando de sua
ginação, tanto ao realizar quanto ao apreciar imaginação e criatividade. O contato e interae conhecer formas artísticas. Incentiva os ção com novas manifestações artísticas posalunos ao exercício a liberdade de criação. sibilita ampliar os seus conhecimentos e conceitos que já havia construído em seu meio.
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A criança na educação infantil exploO PROFESSOR COMO MEDIADOR
ra os sentidos em tudo que faz. Através da
DE UMA APRENDIZAGEM
realização de atividades artísticas ela deSIGNIFICATIVA.
senvolve sentimento, autoestima, capacidade de representar o simbólico. A arte
O professor em primeiro lugar tem que ter
pode ir além de uma atividade prática e
em mente que a arte vai muito além de deprecisa ser compreendida como um processo que envolve sentimentos e emoções. senhar e pintar, pois a música, a dança, o teatro, a poesia também são arte. Precisamos
O desenvolvimento dessa manifestação nos munir de diversas linguagens artísticas.
artística acontece em conjunto com o desenvolvimento afetivo, perceptivo e inteAtualmente muitos professores se preolectual. Essa vivência resulta da construção cupam em responder a perguntas básicas
de suas próprias experiências sensoriais e que fundamentam sua atividade pedagógicorporais, por isso se faz tão necessário o ca. Que tipo de conhecimento caracteriza a
incentivo e a oferta desse conhecimento, arte? Qual a função da arte na sociedade?
pois assim amplia o repertório da criança.
Qual a contribuição específica que a arte traz
para a educação do homem? Como as conPara Gillo Dorfles, p. 25 (1987) toda capacidade significativa, comunicativa e tribuições da arte podem ser significativas
fruitiva é baseada em experiências vivi- e vivas dentro da escola? E como se aprendas por nós ou por outros antes de nós, de a criar, experimentos e entender a arte e
mas, de qualquer modo feitas nossas”, ou qual a função do professor nesse processo?
seja, as experiências se tornam significativa para as crianças quando vivenciadas.
As tendências que se manifestaram no enO Currículo da Cidade de São Paulo – Edu- sino de arte a partir dessas perguntas, geracação Infantil, pág.100 (2019), reforça esse ram a necessidade de estabelecimento de um
significado através das vivências, quando diz quadro de referências conceituais solidamenque as crianças se expressam por meio de seus
te fundamentados dentro do currículo escolar
desenhos, suas pinturas, suas atitudes, suas
dança e com isso vão expondo o que sentem
Como no próprio Currículo da Cidade pág.
e aprendem a lidar com esses sentimentos.
92 (2019), nós professores devemos ter um
A criatividade da criança precisa ser es- olhar atento.
timulada e desenvolvida, o trabalho com a
Assim como afirma FERRAZ e FUSARI, pág.
arte é fundamental para que esse processo ocorra, como afirma BUORO, pág. 39 49 (1999) quando explicam que “no encontro
(2000) “Arte se ensina, Arte se Aprende”. que se faz entre cultura e criança situa-se o
professor cujo trabalho educativo será o de
Nós educadores precisamos deixar as intermediar os conhecimentos, apresentar
crianças livres, para que elas criem o que renovos saberes aos que as crianças já possuem.
almente queiram criar, devemos tomar cuidado para que a nossa intervenção não diAlém do professor ter uma prática de valorecione a criança para aquilo que achamos
ser o certo e o mais “belo”, fazendo com rização da arte, precisa também estabelecer
que as crianças percam o interesse e aca- um vínculo professor e aluno, pois o educador
bam sendo desestimuladas neste processo. precisa trabalhar a realidade da criança e isso
só se é possível conhecendo seu aluno, pois
conforme o LARROSA, pág. 52 (2003) “se
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alguém lê ou escuta ou olha com o coração
aberto, aquilo que lê, escuta ou olha a ressoa
nele; ressoa no silêncio que é ele, e assim o silêncio penetrado pela forma se faz fecundo. E
assim, alguém vai sendo levado à sua própria
forma”. Podemos falar que quando o professor
e a criança alcançarem esse momento, terão
entendido o verdadeiro significado da arte.
Não mais se pretende desenvolver apenas
uma sensibilidade nos alunos por meio da
Arte, mas também se aspira influir positivamente no desenvolvimento cultural dos estudantes pelo ensino/aprendizagem em Arte.
Não podemos entender a Cultura de um país
sem conhecer sua Arte. A arte como uma linguagem aguçadoura dos sentidos transmite
significados que não podem ser transmitidos
por intermédios de nenhum outro tipo de linguagem, tais como a discursiva e a científica.
Dentre as artes, a visuais, tem a imagem como
matéria – prima, tornam possível a visualização
de quem somos, onde estamos e como sentimos, BARBOSA, ANA MAE pág. 18 (2003).
De um modo geral os autores, ressaltam
que o educador precisa ter clareza sobre quais
obras ou imagens deverá ser apresentada aos
educandos. Portanto o objetivo maior de uma
nutrição estética é provocar leituras que possam desencadear uma aprendizagem de arte
ampliando as redes de significação do fruidor.
De acordo com os PCN – Artes pág. 47
(1997) “aprender com sentido e prazer está
associado à compreensão mais clara daquilo que é ensinado”, dessa forma é função
do professor escolher quais os recursos didáticos mais eficientes para expor os conteúdos, “observando sempre a necessidade
de introduzir formas artísticas, porque ensinar arte com arte é o caminho mais eficaz”.
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O professor precisa além de dominar o
conteúdo do qual irá ser trabalho, precisa
criar condições para que as crianças se sintam à vontade em explorar, observar, manusear, sentir e criar, pois, somente dessa forma a criança poderá colocar em prática sua
imaginação nesse processo de construção.
Além disso o professor deve ter uma escuta atenta para que consiga entender qual o
significado desse processo para a criança,
que sentido faz para ela e quais novos significados a criança deu a essa construção.
Todas essas informações servem para que
o professor possa aprimorar a sua aula para
que o conhecimento de fato tenha valor.
Conforme no próprio PCN – ARTE (1997)
vários fatores são importantes para que as
aulas sejam significativas para as crianças,
como ter um ambiente estimulante e desafiador, acolher o que os alunos trazem e trabalhar com o cotidiano das crianças, ou seja,
com o repertório oferecido pela comunidade.

O professor tem vários objetivos, como por
exemplo aproximar o educando aos aspectos
históricos, culturais e ampliar o seu repertório
artístico, favorecendo seu desenvolvimento cognitivo, crítico e artístico. Dessa forma
a criança desenvolva suas habilidades, sua
fala fica mais aprimorada, trabalha sua imaginação, sua criatividade, seu emocional etc.
A oferta de diversos materiais, a exploração
de vários espaços, contribuem e se faz necessário para que de fato as crianças seja as protagonistas desse processo de desenvolvimento
através da arte. Como se afirma no Currículo
da Cidade de São Paulo – Educação Infantil,
pág. 101 (2019) incentivar a expressão das
crianças, as práticas pedagógicas devem envolvê-las em atividades que valorizam as culturas, o lúdico, os objetos e as formas de fazer.
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O espaço deve facilitar essas vivên- tocando algum instrumento, cantando, dancias, estando os matérias disponíveis ao çando ou até mesmo encenando. Antigamenacesso dos olhos e das mãos infantis. te a arte somente poderia ser exposta em
locais específicos, como teatros, cinemas, caA partir do momento que criamos condi- sas de shows, museus etc. No entanto, a arte
ções para que as crianças se sintam livre nas foi para rua, deixou de ser limitada, oferecisuas criações e descobertas, elas desenvol- da apenas para uma classe social e ganhou o
vem a autonomia na construção, da solução mundo tornando-se um fenômeno cultural.
de problemas, incentivando a criatividade,
a liderança, a organização. Escutar e obserA internet, o rádio e a própria televisão
var o trabalho individual ou em grupo dessas deram força para que arte se propaga-se.
crianças, percebemos o quanto elas são ca- Arte é utilizada nos protestos, ideologia popazes de sociabilizar e interagir com o mun- lítica, cultural, religiosa, nas construções
do mais tarde, pois demos a oportunidade arquitetônicas, além claro de ser utilizada
para a criança se auto reconhecer e traba- de instrumento educacional e terapêutica.
lhar sua emoção, tudo isso através da arte.
Hoje a sociedade faz uma leitura artística
quando se depara com alguma manifestação
Não podemos esquecer que a arte inte- de linguagem artística, e cada pessoa faz sua
gra as pessoas, fazem com que as pesso- interpretação e com isso o artista também se
as se expressem e se comuniquem, e digam comunica com as pessoas e não somente exo que sentem e o que pensam sobre a arte. pressa sua obra permitindo que o artista possa transformar e se reinventar diversas vezes.

A ARTE NO COTIDIANO DA
SOCIEDADE

Tanto a sociedade como os diversos artistas precisam de incentivo por parte do
BUORO, p. 23 (2000) “Em cada mo- poder público, para que cada vez mais
mento específico e em cada cultura, o a arte seja de fato acessada por todos.
homem tenta satisfazer suas necessidades socioculturais também por meio
de sua vontade/necessidade de arte”.
Para FISCHER, pág. 01 (1983) “cabe a arte
o papel de clarificação das relações sociais, ao
papel de iluminação dos homens em sociedades que se tornavam opacas, ao papel de
ajudar o homem a reconhecer e transformar
a realidade social”.Podemos dizer que a arte
está presente na vida das pessoas de forma
automática da qual nem percebemos, mas fazemos parte e estamos inseridos no dia a dia.
Quando andamos nas ruas nos deparamos
com muros grafitados, muitos com influências de artistas renomados, em banners, esculturas, fotografias em outdoor, pessoas
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término do estudo, ficou claro que arte está e esteve presente em todos os momentos da vida da criança e que ao longo do tempo foi se consolidando e se transformando.
A arte conta a história da trajetória humana, dentro de todas as esferas, sendo política, religiosa, cultural e cognitiva.
A criança se desenvolve muito através da arte, consegue trabalhar sua autoestima, sua coordenação, seu emocional, aprender novas culturas e com isso passa a entender, compreender e a respeita toda a diversidade que nela existe, se reconhecendo e dando novos sentidos.
Aprendemos com os PCNs que o professor precisa conhecer a história da arte para poder escolher o que ensinar, com o objetivo de que os alunos compreendam que os trabalhos de arte não existem isoladamente, mas relacionam-se com as ideias e tendências de uma determinada época e localidade.
Diante desta afirmação procuramos buscar novos olhares na arte, proporcionando o contato com todos os tipos de linguagens artísticas, pois somente dessa forma o desenvolvimento da criança será pleno e significativo.
Um ambiente adequado e acolhedor, estimula e faz com a criança
se
sinta
confiante
e
tenha
prazer
em
desenvolver
o
processo de criação, imaginação e ressignificar o que está sendo oferecido a ela.
A arte é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, pois podemos dizer que todas as formas de linguagens artísticas ajudam no equilíbrio emocional, seja na observação ou na criação, pois conseguimos sentir e expressar as emoções sejam elas de raiva, de amor, de indignação, de protesto, enfim
através da arte as crianças superam sua timidez e aprendem a lidar com suas euforias.
O professor deve ter a consciência que a arte tem a função de desenvolver o senso crítico,
reflexivo, investigador e criativo na criança, com objetivo de torná-lo um cidadão atuante
na sociedade e capaz de respeitar qualquer tipo de diversidade e ideias diferentes da sua.
Permitir que as crianças e a sociedade tenha cada vez mais acesso a arte como um todo
é um dever do poder público e da sociedade, uma arte sem limitações e sem restrições
de censura. Fazendo com que a arte ajude de fato as pessoas a transformarem o mundo.
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LAUDO PSICOLÓGICO EM ESCOLA PÚBLICA
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar de forma clara a complexidade

que se dá a atuação docente nos ambientes educacionais nos levando a uma reflexão
que represente o quanto os professores é exposta a precariedade e consequentemente
demonstram algumas vezes insatisfações nas condições de trabalho a qual em sua grande
maioria resulta em um total desequilíbrio emocional, ocasionando desconfortos bem como
inúmeras situações que comprometem se papel em uma sala de aula bem como gerando
transtornos psicológicos irreparáveis em sua longa jornada de magistério. Porém muitas são
as adversidades e fatores que correspondem a suas ausências, acarretando para si doenças
emocionais graves, na qual ele necessita abster-se do trabalho e não rara às vezes desiste de
seu oficio como educador. Prevenir e combater são fundamentais para que eles tenham uma
saúde perfeita e que viabilize sua estadia profissional em um cenário educativo atual que de
fato não comprometa seu potencial trabalho na educação e nem nas instituições por onde eles
passem. Trabalhar para que haja o controle destes e outros transtornos favorece certamente
uma atuação muito mais saudável deste profissional em toda e qualquer área da educação.
Por último há uma fuga interna no momento em que cada professor respectivamente se sente
acuado frente aos grandes e pequenos problemas enfrentados em seu dia a dia, os levando
a se afastar da sala de aula, alegando cansaço físico e esgotamento mental, passando em
alguns casos viver sobre a dependência de remédios controlados, ampliando ainda mais seus
problemas psicológicos e neurológicos.

Palavras-chave: transtornos psicológicos, complexidade, desequilíbrio emocional, ausências,
neurológicos.
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INTRODUÇÃO
Atualmente as condições de trabalho dos docentes no Brasil não é uma das melhores, ao
mesmo tempo em que em algumas cidades brasileiras estes profissionais trabalham sob
uma condição bastante precária, considerando-se as mais variadas formas de atuação dentro das Instituições Educacionais, e muitas delas tornando-se irreversíveis até mesmo para
os profissionais da saúde que tratam de cada um deles, haja vista todos tem seu limitador
de exaustão, ou seja, são apontados como o centro gerador de adoecimento físico e psicológico fatores internos e até mesmo externos dos ambientes escolares, dado os fatos de
estarem em condições adversas ao de seu trabalho cotidiano.
Objetivo geral:
Fazer uma reflexão sobre como se dá tal implicação psicológica, bem como a possibilidade
de “cura”, isto é, o Laudo Psicológico em escola Publica tem crescido paulatinamente, por
parte dos professores e não somente dos alunos.
Objetivo específico:
Lidar com essas possíveis situações a fim de esclarecer de uma maneira objetiva a atuação
desse profissional em sala de aula logo após a sua alta médica.
Justificativa:
Atualmente cada vez mais profissionais da educação estão sendo obrigados a se afastarem de seu trabalho, quando não se exoneram para tentar ao menos viver uma vida que os
afaste dos problemas emocionais, devido à alta cobrança do poder publico e falta de estrutura Institucional.
Problema:
Contudo na realidade são poucos os profissionais da educação que conseguem tracejar e
cumprir metas estando livres de laudo psicológico ou que rapidamente retornam aos ambientes escolares aptos a outras funções que não sejam propriamente as salas de aula.
Em nosso país a profissão docente passou por diversas transformações que contribuíram
para a própria desvalorização do seu papel, no entanto, ocorreu de fato uma deterioração
da classe e uma maior fragmentação das reais condições de trabalho em sala de aula. Todavia podemos considerar conflitiva a relação de trabalho adotadas em muitas unidades de
educação, e ainda assim, o professor não conseguirá acompanhar as evoluções que paulatinamente ocorrem ao longo do tempo, deixando até mesmo marcas e cicatrizes irreparáveis
em seu ofício.
Apesar disso é importante destacar que na realidade essa profissão é dotada de muitos
entraves e um deles é a insegurança que fragiliza seu desempenho e o desenvolvimento
de atividades em uma sala de aula superlotada em que ninguém respeita ninguém, daí o
docente constante apresenta incertezas, medo e por fim inquietações de como poder lidar
com situações adversas.
Acompanhar o fluxo da grande demanda escolar não é uma tarefa muito fácil para eles,
pois a falta de recursos humanos e materiais tornam a já tão inadequada infraestrutura institucional em algo sem limites, ou seja, surgem problemas internos e externos o tempo todo
no qual muitos dos professores não conseguem lidar.

TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS E SEUS FATORES DESENCADEADORES
Atualmente os nossos docentes estão vivendo tempos difíceis, se deparado diretamente
cada vez mais com fatores inusitados durante seu trabalho, e estes por sua vez influenciam
na descaracterização de seu verdadeiro papel docente, sobrepondo-se, contudo na qualidade de seu trabalho, contribuindo para que haja reações emocionais ou até mesmo físicas
inesperadas o que acaba comprometendo abruptamente no exercício de suas funções.
Conforme Codo (1999) nos diz que:
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conjuntamente nos irá fornecer uma melhor
compreensão da busca pela objetividade das
ações a ser adotadas para que haja o enfraquecimento de distúrbios meramente emocionais.
Segundo Codo (1999) nos diz:

[...] que se entre em uma escola, que se
visitem as agruras e prazeres dos educadores, professores ou não: o que se verá ali é
trabalho, muito trabalho, uma verdadeira
usina funcionando a um ritmo alucinante e
coordenado. No entanto pouco se lê sobre o
[...] As condições de aprendizagem ficam
educador e a educação, mesmo sabendo que
estamos falando de trabalho dos mais com- prejudicadas, trazendo tanto dificuldades
plicados, como se verá. (CODO, 1999, p.27). para os alunos em aproveitar bem as aulas,
quanto para o professor, o qual tem que emJustapondo a afirmação acima acredita- preender um esforço extra para garantir a
mos que o alto nível de estresse e ansieda- qualidade das suas aulas, preocupando-se
de certamente trará aos docentes uma forte em atender bem aos alunos, respondendo
depressão, pois traduz em si mesmo uma an- suas dúvidas, acompanhando aqueles que
gústia em relação aos seus sentimentos não têm mais dificuldade, enfim, cumprindo seu
compreendidos, o que o levará a uma reação papel. Assim, conforme aumenta o número
adversa e poderá ser que ele precise se afas- de alunos por turmas, aumenta também o
nível de carga mental exigido do docente.
tar de seu trabalho.
São poucos os que conseguem trabalhar (CODO, 1999, p.319).
sem demonstrar certos distúrbios emocioEssa é uma informação facilmente comnais, aparentando apenas certo cansaço ou
fadiga rotineira, mas que não explodem, com preensível até porque se refere em ambas as
nenhuma situação vivenciada cotidianamen- situações, ou seja, entre professores e alute, porém a esses recomendamos buscar nos, e no campo da educação não há espaauxilio medico haja vista, estão guardando ços para problemas emocionais, o que não
muitos sentimentos e uma hora esse senti- significa que não existem situações divermento poderá vir a tona de uma vez, desen- gentes em uma sala de aula, mas na tentativa
cadeando ainda mais outros fatores psicoló- de sanar problemas extraclasse o docente se
envolve mais plenamente.
gicos irreversíveis.
Segundo Souza (2007) nos diz que:
De acordo com Blase apud Esteve (1999)
que nos afirma que:
[...] uma solidão que, combinada à des[...] fatores primários, referindo-se aos que qualificação social de sua profissão e à conincidem diretamente sobre a ação do profes- tínua vivência de frustrações e insucessos,
sor em sala de aula, gerando tensões asso- fazem dele, muitas vezes, uma pessoa que
ciadas a sentimentos e emoções negativas; se mostra hostil a psicólogos, pais, consee, por outro lado, fatores secundários, refe- lheiros tutelares e outros que possam estar
rentes às condições ambientais, ao contexto identificando e o acusando de falhas que
em que se exerce a docência. A ação desse ele próprio percebe em algum nível. Falhas
segundo grupo de fatores é indireta, afetan- das quais se culpa, individualmente (SOUZA,
do a eficácia docente ao promover uma dimi- 2007, p. 255).
nuição e seu esforço. (BLASE, 1982, APUD
Todavia muitos outros fatores desencaESTEVE, 1999, p. 27).
deiam uma enorme frustração do professor
Assim compreendemos que os mais varia- o levando-o a uma profunda solidão, que
dos fatores exprimem em si conflitos oriun- agregados a outros tantos problemas transdos de todos os lados, isto é, há de fato a formam sua rotina pacata em um verdadeipresença de fatores externos que fomentam ro transtorno psicológico, causando-lhe um
a constituição de seu verdadeiro papel, dei- adoecimento profissional e ocupacional, afexando a desejar em seu trabalho, mas que tando profundamente sua base estrutural e
certamente irá confundir com o despreparo emocional, acarretando naquilo a que podeemocional vivido por cada um deles, e que mos chamar de abandono social, haja vista
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que corpo gestor da escola não reconhece
tais problemas nos quais seus professores
passam cotidianamente.
Assim a saúde mental dos docentes depende na realidade de atitudes positivas a serem
tomadas dentro do próprio ambiente escolar,
especialmente nas salas de aulas, e em relação a isso fica evidente a coparticipação da
equipe gestora para posicionar-se com uma
ação reflexão não punitiva, mas que possibilite a seus professores uma melhor qualidade
de vida não tornando o professor susceptível
a transtornos mentais entre outros problemas causados pelo descaso.
Assim de acordo com Ferreira (2011):
[...] a sociedade a qual vivemos possui condições reais de ambiente que afetam a qualidade de vida dos trabalhadores podendo vir
a contribuir e fazer com que o trabalho seja
gerador de sofrimento e não de prazer. (FERREIRA, 2011, p. 29).
O que podemos afirmar fazer parte dos
transtornos psicológicos nos docentes vai
muito mais além que baixos salários ou até
mesmo a desvalorização da profissão, ou
seja, diante dessa realidade educacional, o
ambiente escolar para todos os docentes
acabou se tornando algo bastante desafiador, daí surge a questão conjuntamente do
desprestigio da categoria, exigindo-se cada
vez mais compromisso deles frente a resoluções de problemáticas sociais.
A categoria docente está propensa a ter
elevados picos de estresse devido à falta de
apoio em sala de aula e sua relação com alunos tende a ficar cada vez mais distante, a
ponto de não credibilizar parte de seu trabalho na transmissão de conhecimento, levando consigo uma grande sobrecarga de trabalho para casa e por fim não consegue mais
cumprir prazos.
Ainda segundo Ferreira (2011) que nos diz:

as transformações vivenciadas ao longo do
tempo, ela somente faz cobrar desses profissionais da educação ações que a família
não responde se esquivando da real necessidade de poder amparar o professor nessas
ou em outras ocasiões, e por fim acabam por
demandar ainda mais exigências sobre esses
profissionais no seu ambiente escolar e por
que não também fora dele.

ANSIEDADE E DEPRESSÃO: CUIDAR
É PRECISO
Muitas das vezes a questão da ansiedade
está fortemente ligada à insegurança, angústia, incertezas e tensões que normalmente
podem vir acompanhadas de tremores, tensão muscular que afetam as percepções cognitivas dos mesmos atingindo outras áreas
do corpo humano.
A ansiedade é a porta de entrada de muitas
outras doenças do trabalho que comumente
acarretam o sistema nervoso central, facilitando assim a persistente fuga de ambientes
que tornem descontroladas as ações do indivíduo. Com tudo isso logo vem o estresse
devido às muitas preocupações, quer sejam
no trabalho, quer sejam em casa com seus
familiares, pois não estão conseguindo raciocinar e conduzir as situações por conta do
distúrbio emocional aparente.
De acordo com Maslach e Jackson, (1981,
apud Codo, 1999):

[...] uma reação à tensão emocional crônica
gerada a partir do contato direto e excessivo com outros seres humanos, particularmente quando estes estão preocupados ou
com problemas. Dessa maneira cuidar exige
tensão emocional constante, atenção perene; grandes responsabilidades espreitam o
profissional a cada gesto no trabalho. O trabalhador se envolve afetivamente com os
seus clientes, se desgasta e, num extremo,
Quando o trabalho deixa de ser considera- desiste, não aguenta mais, entra em Burdo uma fonte de contribuição e prazer pas- nout. (MASLACH E JACKSON, 1981, APUD
sando a caracterizar sofrimento no exercício CODO, 1999, p. 258).
da profissão, doenças associadas surgem
gerando significativas sequelas para o trabaOutro ponto importante de se explorar
lhador. (FERREIRA, 2011, p.36).
aqui é o aumento dos conflitos na qual expõem a saúde do trabalho docente, em partiInfelizmente esse olhar a sociedade ain- cular o trabalho exagerado com salas cheias
da não possui sobre o docente, pois com e pouca estrutura organizacional, a fim de
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ao desamparo e descaso com sua saúde.
É imprescindível que o docente busque
por ajuda médica para tratar de sua saúde
e não afetar ainda mais o seu psicológico,
pois somente assim ele irá preservar o pouco
que ainda resta dentro de si, a sua dignidade
como professor. Quando pensamos um pouco sobre a atuação desse profissional fica
evidente compreender quanto sua função é
importante dentro dos ambientes educacionais e para isso é necessário que lelé tenha
uma saúde perfeita, e consiga aos poucos lidar com as mais altas adversidades dentro
dessas instituições, por outro lado faz se
também imprescindível que o poder público
tenha um olhar mais apurado durante essas
questões.
Em sua grande maioria o estresse é caracterizado como uma pressão mental sobre
o sujeito, que não dispõem de mecanismos
naturais para bloquear situações provocadoras, ou seja, estará sempre dentro da “linha
de fogo” de seus superiores, aumentando
ainda mais a tensão e causando desgastes
emocionais diversos até que venha de fato
a depressão e com isso outras doenças mais
graves e irreversíveis.
Como os professores trabalham em um nível bem elevado de estresse cotidianamente
é fato compreendermos o porquê de cada
situação, embora não saibamos como se inicia, mas, muitos são na realidade derivados
de preocupações e problemas relacionados
com o seu próprio ofício, ampliando assim os
fatores que são desencadeadores do estresse, deixando-os em total vulnerabilidade,
resultando em outras situações ainda mais
complexas.
Em seguida temos outro ponto crucial na
saúde do docente que é a depressão que
precisa ser tratada desde o seu aparecimento, ou seja, desde o inicio para que não se
desenvolva com mais gravidade a ponto
do docente cometer suicídio. Quando isso
ocorre, certamente o indivíduo possui um
sentimento de inutilidade, torna-se um tanto quanto pessimista para ele nada está correto, não tem esperança em nada e muito
menos espera algo do futuro, encontra-se
desamparado, rejeitado, ignorado por todos
os que o rodeiam, quer seja na escola ou em
família, seu relacionamento é conturbado
com os amigos, não tratando com cordialida-

atender com mais claridade as demandas
sociais dessas instituições, deixando que o
professor resolva tudo a sua maneira, mas
que não fuja da realidade dos seus alunos, o
que é meramente impossível.
Por ser parte integrante de um processo
totalmente cumulativo o estresse traz consequências altamente negativas que afetam
o trabalho docente culminando na combinação de sinais claros de transtornos psicológicos, começando a partir de pequenos sinais
que nos alertam quanto o importante é buscarmos ajuda médica.
De acordo com a (OIT) Organização Internacional do Trabalho, (1984, apud Esteve,
1999):
[...] cobra cada vez mais que a escola cumpra funções que tradicionalmente competiam a outras instituições sociais como a
família, os educadores consideram que é
injustificável acusá-los de que não estejam
à altura de todos os desafios que propõe
um mundo em rápida transformação, especialmente se eles não dispõem dos recursos
que desejariam para enfrentar esses desafios. (OIT - ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1984, APUD ESTEVE,
1999, p.31).
Ao observarmos as condições psicológicas
do docente se faz necessário que ampliamos
o nosso olhar para como estamos tratando
o seu trabalho em uma sala de aula cheia e
sem condições boas de aprendizagem, e isso
se dá ao fato de que sentimento de impotência toma conta desses espaços educacionais,
levando o professor a terem uma sensação
de terror dentro da própria escola em que
leciona, figurando em uma incapacidade psicológica.
Dessa maneira quando chega a este nível
a ansiedade torna-se patológica a ponto de
causar preocupação na equipe gestora que
certamente irá pedir o seu afastamento de
suas funções para que ele procure ajuda medica especializada.
Trata-se, no entanto de insistentes tentativas para que algo dê certo e não dá, causando ainda mais fadiga, falta de motivação, e
por fim a tão e inesperada depressão, devido
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de os que procuram o ajudar a sair dessa situação, sente-se totalmente perseguido por
todos, achando que ninguém o ama, gosta
dele e tão pouco respeite a sua dor naquele
momento, e, acaba se isolando de tudo e de
todos, e há ainda aqueles que não querem
procurar por ajuda médica, acreditando não
ser “louco”, mas por estar passando uma fase
ruim na vida irá melhorar tão logo se sinta
bem, o que não é bem verdade.
Dessa forma a relação do trabalho docente pode sim ser um gerador de doenças nas
quais é impossível se relacionar o ponto inicial, pois em seu dia-a-dia as tensões são
descarregadas de uma única vez, aumentando sim o nível de estresse, fazendo com
que os docentes estejam sempre em enfrentamento mental, com esgotamento físico e
emocional, proporcionando a eles um sofrimento ainda maior, transformando-o em um
fracassado, mediante a todo tipo de esforço
que tenha feito para não dar o “braço a torcer”, isto é, tentam driblar os problemas emocionais para não gerar sequelas psicológicas,
mas acabam perdendo a luta para a depressão entre outras doenças ocupacionais.
De acordo com Dejours, apud Heloani; Capitão (2003) que nos afirmam que:
Os surtos psicóticos e a formação das neuroses dependem da estrutura da personalidade que a pessoa desenvolve desde o inicio
da sua vida, chegando a certa configuração
relativamente estável, após o período de
ebulição da adolescência. (DEJOURS, APUD
HELOANI; CAPITÃO; 2003, p. 01).
Em um ambiente escolar amenizar o sofrimento dos profissionais de educação não é
uma tarefa fácil, pois o mesmo depende na
verdade da estrutura psíquica do docente uma vez que sua capacidade de raciocínio pode estar profundamente abalada com
a doença. Além do mais quando o docente
tenta adaptar seus problemas a realidade
do seu trabalho, sua rotina torna-se ainda
mais sofrida, com os desgastes diários, dessa forma os processos de saúde-doença dos
professores afetam a todos os envolvidos a
princípio a sua inter-relação com os demais
colegas de trabalho.

SÍNDROME DE BURNOUT E OS
DOCENTES: TRANSTORNOS
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PSICOLÓGICOS COMO TRATÁ-LOS?
É relativo compreender como o professor
vem lutando para assim poder protelar a sua
decisão sobre uma licença médica e a ruptura definitiva dessa assistência, o que vem
lhe causando grandes desconfortos além de
uma enorme frustração, passando a ser um
verdadeiro desafio permanecer de pé em
uma sala de aula.
Embora pareça ser uma situação simples,
não é, pois o docente está sempre pensando
nas necessidades de seus alunos, e alguns
casos criando vínculos sociais demasiados,
empregando ações que favoreça o aprendizado deles sem se preocupar com a sua saúde de uma maneira geral.
Muitos são os profissionais de educação
que se encontra com laudos psicológicos nas
redes de ensino, não entram sequer nas salas, são os readaptados, possuem uma rotina
de trabalho diferente das dos docentes que
estão atuando em uma sala de aula, contudo,
ainda se sentem fracassados.
Segundo Martins (2007) nos afirma:
[...] A exaustão física se manifesta e as doenças aumentam inclusive doenças graves.
É caracterizada pelo aparecimento dos sintomas de primeira fase, além de outros tais
como: insônia, problema dermatológicos,
estomacais, cardiovasculares, instabilidade
emocional, apatia sexual, ansiedade aguda,
inabilidade de tomar decisões, vontade de
fugir de tudo, autodúvida, irritabilidade. [...]
caracteriza-se com a presença de hipertensão arterial, úlceras gástricas, retração de
gengivas, psoríase, vitiligo e até diabetes.
Em alguns casos, poderá ocorrer, inclusive, a
morte. (MARTINS, 2007, p. 05).
Ainda assim na maioria das vezes os esforços realizados por ele ainda agravam mais a
sua situação, passando a ser uma longa fase
entre a ação e o estímulo estressor agravando um pouco mais o seu já debilitado quadro de saúde, resistir é preciso, no entanto,
tal indivíduo quando é exposto de maneira
prolongada ao seu problema já não saberá
se conseguirá alcançar a cura, ou seja, pode
acontecer revezes que não trarão benefícios
ao docente no futuro.
Quando o âmbito de trabalho é marcado
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como desencadeador do estresse muitos serão os enfrentamentos desse e dos demais
profissionais da educação, e ainda assim haverá em tão pouco tempo o surgimento de
perturbações mentais, a partir de transtornos generalizados que farão com que haja
um rompimento na comunicação social dos
indivíduos.
Partindo desse pressuposto existe em si
um mecanismo de fuga em que os profissionais da educação passam a olhar atentamente, o uso abusivo de remédios, para tentar
restabelecer assim seu equilíbrio emocional,
o que não é recomendado por nenhum especialista em psicologia ou psiquiatra.
De acordo com Marques, Martins e Sobrinho (2011):

caracteriza uma violência psicológica grave,
chegando a situações extremas de puro assédio moral.
É realmente imprescindível que se identifique o quanto antes qualquer tipo de alteração em sua saúde para que sejam tomadas as
devidas providencias. Entretanto, quando a
saúde mental do docente está consideravelmente comprometida isso indica que há um
sinal de alerta que e nada vai mudar daí para
frente, pois como já havíamos visto anteriormente, o aumento estafantes das demandas
no seu dia-a-dia acarreta e muito seu trabalho, não conseguindo lidar com o frenesi das
cobranças gerais existentes dentro de uma
instituição educacional.
Segundo afirmam Mariano; Muniz (2006):

[...] atribuir unicamente ao indivíduo a responsabilidade pelo processo de saúde-doença, mas colocá-lo no centro, afinal, “não é
uma simples relação de causa e efeito, mas
uma complexa rede de relações, encontros,
tensões e espaço de luta constante” (MARQUES ET AL., 2011, p. 673).

[...] “a saúde e a doença estão tão presentes no cotidiano dos seres humanos, que
muitas vezes não nos damos conta de como
se processa essa relação dinâmica entre uma
e outra”. (MARIANO; MUNIZ; 2006, p.5).
Ainda que o papel social do professor não
possa ser determinado pela sua saúde acreditamos ser impossível que ele o faça estando passando por um processo de saúde
e desgaste mental, portanto, representa um
enorme problema que compromete o papel
social do docente.
Comumente o professor sofre em sala de
aula questões notórias como casos de indisciplina, violência, drogas entre outros ficando no meio de um fogo cruzado na qual
quase sempre sai ferido, pois através de sua
ampla dedicação a educação de seus alunos,
torna-se inútil tentar resolver problemas que
não são seus, mas que por falta de planejamento escolar acaba “caindo” em suas mãos.
Diante dessa realidade o seu trabalho está
totalmente propenso a um verdadeiro fracasso, permeando situações oriundas da família que pouco quer saber de seus filhos,
deixando de cumprir com as suas funções,
jogando para a escola e para o professor a
sua responsabilidade.
Como já nos é sabido o professor possui
um papel social pautado no compromisso da
formação humana, e na construção do conhecimento, no entanto, também é bastante
influenciado por fatores externos que compõem seu ambiente de trabalho.

Tratar todos ou quaisquer sintomas é fundamental para que o docente obtenha sucesso, contudo, as doenças ou transtornos
relacionados ao seu ambiente de trabalho é
algo hoje muito recorrente, e infelizmente
tem causado até mesmo óbitos, onde os docentes não aguentando a pressão sofrida em
sala de aula cometem o suicídio.
Ainda de acordo com Codo (1999):
[...] Tudo que a afeta deve ser considerada
importante. Sempre quando nos deparamos
com um problema deste porte estamos diante não apenas de dificuldades que atingem o
trabalhador, mas que, por direito comum a
todos de saúde e bem estar, precisa ser resolvido. (CODO, 1999, p.308).
Muitos educadores vivem em clima de
pura tensão nas instituições de ensino, o que
é na prática resultante de inúmeras cobranças por parte da equipe gestora, o que não
associada aos tempos e aos momentos de
reflexão em que são orientados por seus superiores a praticamente perseguirem a esses
profissionais não lhes dando o devido tempo
para a realização de suas atividades, o que
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De acordo com Gouveia (2010):
As consequências do Burnout nos professores não se manifestam apenas no campo
pessoal e profissional. Estas também se manifestam ao nível da organização escolar e
na relação com os alunos. (GOUVEIA, 2010,
p. 17).

e harmonioso faz parte das instituições ou
ao menos deveria fazer, pois não podemos
deixar passar despercebida a saúde do professor em sala de aula, isso porque o próprio
docente se preocupa com a saúde e bem estar de seus alunos, deixando a sua um pouco
de lado.
Contudo, dobrar a atenção sobre a suade
desses profissionais da educação é algo que
deveríamos levar em conta para o bom desempenho de suas funções nas instituições
de ensino pelo país, oferendo com mais amplidão a atenção a que eles precisam, sem se
preocupar com coisas fúteis.

Em outras palavras, a Síndrome de Burnout como vimos é caracterizada sim pelo
estresse ocupacional que emocionalmente e
fisicamente são consumidas com exaustão,
ou seja, são variantes remanescentes de um
comportamento irritadiço que sobrevém de
agressividade excessiva, na condução de peCONSIDERAÇÕES FINAIS
quenas situações-problemas dentro de um
mesmo ambiente por diversas vezes, tornanFazer uma reflexão ou até mesmo levantar
do-o repetitivo.
uma discussão sobre a questão da saúde do
Conforme Benevides-Pereira apud Reis docente é um passo muito importante para
et.al. (2002) nos afirmam que:
nós até porque ela relata experiências vivenciadas no dia a dia de cada um, e tratar a com
O Burnout é a resposta a um estado pro- exatidão às problemáticas que os rodeiam
longado de estresse, ocorre pela cronificação nos ambientes educacionais, compreender
deste, quando os métodos de enfrentamen- os fatores pelos quais levam o docente ao
to falharam ou foram insuficientes. (BENE- adoecimento e a laudos médicos ou licenVIDES-PEREIRA APUD REIS ET.AL. 2002 p. ças é um avanço por parte da gestão escolar,
20).
haja vista ser imprescindível a participação
de todos na condução de situações que posSendo assim podemos afirmar que sofri- sa garantir a busca por assistência ou ajuda
mento psíquico dos docentes torna-se um especializada. Todavia logo após o adoecicaso de saúde pública, e precisa ser tratado, mento começam a aparecer outras doenças
e isso se dá devido aos enormes números de dais quais não se imaginava como é o caso
licenças médicas, abandono da profissão, e da Síndrome de Burnout e a própria depreslaudos médicos psicológicos, fazendo com são que tem levado muitos profissionais a
que os docentes se afastem cada vez mais óbito infelizmente.
cedo de sua profissão, e ainda há aqueles
Por essa razão faz se necessário atentarque se aposentam por invalidez precoce per- -se com mais claridade na falta de motivação
manente.
desse profissional da educação, passando a
Segundo nos afirma Perrenoud (2002):
termos um olhar que ampare e não o conO fato de refletir sobre a ação pode levar dene ainda mais, porque é justamente ações
o professor a ter que retificar um erro, que negativas no cotidiano dos docentes que os
pode ser interpretado de forma não compre- empurra para baixo e consequentemente a
ensiva por parte dos colegas de profissão, um enorme fracasso.
seus alunos podendo gerar sentimento de
Um ambiente escolar pode produzir sem
frustração, culpa, angústia, falta de confian- querer diversas formas de estresse, bastança. (PERRENOUD, 2002, p. 60).
do apenas ser ignorada a situação recorrente
de cada individuo, ou seja, muitas das vezes
Dentro do âmbito escolar espera-se tudo acreditamos que nossos alunos possuem
que envolva a transmissão conhecimento, problemas familiares e queremos ajudá-los e
menos que a saúde do docente seja agravada quando é o professor ele recusa a ajuda dos
por situações que fogem realmente do con- outros, tornando o seu ambiente de trabalho
trole, promover um ambiente socialização inóspito.
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Ainda é possível perceber que as doenças
psicológicas que afetam o professor atualmente estão totalmente relacionadas estresse propriamente dito e a exigência cada vez
mais acirrada onde ele precisa cumprir prazos e estabelecer metas porá o desenvolvimento de conhecimento de seus alunos, por
fim é imprescindível que olhemos com mais
atenção aos nossos queridos docentes desse país porque a alto índice de afastamento por doenças, tem desmotivado a procura
pelo magistério.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA- LEIS QUE REGEM ESSE PROCESSO
RESUMO: O presente trabalho objetiva conhecer as leis que regem a inclusão de crianças

portadoras de necessidades especiais no ambiente escolar. Apresento um histórico da evolução
no respeito ao portador e a necessidade de implementação das leis que estão vigentes no
país.

Palavras-chave: Inclusão; Sociedade; Leis; Realidade.
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INTRODUÇÃO
Faz-se necessário que haja a quebra dos paradigmas e obter o conhecimento
sobre
as
práticas
pedagógicas
adequadas
que
possibilitará que esta nova realidade seja de fato efetivada. Os objetivos aqui apresentados conhecer os amparos legais e identificar as dificuldades sociais para a inclusão.
Apontar alguns paradigmas que precisam ser quebrados para a inclusão escolar e conhecer quais as gamas de ações que possibilitam a inclusão de crianças com necessidades especiais no cotidiano escolar. Em suma, este estudo confirma que a sociedade não está preparada para a inclusão, pois simplesmente abrir
e matricular uma criança com tais necessidades, não garante o direito a inclusão.
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ALUNO INCLUSIVO: Pessoas com
necessidades especiais são “vistas”
socialmente.
No século XIX, portadores de necessidades especiais eram vistos como incapazes,
não havendo no momento algo que trouxesse esperança para mudar essa realidade. Na sociedade da época esses indivíduos viviam as margens do abandono social
e até mesmo abandono da própria família.

Normalmente eram colocados em clínicas
psiquiátricas ou muitas vezes ficavam reclusos dentro de seus lares, sendo vistos como
dementes e/ou retardados. Somente no fim
da década de 60 ouve a iniciação a integração escolar com objetivo de inserir portadores de necessidades nos sistemas gerais da
sociedade, porém os portadores de necessidades especiais é que deveriam adaptar-se à sociedade já organizada, apesar de ser
forte e decisivo esse movimento não trouxe resultado satisfatório já que nada fora
modificado dentro da sociedade na época.

A inclusão surge para romper com os paradigmas educacionais, após todos esses anos de
exclusão, essas crianças estão sendo olhadas
com um olhar mais humano e a inclusão escolar
reflete bem esse novo momento de desenvolvimento social e humano (MORENO, 2018).
Legalmente, o direito a ser incluído na escola
Segundo o site “TODOS PELA EDUCAÇÃO
(2018)”, em 2015 foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão, conhecida como Estatuto
da Pessoa com Deficiência, que trata de diversos aspectos relacionados à inclusão das
pessoas com deficiência. No capítulo IV, a lei
aborda o acesso à Educação e traz avanços
importantes, como a proibição da cobrança
pelas escolas de valores adicionais pela implementação de recursos de acessibilidade.

O texto diz que o sistema educacional deve ser inclusivo em todos os níveis,
mas não cita explicitamente que a matrícula de alunos com deficiência deva se dar
na rede regular em vez de escolas especiais, o que é um ponto de controvérsias.
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O debate sobre a Educação Especial e Inclusiva no Brasil, em especial no aspecto de incluir
a todos em instituições de ensino regulares,
tem sido intenso nos últimos anos. Atualmente, o MEC vem fazendo um esforço para reformar a atual Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
(PNEEPEI), que é de 2008. O texto proposto
enfrenta forte oposição de alguns grupos de
educadores que tratam do assunto, para quem
a nova redação voltaria a estimular a volta
da separação das pessoas com deficiência.

Além do Estatuto da Pessoa com Deficiência, do PNE, da BNCC, existem decretos,
portarias, resoluções, notas técnicas e leis
que dispõem sobre o assunto. Conheça a seguir os principais textos, em ordem cronológica. Alguns não têm mais validade e foram
substituídos por textos aprovados posteriormente (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018).

1.3 – As Leis Brasileiras que regulamentam
a inclusão
1961 – Lei Nº 4.024

Durante a elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a disputa se deu pela
retirada do texto introdutório de detalhamentos sobre a educação inclusiva, um trecho que havia sido redigido por meio de contribuições de entidades e pesquisadores que
trabalham com o tema. Além disso, o documento cita a necessidade de uma “diferenciação curricular”, o que é repudiado por especialistas, por ser uma forma de discriminação.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) fundamenta o atendimento
educacional às pessoas com deficiência, chamadas no texto de “excepcionais”. Segue trecho: “A Educação de excepcionais, deve, no que
for possível, enquadrar-se no sistema geral de
Educação, a fim de integrá-los na comunidade.”

Antes disso, durante a tramitação do Plano Nacional de Educação (PNE), que traça
20 metas para o país cumprir em dez anos,
a principal polêmica ocorreu por conta da
possibilidade de as crianças e jovens com
deficiência serem matriculadas em escolas
especiais e não obrigatoriamente na rede
regular de ensino. Na redação final da meta,
aprovada em 2014, essa opção foi mantida
Organizações especializadas no tema afirmam que o texto do PNE fere tratados internacionais sobre o tema, assinados pelo Brasil.

A segunda lei de diretrizes e bases educacionais do Brasil é da época da ditadura militar e substitui a anterior. O texto afirma que
os alunos com “deficiências físicas ou mentais,
os que se encontrem em atraso considerável
quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial”. Essas normas deveriam estar de acordo com as regras fixadas pelos Conselhos de
Educação. Ou seja, a lei não promovia a inclusão na rede regular, determinando a escola especial como destino certo para essas crianças.
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1988 – Constituição Federal
O artigo 208, que trata da Educação Básica
obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, afirma
que é dever do Estado garantir “atendimento
educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular
de ensino”. Nos artigos 205 e 206, afirma-se,
respectivamente, “a Educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a
qualificação para o trabalho” e “a igualdade de
condições de acesso e permanência na escola”.

1989 – Lei Nº 7.853
O texto dispõe sobre a integração social
das pessoas com deficiência. Na área da Educação afirma, por exemplo, obriga a inserção
de escolas especiais, privadas e públicas, no
sistema educacional e a oferta, obrigatória e
gratuita, da Educação Especial em estabelecimento público de ensino. Também afirma que
o poder público deve se responsabilizar pela
“matrícula compulsória em cursos regulares
de estabelecimentos públicos e particulares
de pessoas portadoras de deficiência capazes
de se integrarem no sistema regular de ensino”.

1990 – Lei Nº 8.069
Mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Nº 8.069 garante, entre outras coisas, o atendimento
educacional especializado às crianças com
deficiência preferencialmente na rede regular de ensino; trabalho protegido ao adolescente com deficiência e prioridade de
atendimento nas ações e políticas públicas
de prevenção e proteção para famílias com
crianças e adolescentes nessa condição.

1994 – Política Nacional de Educação Especial
Em termos de inclusão escolar, o texto é
considerado um atraso, pois propõe a chamada “integração instrucional”, um processo que permite que ingressem em classes
regulares de ensino apenas as crianças com
deficiência que “(...) possuem condições de
acompanhar e desenvolver as atividades
curriculares programadas do ensino comum,
no mesmo ritmo que os alunos ditos normais”. Ou seja, a política exclui grande parte
desses alunos do sistema regular de ensino,
“empurrando-os” para a Educação Especial.

Ou seja: exclui da lei uma grande parcela
das crianças ao sugerir que elas não são capazes de se relacionar socialmente e, consequentemente, de aprender. O acesso a
material escolar, merenda escolar e bolsas
de estudo também é garantido pelo texto.
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1996 – Lei Nº 9.394
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB) em vigor tem um capítulo específico
para a Educação Especial. Nele, afirma-se
que “haverá, quando necessário, serviços de
apoio especializado, na escola regular, para
atender às peculiaridades da clientela de Educação Especial”. Também afirma que “o atendimento educacional será feito em classes,
escolas ou serviços especializados, sempre
que, em função das condições específicas dos
alunos, não for possível a integração nas classes comuns de ensino regular”. Além disso, o
texto trata da formação dos professores e de
currículos, métodos, técnicas e recursos para
atender às necessidades das crianças com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
1999 – Decreto Nº 3.298
O decreto regulamenta a Lei nº 7.853/89,
que dispõe sobre a Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e consolida as normas de proteção, além
de dar outras providências. O objetivo principal é assegurar a plena integração da pessoa com deficiência no “contexto socioeconômico e cultural” do país. Sobre o acesso à
Educação, o texto afirma que a Educação Especial é uma modalidade transversal a todos
os níveis e modalidades de ensino e a destaca como complemento do ensino regular.
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2001 – Lei Nº 10.172
O Plano Nacional de Educação (PNE) anterior, criticado por ser muito extenso, tinha
quase 30 metas e objetivos para as crianças
e jovens com deficiência. Entre elas, afirmava que a Educação Especial, “como modalidade de educação escolar”, deveria ser
promovida em todos os diferentes níveis
de ensino e que “a garantia de vagas no ensino regular para os diversos graus e tipos
de deficiência” era uma medida importante.
2001 – Resolução CNE/CEB Nº 2
O texto do Conselho Nacional de Educação (CNE) institui Diretrizes Nacionais para
a Educação Especial na Educação Básica. Entre os principais pontos, afirma que “os sistemas de ensino devem matricular todos os
alunos, cabendo às escolas organizar-se para
o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as
condições necessárias para uma educação de
qualidade para todos”. Porém, o documento
coloca como possibilidade a substituição do
ensino regular pelo atendimento especializado. Considera ainda que o atendimento escolar dos alunos com deficiência tem início
na Educação Infantil, “assegurando-lhes os
serviços de educação especial sempre que
se evidencie, mediante avaliação e interação
com a família e a comunidade, a necessidade
de atendimento educacional especializado”.
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2002 – Resolução CNE/CP Nº1/2002
A resolução dá “diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da
Educação Básica, em nível superior, curso
de licenciatura, de graduação plena”. Sobre a Educação Inclusiva, afirma que a formação deve incluir “conhecimentos sobre
crianças, adolescentes, jovens e adultos,
aí incluídas as especificidades dos alunos
com necessidades educacionais especiais”.

2007 – Decreto Nº 6.094/07
O texto dispõe sobre a implementação do
Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação do MEC. Ao destacar o atendimento às necessidades educacionais especiais dos
alunos com deficiência, o documento reforça
a inclusão deles no sistema público de ensino.

2008 – Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
Documento que traça o histórico do pro2002 – Lei Nº 10.436/02
cesso de inclusão escolar no Brasil para emReconhece como meio legal de comunica- basar “políticas públicas promotoras de uma
ção e expressão a Língua Brasileira de Sinais Educação de qualidade para todos os alunos”.
(Libras).
2005 – Decreto Nº 5.626/05
2008 – Decreto Nº 6.571
O decreto regulamenta a Lei Nº 10.436, de
Dispõe sobre o atendimento educacio2002 (link anterior).
nal especializado (AEE) na Educação Básica
2006 – Plano Nacional de Educação em Di- e o define como “o conjunto de atividades,
reitos Humanos
recursos de acessibilidade e pedagógicos
organizados institucionalmente, prestado
de forma complementar ou suplementar à
Documento elaborado pelo Ministério formação dos alunos no ensino regular”. O
da Educação (MEC), Ministério da Justi- decreto obriga a União a prestar apoio técça, Unesco e Secretaria Especial dos Di- nico e financeiro aos sistemas públicos de
reitos Humanos. Entre as metas está a in- ensino no oferecimento da modalidade.
clusão de temas relacionados às pessoas Além disso, reforça que o AEE deve estar
com deficiência nos currículos das escolas. integrado ao projeto pedagógico da escola.
2007 – Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)
No âmbito da Educação Inclusiva, o PDE
trabalha com a questão da infraestrutura
das escolas, abordando a acessibilidade das
edificações escolares, da formação docente e das salas de recursos multifuncionais.
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2009 – Resolução Nº 4 CNE/CEB
O foco dessa resolução é orientar o estabelecimento do atendimento educacional especializado (AEE) na Educação Básica, que deve
ser realizado no contraturno e preferencialmente nas chamadas salas de recursos multifuncionais das escolas regulares. A resolução
do CNE serve de orientação para os sistemas
de ensino cumprirem o Decreto Nº 6.571.

2011 - Decreto Nº 7.480
Até 2011, os rumos da Educação Especial
e Inclusiva eram definidos na Secretaria de
Educação Especial (SEESP), do Ministério da
Educação (MEC). Hoje, a pasta está vinculada
à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI).

2012 – Lei nº 12.764
A lei
institui
a
Política
Nacio2011 - Decreto Nº 7.611
nal de Proteção dos Direitos da PesRevoga o decreto Nº 6.571 de 2008 e es- soa com Transtorno do Espectro Autista.
tabelece novas diretrizes para o dever do
Estado com a educação das pessoas público-alvo da educação especial. Entre elas, determina que sistema educacional seja inclusivo
2014 – Plano Nacional de Educação (PNE)
em todos os níveis, que o aprendizado seja
A meta que trata do tema no atual PNE, como
ao longo de toda a vida, e impede a exclusão explicado anteriormente, é a de número 4. Sua
do sistema educacional geral sob alegação de redação é: “Universalizar, para a população de
deficiência. Também determina que o ensi- 4 a 17 anos com deficiência, transtornos glono fundamental seja gratuito e compulsório, bais do desenvolvimento e altas habilidades
asseguradas adaptações razoáveis de acordo ou superdotação, o acesso à educação básica
com as necessidades individuais, que sejam e ao atendimento educacional especializado,
adotadas medidas de apoio individualizadas preferencialmente na rede regular de ensino,
e efetivas, em ambientes que maximizem com a garantia de sistema educacional incluo desenvolvimento acadêmico e social, de sivo, de salas de recursos multifuncionais,
acordo com a meta de inclusão plena, e diz classes, escolas ou serviços especializados,
que a oferta de educação especial deve se dar públicos ou conveniados”. O entrave para a
preferencialmente na rede regular de ensino. inclusão é a palavra “preferencialmente”, que,
segundo especialistas, abre espaço para que
as crianças com deficiência permaneçam
matriculadas apenas em escolas especiais.
Apesar de todas as leias acima citadas, a
impossibilidade de fazê-las viger na totalidade, mostra o quão despreparados socialmente estamos, pois apenas matricular a
criança na escola, não lhe promoverá a real
inclusão, mas sim ela está inclusa no ambiente escolar, continuando a ser exclusa.
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PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
A tipologia utilizada neste trabalho é de
pesquisa em fontes governamentais, que delimitam quais são as ações frente à inclusão.
Através deste estudo foi possível identificar,
avaliar e conhecer a importância da inclusão
escolar para a sociedade e principalmente
para os portadores de necessidades especiais. Esse estudo mostra ainda que a sociedade e mesmo as família de portadores de
necessidades especiais precisam aceitar e
compreender que ser especial não é ser incapaz, mas ser diferente e com capacidades
surpreendentes. Este estudo confirma que a
sociedade não está preparada para a inclusão, pois mesmo que amparados legalmente,
falta-lhes estrutura de maneira geral (ambiental, escolar, profissional, financeira e social).
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direitos e deveres das pessoas inclusivas, porém é mais fácil criar leis, do que criar possibilidade para a vigência das mesmas. Será mesmo
possível, ao professor melhor intencionado,
que busca aprimorar sua prática, estudando
e munindo-se de informações, fazer cotidianamente, dentro da sala de aula, com mais 30
alunos, a inclusão? Considerando que existe
sim o movimento inclusivo, famílias que solicitam seus espaços, leis que asseguram direitos, ainda é preciso pensar socialmente como
fazer a inclusão de fato acontecer. A consideração final aqui, leva a uma reflexão e mais
ainda a buscar urgentemente planos de ação
para colocar em prática todos esses direitos.
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AUTISTAS E O DIREITO À EDUCAÇÃO
RESUMO: O presente artigo faz uma abordagem sobre como se dá a discriminação de

crianças com transtornos do espectro autista e a persistente negação de seus direitos que
aprofunda ainda mais os processos de exclusão desses sujeitos, da mesma forma o artigo
deseja apresentar a necessidade de políticas públicas que garantam os direitos fundamentais
dessas pessoas, sobretudo no campo educacional. Para tal, fundamentalmente, apresentamos
a legislação em que está amparado o direito constitucional de todos e todas ao acesso,
permanência e qualidade nos espaços escolares.A fim de realizar um percurso histórico da
inclusão escolar, o presente trabalho apresenta uma breve linha do tempo, desde as classes
especiais até os dias de hoje, isto é da segregação até os processos de integração e inclusão
escolar.

Palavras-chave: Inclusão Escolar; Autismo; Educação Especial.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa aborda um panorama geral
de discriminação de crianças e a persistente negação de seus direitos em consequência o aprofundamento da exclusão
social, que precisam ser combatidos com
políticas que promovam a inclusão; combatam a miséria e coloquem a educação de
todos no campo dos direitos fundamentais.
A Declaração dos Direitos da Criança, das
Nações Unidas, afirma que a humanidade deve
às crianças o melhor dos seus esforços. A Constituição Federal, em seu art. 227, determina:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (CF - Art. 227).

Ao Estado, portanto, compete formular políticas, implementar programas e viabilizar
recursos que garantam à criança desenvolvimento integral e vida plena, de forma que
complemente a ação da família. Em sua breve existência, a educação das crianças como
um direito, vem conquistando cada vez mais
afirmação social, prestígio político e presença
permanente no quadro educacional brasileiro.
É necessário atentar para o fato de que o
mero acesso à escola não é
suficiente.
É preciso garantir meios eficazes de permanência e obtenção de resultados, de
modo a atender a todos os fins pretendidos pelo legislador constitucional e estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e na Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência.
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Nesse diapasão, o presente trabalho tem o
objetivo de, a partir da pesquisa e da análise
legislativa, doutrinária e jurisprudencial sobre
o tema, conhecer e discorrer sobre a importância e a necessidade de inserir as pessoas portadoras de autismo em um contexto educacional de ensino regular garantindo o tratamento
adequado que possibilite a inclusão social.
Em razão da existência de vários instrumentos jurídicos disciplinando o tema e assegurando a prestação educacional pelo
Estado em sistema de ensino regular, é
de observar a importância de ser discutida a questão, tendo em vista a constante
inobservância dos mandamentos legais, o
que gera um estado de alarmante desrespeito ao direito fundamental à educação.
A metodologia aplicada para a elaboração
da pesquisa e a análise bibliográfica, jurisprudencial e legal sobre o assunto, utilizando-se
do meio dedutivo para compreender as razões
que tornam o acesso à educação básica regular,
adequada e gratuita um direito subjetivo indisponível também para pessoas com autismo.
O autismo, ou transtorno autista é o transtorno
invasivo do desenvolvimento mais conhecido. Caracteriza-se por um prejuízo marcado e sustentado pela
interação social, por distúrbios de comunicação e por
padrões restritos e estereotipados de comportamentos e interesses. Para que se conclua esse diagnóstico, anormalidades no funcionamento em cada uma
dessas áreas (interação social, comunicação e comportamentos) devem estar presentes aos três anos
(MARTINS, PREUSSLER E ZAVASCHI, 2012, P. 41).

Visto desta forma parece ser fácil definir e tratar sobre o autismo, mas este tema
além de complexo suscita diferentes definições, interpretações, debates e ainda é cercado por desconhecimento, preconceitos e dúvidas. A definição citada
acima, por exemplo, não é a única utilizada.
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Atualmente, o autismo é considerado
uma síndrome com etiologias múltiplas (ASSUMPÇÃO JUNIOR, 2005), figurando entre
os dois sistemas de classificação de transtornos mentais e do comportamento, a
saber: o CID 10 e o Diagnostic and Estatistical Manual of Mental Disorders (DSM–
IV) com as diferenças e semelhanças nas
definições, que serão relatadas a seguir.

Sintomas já descritos por Kanner desde
1943 e compartilhados por outros estudiosos
sobre o tema. De acordo com autores como
Bosa (2012) e Leboyer (2005), as taxas de prevalência do autismo apresentam uma variação
que vai de 4 a 5 em cada 10 mil crianças da
população em geral. No Brasil de acordo com
dados da Associação Brasileira de Autismo
(BOSA, 2012, p. 31) “[...] calcula-se que existam aproximadamente, 600 mil pessoas afeO DSM–IV classifica o transtorno autista tadas pela síndrome do autismo, se for concomo um Transtorno Invasivo do Desenvolvi- siderado apenas a forma típica da síndrome”.
mento. E, de acordo com este sistema, as características essenciais do Transtorno Autista
No entanto, o número pode ser maior, pois
são a presença de um desenvolvimento acen- há uma dificuldade de diagnóstico por partuadamente anormal ou prejudicado na in- te das famílias mais pobres. Vasques (2007)
teração social, comunicação e um repertório aponta que nos Estados Unidos estimamarcantemente restrito de atividades e inte- -se que a incidência do autismo seja de 10
resses. As manifestações do transtorno variam a 15 crianças para cada 10.000 mil e que
imensamente, dependendo do nível de desen- no Brasil a incidência pode ser semelhante.
volvimento e idade cronológica do indivíduo.
Diante destas colocações é possível consJá a Classificação Internacional de Doenças tatar a necessidade de discutir a temática da
(CID 10) utiliza o termo autismo infantil e o inclusão educacional de alunos com autismo,
considera como sendo um Transtorno Global visto que as características apresentadas pedo Desenvolvimento caracterizado por um las pessoas com autismo diferem das apresendesenvolvimento anormal ou alterado, manitadas pela maioria da população e que muifestado antes da idade de três anos, e apretas vezes se tornam em empecilho para que
sentando uma perturbação característica do
funcionamento em cada um dos três domí- esse público seja incluído na escola regular.
nios seguintes: interações sociais, comunicação, comportamento focalizado e repetitivo.

Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é refletir sobre o atendimento educacional
Assim, observa-se que até os sistemas de destinado as pessoas com autismo, bem como
classificação dos transtornos mentais e do discutir sobre os desafios e as possibilidacomportamento apresentam certas divergên- des de inclusão educacional dessas pessoas.
cias em relação às categorias em que o autismo deve ser incluído. No entanto, observa-se
também que há certo consenso em relação aos
sintomas que caracterizam o autismo, pois:[...]
tanto o CID 10 quanto o DSM-IV estabelecem como critério para o transtorno autista
o comprometimento em três áreas principais:
alterações qualitativas das interações sociais
recíprocas; modalidades de comunicação;
interesses e atividades restritos, estereotipados e repetitivos (Bosa, 2012, p. 28-29).
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A INCLUSÃO ESCOLAR
Historicamente no Brasil, os portadores de
necessidades especiais frequentavam nas
escolas as denominadas “classes especiais”
visando um atendimento mais específico e
direcionado, porém esta forma de divisão contribuiu para a segregação e discriminação dessas crianças dentro do contexto sócio educacional. Na década de 1970 iniciaram rumores
sobre a mudança no conceito da estrutura sócio pedagógica em todo o mundo com o princípio de que todos os indivíduos portadores
de deficiências têm o direito de participar e
usufruir da sociedade e dos recursos que dela
dispõe, tendo suas necessidades reconhecidas e atendidas, respeitando sua individualidade e diferenças. Este princípio considera
que os portadores de necessidades especiais
devem estar integrados e inseridos na escola regular independente de suas deficiências.
Esses movimentos foram fortalecidos
na Conferência Mundial de Educação Especial ocorrida em Salamanca, na Espanha em junho de 1994, resultando na “Declaração de Salamanca” que preconiza o
direito a todos os alunos, com qualquer
grau de deficiência ou distúrbio de aprendizagem à denominada Educação Comum.
No Brasil, foi então estabelecida em 1996
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394 de 20 de dezembro de
1996 a qual diz que a educação dos portadores de necessidades especiais deve ocorrer de preferência na rede regular de ensino.
Esta lei acarreta a necessidade de uma nova
concepção, reestruturação e adequação
de todo o sistema educacional, inclusive de
educadores e auxiliares, que são os promotores diretos no processo da aprendizagem.
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Toda esta mudança conceitual implicou várias resoluções ao longo do tempo assegurando os direitos à inclusão do portador de
necessidades especiais no ensino regular.
Atualmente as escolas e departamentos educacionais têm buscado apoio e respaldo para
readequação do universo escolar (incluindo
capacitação de educadores, administradores
escolares e infraestrutura física), e embora a
Lei seja de 1996, este processo está ainda no
início, havendo necessidade de promoção do
conhecimento sobre temas relacionados à área
para todos os envolvidos no ambiente escolar,
e o melhor caminho para se alcançar esse objetivo é a orientação e acompanhamento de
uma equipe multidisciplinar na escola, como
Psicopedagogos, Psicólogos, Fonoaudiólogos,
Terapeutas-Ocupacionais e Fisioterapeutas.
Fragmentos do texto da Lei 9394/96
- Capítulo V da Educação Especial:
Art. 58. Entende-se por educação especial, para efeitos desta Lei, a Modalidade de
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais.
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio, especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela da educação especial.
§ 2º O atendimento educacional será feito
em classes, escolas ou serviços especializados,
sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.
§ 3ºAoferta de educação especial, deverconstitucional do Estado, tem início na faixa etária
de zero a seis anos, durante a educação infantil.
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão
aos educandos com necessidades especiais:
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização
específicas para atender as suas necessidades;
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II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para conclusão do ensino fundamental,
em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o
programa escolar para os superdotados;
III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como os professores
do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;
IV – educação especial para o trabalho,
visando sua efetiva integração na vida em
sociedade, inclusive condições adequadas
para os que não revelarem capacidade de
inserção no mercado de trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos
oficiais afins, bem como para aqueles que
apresentam uma habilidade superior nas
áreas artística, intelectual ou psicomotora;
V – acesso igualitário aos benefícios dos
programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.
Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas
de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializados e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio
técnico e financeiro para o Poder Público.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso
IV, e tendo em vista o disposto no art. 208,
inciso III, ambos da Constituição, no art. 60,
parágrafo único, da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e no art. 9o, § 2o, da Lei
no 11.494, de 20 de junho de 2007 Decreta:
Art. 1o A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
na forma deste Decreto, com a finalidade de
ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular.
§ 1º Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente,
prestado de forma complementar ou suplementarà formação dos alunos no ensino regular.
§ 2o O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família e ser realizado em
articulação com as demais políticas públicas.

Parágrafo único. O Poder Público adotará,
Art. 2o São objetivos do atendicomo alternativa preferencial, a ampliação mento
educacional
especializado:
do atendimento aos educandos com necesI – prover condições de acesso, partisidades especiais na própria rede pública cipação e aprendizagem no ensino reregular de ensino, independentemente do gular aos alunos referidos no art. 1º;
apoio às instituições previstas neste artigo.
II – garantir a transversalidade das ações
da educação especial no ensino regular;
O Decreto Nº 6.571, de 17 de setembro de
III – fomentar o desenvolvimento de recursos
2008.
didáticos e pedagógicos que eliminem as barDispõe sobre o atendimento educacional reiras no processo de ensino e aprendizagem; e
especializado, regulamenta o parágrafo único
IV – assegurar condições para a continuidado art. 60 da Lei no 9.394, de 20 de dezem- de de estudos nos demais níveis de ensino.
bro de 1996, e acrescenta dispositivo ao DeArt. 3o O Ministério da Educação prestará
creto no 6.253, de 13 de novembro de 2007. apoio técnico e financeiro às seguintes ações
voltadas à oferta do atendimento educa117
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cional especializado, entre outras que atendam aos objetivos previstos neste Decreto:
I
–
implantação
de
salas
de
recursos
multifuncionais;
II – formação continuada de professores para
o atendimento educacional especializado;
III – formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola
para
a
educação
inclusiva;
IV – adequação arquitetônica de prédios
escolares
para
acessibilidade;
V – elaboração, produção e distribuição de
recursos educacionais para a acessibilidade; e
VI – estruturação de núcleos de acessibilidade
nas instituições federais de educação superior.
§ 1o As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do
atendimento educacional especializado.
§ 2o A produção e distribuição de recursos
educacionais para a acessibilidade incluem livros didáticos e paradidáticos em braile, áudio e Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, laptops com sintetizador de voz, softwares para
comunicação alternativa e outras ajudas técnicas que possibilitam o acesso ao currículo.
§ 3o Os núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior
visam eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação que restringem
a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de alunos com deficiência.
Art. 4o O Ministério da Educação disciplinará
os requisitos, as condições de participação e os
procedimentos para apresentação de demandas para apoio técnico e financeiro direcionado ao atendimento educacional especializado.
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Art. 5o Sem prejuízo do disposto no art.
3o, o Ministério da Educação realizará o
acompanhamento e o monitoramento do
acesso à escola por parte dos beneficiários
do benefício de prestação continuada, em
colaboração com os Ministérios da Saúde
e do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome e com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.
Art. 6o O Decreto no 6.253, de 13
de novembro de 2007, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:
Art. 9º Admitir-se-á, a partir de 1o de janeiro de 2010, para efeito da distribuição dos
recursos do FUNDEB, o cômputo das matrículas dos alunos da educação regular da rede
pública que recebem atendimento educacional especializado, sem prejuízo do cômputo
dessas matrículas na educação básica regular.
Parágrafo único. O atendimento educacional especializado pode ser oferecido pelos sistemas públicos de ensino ou pelas
instituições mencionadas no art. 14. (NR)
Art. 7o As despesas decorrentes da execução das disposições constantes deste Decreto correrão por conta das dotações próprias consignadas ao Ministério da Educação.
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NOÇÕES GERAIS SOBRE O
AUTISMO
O autismo, também chamado de Transtorno do Espectro Autista, conforme definição apresentada na Cartilha de Direitos
das Pessoas com Autismo, elaborada pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
em conjunto com o Movimento Pró Autista
e a Escola da Defensoria Pública do Estado
(2015), é considerado um transtorno global de desenvolvimento, caracterizado pelo
comprometimento na comunicação, na interação social, na capacidade de envolvimento emocional e afetivo e no comportamento das pessoas que sofrem dessa síndrome.

Autismo não é uma doença única, mas sim um distúrbio de desenvolvimento complexo, definido de um
ponto de vista comportamental, com etiologias múltiplas e graus variados de severidade. A apresentação
fenotípica do autismo pode ser influenciada por fatores associados que não necessariamente sejam parte
das características principais que definem esse distúrbio. Um fator muito importante é a habilidade cognitiva. As manifestações comportamentais que definem
o autismo incluem déficits qualitativos na interação
social e na comunicação, padrões de comportamento
repetitivos e estereotipados e um repertório restrito
de interesses e atividades. A grande variabilidade no
grau de habilidades sociais e de comunicação e nos
padrões de comportamento que ocorrem em autistas tornou apropriado o uso do termo transtornos
invasivos do desenvolvimento (GADIA et al., 2011).

A Cartilha de Direitos das Pessoas com Autismo (2015) esclarece que os primeiros sintomas de alteração comportamental surgem
antes dos 03 anos de idade, podendo ser percebidas, até mesmo, em poucos meses de vida.

Além da larga variedade de sinais, a Cartilha de Direitos das Pessoas com Autismo
(2015) explicita que outra dificuldade apresentada para o diagnóstico dessa síndrome é
a inexistência de um exame específico para
a sua constatação, o que torna necessária a
realização de vários exames para a eliminação da possibilidade de outras patologias,
como exames oftalmológicos e auditivos.
É importante perceber que, apesar das diferenças de sinais demonstrados por cada
indivíduo, existem características comuns
apresentadas por pessoas autistas que podem surgir em maior ou menor intensidade.

Não se sabe, ao certo, as causas do surgimento dos Transtornos do Espectro Autista
e, tampouco, tem-se um conhecimento amplo acerca das formas de manifestação da
síndrome, em razão da diversidade de sintomas que podem ser apresentados a depender de cada paciente, levando-se em
consideração as diferenças ambientais, familiares e pessoais do indivíduo, dificultando, assim, o diagnóstico prévio do autisA Cartilha de Direitos das Pessoas com Aumo. Conforme explicação de Gadia et al.: tismo, lista como alguns sinais importantes
para a indicação de traços autistas ou de outros problemas, e que podem ser percebidos
no ambiente familiar, social e escolar (2011): a
aparente falta de interesse para se relacionar
com outras pessoas; agir como se não escutasse; procurar evitar o contato visual; demonstrar dificuldade na fala ou em compreender o
que é dito e se fazer compreender; apresentar
resistência às mudanças em sua rotina; e evitar
colo, afagos ou outros tipos de contato físico.
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Gadia et al. (2011) lecionam que, em consequência da dificuldade de interação social,
uma pessoa com autismo tende a manifestar
comportamentos de isolamento ou de desinteresse pela realidade que a cerca, dificultando,
assim, qualquer forma de atividade em grupo.

No entanto, independentemente do nível
de comprometimento cognitivo, todos os indivíduos diagnosticados como autistas são
considerados pela Organização das Nações
Unidas (ONU) como pessoas portadoras de
deficiência, tendo em vista que se enquadram na definição expressa no art. 1º da ConNada obstante, os mesmos autores expli- venção das Nações Unidas sobre os Direitos
cam que, conforme o indivíduo se aproxima das Pessoas com Deficiência de 30 de março
da idade adulta, o isolamento social tende a de 2007, ratificada pelo Brasil, que dispõe:
ser minimizado, apesar de, em geral, persistirem as dificuldades de comunicação - mesmo
Art. 1º: Pessoas com deficiência são aquepara aqueles que possuem habilidades verbais las que têm impedimentos de longo prazo de
adequadas - e de construção de laços afetivos, natureza física, mental, intelectual ou sencomo amizade, acarretando, muitas vezes, em sorial, os quais, em interação com diversas
dificuldade de compreender a realidade, desde barreiras, podem obstruir sua participação
sutilezas de linguagem, como sarcasmos, iro- plena e efetiva na sociedade em igualdanias ou piadas, até a interpretação da imagem des de condições com as demais pessoas.
que as outras pessoas têm em relação a ele.
Dessa forma, as pessoas com autismo goNão raras vezes, os sinais do autismo são con- zam de todas as proteções inerentes às pesfundidos com os sintomas de outros transtor- soas com deficiência, devendo ser destinanos, tais como a esquizofrenia, a qual, segundo das a elas todas as medidas necessárias para
Bosa (2012), durante décadas, foi considerada a fruição de uma convivência social sadia,
como algo similar ao autismo. No entanto, a na forma como será apresentado adiante.
partir da década de 70, passou-se a reconhecer a necessidade de distinguir os transtornos
de desenvolvimento surgidos desde a infância das psicoses características da esquizofrenia, surgidas ao longo da vida do indivíduo.
Conforme informação apresentada na Cartilha de Direitos das Pessoas com Autismo
(2011) é importante que haja a compreensão
de que pessoas autistas possuem níveis diferentes dos déficits de desenvolvimento, de
modo que não se pode delimitar, por exemplo, um padrão cognitivo, tendo em vista que,
em razão das dificuldades de interação social,
constatam-se quadros de déficit intelectual,
podendo variar de leve a profundo, mas também há relatos de pessoas com autismo que
não apresentam qualquer comprometimento
cognitivo, algumas demonstrando, inclusive,
inteligência considerada acima do normal.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
BRASIL, Constituição da República FedeAinda hoje, a Inclusão Escolar configura um desafio para o Sistema Educacional rativa do Brasil. Brasília: DF, Senado, 1988.
______, Lei das diretrizes e bases da educação
Brasileiro, não obstante quando tratamos
de educandos com Transtorno do Espec- nacional. Lei n° 9.394, de 20 de dezembro 1996.
Cartilha Direitos das Pessoas com Autismo.
tro Autista parece que o desafio é maior.
Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
A legislação atual apresenta uma série de
CID 10 - CLASSIFICAÇÃO INTERNAdireitos que tem como prerrogativa garantir o desenvolvimento integral das crian- CIONAL DAS DOENÇAS. Disponível em:
ças com TEA, no entanto, poucas políticas
http://virtualpsy.loca web. com.br/cid.
públicas, de fato, são implementadas para
a efetivação desses direitos na sociedade. php. Acesso em: 12 de abril de 2019.
Para além dos entraves legais e de políticas
públicas, o próprio diagnóstico de Transtorno
do Espectro Autista é difícil e se depende de
um rol de características personalizadas, que
vai desde situações inerentes ao comportamento individual da pessoa até o descarte
final de outras síndromes ou transtornos.
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AS ARTES E SUAS CONTRIBUIÇÕES EXPRESSIVAS AO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
RESUMO: A Arte é uma ação intrínseca ao humano, das mais antigas, sempre ligada a uma

percepção, ideia ou emoção, estimulando tanto a consciência do criador da obra quanto dos
que a apreciam, podendo cada uma dessas obras ser considerada única e diferente. Acreditase que todo educador de cultura ou artes visuais encontram muitos desafios e obstáculos
em suas jornadas de trabalho, principalmente, diante das culturas massificadas da indústria
cultural, na qual a sociedade de forma geral está inserida; estas que valorizam o consumo
exagerado e deturpam os valores e comportamentos. O trabalho aqui apresentado vem por
meio das leituras e reflexões sobre a bibliografia levantada acerca do tema.

Palavras-chave: Aprendizagem; Arte; Educador.
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INTRODUÇÃO
Desde o início da história da humanidade a arte sempre esteve presente em praticamente
todas as ações humana, religiosas e culturais.

A cultura visual contemporânea atualmente desafia nosso próprio conceito de ensino e aprendizagem, assim como desafia também os sentidos e definições da própria arte. Segundo Strieder (2002), ao mesclar técnicas e materiais inusitados à arte rompe com os cânones tradicionalmente adotados, que já
não surge mais efeitos como as mídias e as imagens que nos afetam diariamente.

Os estudantes não procuram se pautar na qualidade e na revolução que a arte provoca e sim, limitam-se a rebuscar paredes de escolas e muros da cidade, sem critério e sem
mensagens, mas, o adulto e profissional deve possuir o cuidado de entender o porquê rebuscagem urbana espalhada e sem critério de valores artísticos e culturais (MEIRA, 2007).

Sendo, por meio da arte de ensinar a arte, que haverá o contato com os elementos fundamentais para a construção humana: forte, elementar, direcionada, e preparada para levar este educando ao seu futuro, suas escolhas, suas conquistas.

O desenvolvimento físico, em que se manifesta a capacidade de coordenação visual e motora; na maneira que controla seu corpo, orienta seu traço e dá expressão a suas aptidões.
O desenvolvimento intelectual, pode ser demonstrado de
acordo com o conhecimento que está à disposição da criança quando desenha, é
apreciado na compreensão gradativa que a criança tem de si próprio e do seu meio.

O desenvolvimento emocional, neste caso o desenvolvimento está diretamente relacionado à intensidade que a criança tem com sua obra, que pode variar entre baixo nível de envolvimento. O desenvolvimento estético, pois são capazes de organizar o pensamento, a sensibilidade e a percepção para a expressão de um todo coeso.
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O desenvolvimento perceptual, onde a conscientização da variação da cor, das
formas, dos contornos e texturas pode ser progressiva na medida em que o contato com essas e outras experiências perceptuais lhe é apresentado. A metodologia utilizada para a construção desta monografia será de cunho exploratório bibliográfico, quantitativo e descrito, através de livros e artigos digitais.

Através dos PCNS, que deverá enriquecer este percurso estimulando atividades criativas/educativas que instiguem o senso crítico e o desenvolvimento cognitivo, pensadas
para cada nível de desenvolvimento. Segundo os Referenciais Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil, o ponto de partida para o estímulo às práticas criativas é o desenho.

A arte visual está relacionada com a beleza estética e com a criatividade do ser humano, capaz de criar manifestações ou obras agradáveis aos olhos. O conceito de arte visual é muito amplo, envolvendo áreas como o teatro, dança, pinturas, colagens, gravuras, cinema, fotografia, escultura, arquitetura, moda, paisagismo, decoração, etc.

Justifica-se a necessidade deste estudo, em obter-se maiores noções, inovadoras e interdisciplinares, no momento de aplicar aulas de artes aos alunos e, talvez prestar esclarecimentos às
demais pessoas da sociedade, para que tenham acesso ao que representa a Arte em si, o belo, à
estética, às formas, à criação, às percepções, e, que estas concepções agregam muitos saberes
no momento de aquisição de vários saberes, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem.

Aproximar as artes visuais do cotidiano escolar dos alunos, exige do educar, uma
elaboração de atividades deve ser aceita com prazer, justamente porque, compreendemos que ilustrações e textos visuais convidam os alunos a apreenderem.
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AS ARTES E SUAS CONTRIBUIÇÕES
EXPRESSIVAS AO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
Na educação não formal por meio de mediação pedagógica do ensino de Artes Visuais em
instituições culturais (Museus, Galerias, Centros Culturais, Fundações Culturais e outros),
a metodologia é composta por procedimentos
e orientações dos quatro pilares da educação,
abordagem triangular e atividades de expressão, tendo como teóricos Ana Mae Barbosa, Olga Reverbel e Semenovich Vygotsky.
Desde o início da história da humanidade a arte sempre esteve presente
em praticamente todas as ações humana, religiosas e culturais. Sendo assim,
(Cunha apud PILLAR, 2003) ressalta que:
A procura do novo, a ruptura com o passado, a
busca da expressão e a experimentação, que são características modernas, e mais as descobertas tecnológicas, impulsionaram a diversidade da arte. E se a
modernidade possibilitou a experimentação e a diversidade visual, a pós-modernidade buscou as imagens
do passado para a constituição de uma nova narrativa visual. De uma maneira ou outra, os paradigmas
históricos/visuais influenciaram as imagens destinadas as crianças. Além disso, o próprio conceito de
criança é alterado: hoje, ilustrações e os textos visuais convocam as crianças a conhecê-los, a percorrê-los e relacioná-los com uma realidade maior, imaginada ou real (CUNHA, apud PILLAR, 2003, p. 164).
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Sabe-se que, ao fazer e conhecer Arte
como instrumento da prática pedagógica, o aluno percorre trajetos de aprendizagem que propiciam conhecimentos específicos sobre sua relação com o mundo.
Além disso, desenvolvem potencialidade
(como percepção, observação, imaginação
e sensibilidade) que podem contribuir para
a consciência do seu lugar no mundo para
a compreensão de conteúdos das outras
áreas do currículo, segundo Ana Mae Barbosa (2010, p. 2) “A arte na educação afeta a invenção, inovação e difusão de novas
ideias e tecnologias, encorajando um meio
ambiente institucional inovado e inovador”.
Com as mudanças que têm ocorrido no
contexto social e escolar, o perfil das escolas e do alunado tem sofrido mudanças significativas e se a escola não acompanhar
essas mudanças não será capaz de oferecer
um ensino de qualidade aos seus alunos.
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A sala de aula é o espaço privilegiado para
troca de experiências e de conhecimentos
entre os indivíduos que ali se encontram.
Este espaço é a expressão de um sistema
social, manifestado através de suas rotinas, relações interpessoais, pensamentos,
relações de poder, imaginários e representações sociais, o que deve nortear a prática pedagógica (BARBOSA, 2010, P. 2).
Para lidar com essa nova realidade os professores devem estar preparados e engajados em encontrar alternativas em busca
da melhoria de sua prática docente e assim
contribuir de forma mais significativa com
o desenvolvimento de seus alunos.Ensinar não é transferir conhecimentos, mas
criar possibilidades para a sua construção.
Construir conhecimento implica numa
ação partilhada, já que é através dos outros que as relações entre sujeito e objeto de conhecimento são estabelecidas.
Quando vivemos a prática ensinar-aprender participamos de uma experiência total,
diretiva, política, ideológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve estar
de mãos dadas com a decência e a seriedade.

Assim, os educandos revelam alegria e
entusiasmo ao visualizar os conteúdos, observar as imagens, ao mesmo tempo as
observações destas as imagens, de obras
artísticas trazem uma compreensão concreta das atividades que lhes são ensinadas. A visualidade aprofundada tem impacto sobre a aprendizagem (MEIRA, 2007).
Para Pimentel (1999), essas considerações são fundamentais, como pensar em
artes visuais; em relação a sua visibilidade,
dentro das escolas e nas ruas, onde os alunos procuram formas de expressões singulares, mas, é necessário adquirir parâmetros
de criação e divulgação, arte faz bem, lidar com arte evolui os ciclos de aprendizagem, em diversas áreas do conhecimento.
Meira (2007), afirma ser preocupante, o que
algumas instituições escolares vêm fazendo
em cobrir suas paredes com imagens da cultura visual, sem critérios, só para os alunos
não realizarem intervenções ao gosto juvenil.
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Essa medida não melhora em nada o processo de aprendizagem, pois, os coíbe de fazer suas representações críticas, esses projetos são realizados à revelia, direcionados
sem que se possam ser confrontados e avaliados, ocasionando um sistema cultural das
artes visuais engessado, sem cor e sem alma.

A arte é uma ferramenta de apoio de uma
nação em educar-se, em aprofundar-se em
suas culturas e realizações, emoções aspirações e sentimentos coletivos, ou mesmo individuais, mas, que atingem um grande público,
e daí beneficiá-lo de forma que a sociedade ou
a escola não pode eleger imagens de cultura
visual sem que haja uma aceitação por parte
dos integrantes do processo (MEIRA, 2007).

Estes precisam se sentir pertencentes ao espaço para que possam interagir e apreciar, divulgar, julgar e redefinir a arte em seus cotidianos.

Em termos educacionais, é preciso atentar-se aos estudantes, quando estes insistem
em fazer intervenções artísticas na escola.
Sendo de variadas fontes, teatrais, musicais
ou mesmo em face de realizar painéis com
suas imagens prediletas que contornam suas
adolescências e infâncias dentro do espaço
escolar, é uma maneira de estar ali, de fazer
a diferença estando ali (STRIEDER, 2002).
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Pois, quando pretendem intervir estão
deixando claro que participam das decisões coletivas e caso isso não ocorra, quando a gestão escolar define as imagens, está
de coloca contra o ideal de participação
e de pertencimento (STRIEDER, 2002).

Para Strieder (2002), outro ponto perceptível que a arte vai muito além do que se pensa. Arte é vida em movimento e cor, esta
se coloca diante das pessoas e instituições
como uma couraça e da mesma maneira lhe
abrem as portas para a liberdade de pensamento e não se deixa oprimir pelos sistemas
culturais já ultrapassados ou de sistemas
que não agregam valores algum ao currículo
e à arte. Quando a arte não serve para educar e sim para manipular começam os conflitos, que nos fazem repensar qual o lugar
que a cultura está ocupando na educação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através de processos que têm como caráter de análise e reflexão sobre todas as produções
artísticas, o estudo a respeito da arte em si, deixa clara a grande importância para o desenvolvimento da educando, mas, a sua prática acaba não se concretizando devido a fatores como:
falta de capacitação dos professores para o ensino da arte, a imposição do currículo, o qual é
constantemente mudado no percorrer da história das artes, e a cada mudança ocorre uma readaptação, a qual não contempla amplamente a arte educação com o seu grau de importância.

Através
damental
que gera
ção a ler

das artes visuais podemos ler e escrever o mundo, essa é a leitura funpara o desenvolvimento cognitivo em todos os segmentos da educação
compressão a partir dos pressupostos. Não se pode aprender com perfeie escrever, sem primeiro fazer uma conexão com o mundo interior e exterior.

Aimposição de aplicaratividades prontas, rígidas e inflexíveis para o educando faz com que ele não
seja estimulado o seu raciocínio se estagne, é necessário deixara criatividade aflorare assim exercitaro seu pensamento. Fatorque faz com que este desenvolva a sua personalidade, tornando-o independente, se percebendo capaz de fazer suas construções sem precisar de modelos engessados.

A inquietação para escrever este artigo foi ressaltar a importância dada as disciplinas tidas como padrão, o que não acontece sempre em relação às Artes, especificamente, com
as Artes Visuais, esta forma de educação ainda causa estranhamento, devido seu caráter lúdico, mas com todas as responsabilidades do processo de ensino-aprendizagem.
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HISTÓRIA DA ARTE NA EDUCAÇÃO: Ressignificação de Valores
RESUMO: O presente artigo discorre sobre a história das Artes apresentando esta como

uma das primeiras manifestações comunicativas humanas, mostrando que a sua evolução
desta está diretamente relacionada a evolução da humanidade. Primeiramente, discorre sobre
histórico das Artes desde os primórdios chegando à inserção das Artes a educação formal. Em
sequência, pontua sobre as primeiras visões sobre o ensino educacional das Artes, trazendo a
educação artística como ensino sistematizado da arte como recurso de reprodução de técnicas
observadas no decorrer da história. Em continuidade, dispõe sobre os primeiros momentos
de ressignificações do ensino das Artes, pontuando elementos que modificam a visão desta
iniciando o processo de revalorização. Por fim, conclui apresentando a ligação existente entre
as Artes e a sensibilidade humana, apontando para a necessidade de transformação das
dinâmicas escolares para que as aprendizagens adquiridas e impactos no desenvolvimento
dos estudantes ocorram de forma qualificada. Traz por objetivo compreender o histórico das
Artes no passar da evolução humana correlacionando os laços criados com homem e suas
manifestações cotidianas. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura.

Palavras-chaves: História das Artes; Ensino das Artes; Educação Artística.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo discorre sobre a história da Arte como forma de contextualizá-la, a fim
de evidenciar aspectos que permitam a relação das Artes com a humanidade e seu papel
de dialogar com a cultura tanto no que concerne sobre o reflexo social nas obras como os
estilos artísticos que retratavam os costumes, problemas e anseios de todas as épocas.
As artes são registradas desde os primórdios pelo homem de diversas formas que possibilitaram traçar uma linha histórica que permite evidenciar as nuances históricas de valorização e desvalorização das Artes como forma de analisar o papel da sociedade neste
levantamento em rebaixamento da importância dessa manifestação expressiva humana.
Quando se analisa o progresso das Artes, as barreiras encontradas, as conquistas efetivas,
ressignifica-se essa área de conhecimento dentro do ambiente escolar, pois as Artes só existem pela ação do homem e o homem constrói sua história por meio de suas manifestações.
Neste contexto, observa-se a necessidade de compreender a ligação existente entre o desenvolvimento humano e as Artes que perpassam épocas, civilizações, sociedades e formas do
homem ver o mundo e registrar todas essas vivências para que possam ser apreciados pela
humanidade no presente, no futuro e servir de incentivo para a produção de novas obras.
Sendo assim, a importância do artigo se encontra em ampliar e enriquecer o conhecimento dos professores, sejam da área específica das Artes ou não, assim como
de todos os profissionais da educação e, também, os estudantes para que se revaloriza a área de conhecimento, visualizando-a como uma herança da comunicação humana que representa os atributos do homem de pensar, sentir e agir, dando maior importância ao desenvolvimento dos conteúdos artísticos no cotidiano.
Com isso, o artigo traz por objetivo compreender o histórico das Artes no passar da evolução humana correlacionando os laços criados com homem e suas
manifestações cotidianas, mostrando a necessidade de repensá-la no contexto de educação formal, ressignificando e revalorizando ensino das Artes.
Para compor o teor do desenvolvimento deste artigo foi utilizada uma pesquisa metodológica de revisão de literatura com análise crítica e reflexiva de artigos científicos que
disseram parcial ou integralmente sobre a temática, trazendo uma abordagem qualitativa.
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HISTÓRIA DA ARTE E DO ENSINO
DA ARTE
A Arte para o homem sempre foi algo importante, como maneira de se expressar.
Isso é comprovado ao observarmos os homens da caverna, no período pré-histórico.
Entendo que a arte se constitui de manifestações da atividade criativa do ser humano ao interagir com o mundo em que vive.
A era pré-histórica foi iniciada com o: “Paleolítico – Idade da Pedra Lascada”; nesse
período o artista desenhava um animal, por
exemplo, do jeito que ele o via, normalmente
nas paredes das cavernas em que habitavam,
representando o animal capturado e abatido;
hoje essa representação é justificada como
um ritual, uma espécie de magia para que o
caçador-artista conseguisse êxito na sua caça,
acreditando ele que ao desenhá-lo conseguiria,
com isso dominá-lo (GOMBRICH, 1985, p.19).
Em outro período, Paleolítico Inferior,
“ocorrera há aproximadamente de 5.000.000
a 25.000 a. C., onde surgiram os primeiros hominídeos, os quais praticavam a caça e a coleta de alimentos, o controle do fogo, e dos instrumentos de pedra lascada, madeira e ossos:
facas, machados, etc.”; enquanto que no Paleolítico Superior, há um desenvolvimento na
confecção dos instrumentos que, além da madeira, também eram utilizados o marfim, ossos, madeira na confecção de machados, arco
e flecha, lançador de dardos, anzol e linha. Aqui
nota-se o avanço da pintura e da escultura.

É, “nesse período que ocorre a fixação
do homem na terra desenvolvendo a criação a plantação, advindo daí o crescimento
da população institucionalização da família,
divisão de trabalho, passaram a tecer panos, fabricar cerâmicas, construir as primeiras moradias, surgindo, assim os primeiros
arquitetos; e com o fogo começaram a tra
balhar com metais”. Todas essas mudanças
refletiram fortemente na arte. Houve uma
mudança nas representações que deixaram
de fixar no modelo do animal caçado para
a vida coletiva (GOMBRICH, 1985, p.19).
O desenvolvimento das artes sempre foi
de grande importância para o homem, a cada
período temos avanços primordiais para a
preservação da espécie humana que marcou positivamente a Idade antiga foi a Arte
egípcia, devido a constatação de que a civilização que se desenvolveu no Egito era bastante complexa na sua organização social,
bem como rica nas realizações culturais. A
religião interfere em todo segmento da vida
egípcia, e como não poderia deixar também
interferiu na produção artística desse povo.
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A pintura exercia uma grande influência nas
atitudes religiosas; também na hierarquia a
pintura se fazia marcante ao representar as
classes sociais através da ordem de grandeza, além do tamanho, a cor também tinha a
sua influência. Então, o desenho era utilizado como forma de separar as classes sociais
e religiosas; também, dessa forma, o sexo
era retratado com as cores. Apesar da cor influir na condição social, era no meio religioso que ela ganhou força nas suas representações. Com referência a condição social, o
tamanho das gravuras demonstrava poder,
força e majestade (GOMBRICH, 1985, p.19).
A escrita, por sua vez tinha uma apresentação artística pelo fato de não existir letras
ou símbolos gráficos, e sim desenhos que representavam o texto. Um exemplo bem conhecido é o: “ Livro dos Mortos, ou seja, um
rolo de papiro com rituais funerários que era
posto no sarcófago do faraó morto, era ilustrado com desenhos em cores muito fortes,
que acompanham o texto com singular eficácia”. Este livro tinha por finalidade ajudar
aos mortos a conseguirem uma” vida” melhor após a sua morte, já que acreditavam
em uma nova vida após a morte. A respeito
da história da arte, Gombrich diz o seguinte:
Ignoramos como a arte começou, tanto quanto desconhecemos como se iniciou a linguagem. Se aceitarmos
o significado de arte em função de atividades tais como
a edificação de templos e casas, realização de pinturas
e esculturas, ou tessitura de padrões, nenhum povo
existe no mundo sem arte. (GOMBRICH, 1985, p.19)
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Ele deixa claro, o que outros autores já afirmaram, que a arte é parte de cada ser humano, e este já traz consigo desde o nascimento
a arte que poderá ser desenvolvida, ou não,
contudo todo povo desenvolve a sua arte depositando nela suas próprias características.
Gombrich também se refere aos primeiros desenhos de animais feitos por homens
pré-históricos nas suas cavernas, o que hoje
conclui-se que esta arte era uma espécie
de ritual, onde o animal através do desenho seria dominado quando do momento
da caça, contudo, ele acrescenta que ainda trazemos esse sentimento ao escrever:
Tudo o que precisamos é sermos profundamente
honestos conosco e apurarmos se em nosso próprio
íntimo não se conserva também algo do “primitivo”.
Em vez de começarmos com a Época Glacial, principiamos por nós mesmos. Suponha-se que recortamos
um retrato do nosso campeão favorito no jornal de
hoje: sentimos prazer em apanhar uma agulha e picotar-lhe os olhos? Isso nos seria tão indiferente quanto
se os furos tivessem sido feitos em qualquer outra parte do jornal? Penso que não (GOMBRICH, 1985, p.20)
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

Isso com certeza, apesar do decorrer do
tempo, não ficou para traz, ou seja, ainda
está imbuído no nosso pensamento atualmente, e a esse respeito Gombrich alega que: “Embora eu saiba, com os meus
pensamentos despertos, que o que eu fizer ao seu retrato não fará diferença alguma ao meu amigo ou herói, sinto, não obstante, uma vaga relutância em causar danos
à sua imagem.” (GOMBRICH, 1985, p.20)

Barbosa (2002) no seu livro Arte-Educação
no Brasil destaca que a disciplina Educação
Artística, apesar da Reforma Educacional de
1971, nunca conseguiu afirmar-se como uma
disciplina plena sem a necessidade de ficar
atrelada a outra, para assim se impor com a
devida importância a que ela merece; a autora
completa o seu pensamento fazendo referênAinda com relação aos desenhos de ani- cia ao tratamento dispensado a Educação Armais nas paredes e teto das cavernas Gom- tística nos dias de hoje, e diz que não é diferenbrich(1985) apresenta a sua explicação da se- te do dispensado naquela época, e, alega que:
guinte maneira:

A explicação mais provável para essas descobertas
ainda é a de que se trata das mais antigas relíquias dessa crença universal no poder da produção de imagens;
por outras palavras, que o pensamento desses caçadores primitivos era que, se fizessem uma imagem de
sua presa – e talvez a surraram com suas lanças e machados de pedra – os animais verdadeiros também sucumbiriam ao poder deles (GOMBRICH, 1985, p.22).

Podemos perceber que desde a pré-história o desenho caminha junto com o homem, o
acompanhando na expressão estética e como
forma de comunicação; contudo nesse período o desenho era visto mais próximo da religião
do que da comunicação. Só na antiguidade é
que o desenho, lentamente, foi distanciando-se da religião, com isso ele passou a ter autonomia, o que não tinha até o renascimento,
nesta época o desenho não era visto como
uma forma de conhecimento. No século XV
com a difusão do papel o desenho passou a ter
reconhecimento, sendo fundamental para se
chegar à obra final; passando a ser uma forma
de conhecimento reconhecida por diversos
artistas, destacando-se Leonardo da Vinci.

[...] o século XIX, especialmente a década de 70, foi
o período da história da Educação Brasileira em que a
preocupação com o ensino da Arte (concebida como
desenho) se nos apresenta como mais extensa e mais
profunda. Um dos pressupostos difundidos na época, a ideia de identificação do ensino da Arte com o
ensino do Desenho Geométrico, compatível com as
concepções liberais e positivas dominantes naquele
período, ainda encontra eco cem anos depois em nossas salas de aula e na maioria dos compêndios de Educação Artística, editados mesmo depois da Reforma
Educacional de 1971 (BARBOSA,2002, p. 11 e 12).

A autora continua mostrando a luta para afirmar a Educação Artística como uma disciplina
com autonomia merecida, visto que, nos anos
70, o Ensino de Educação Artística era englobado ao ensino de Desenho Geométrico para
que a disciplina de Educação Artística fosse
valorada pelos professores de outras disciplinas bem como pelos alunos. Não só na prática como na História o ensino da arte é relegado a segundo plano, a ponto de afirmar que:
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A principal dificuldade para a realização deste trabalho foi a ausência de fontes de informação, uma vez
que não há nenhum estudo sobre a evolução do ensino
da Arte na escola primária e secundária no Brasil, nem
sequer um estudo mais geral sobre ensino da Arte em
nível superior no século XX” (BARBOSA,2002, p. 13).

A arte na educação tem um papel fundamental, envolvendo os aspectos cognitivos,
sensíveis e culturais. A Lei de Diretrizes e
Bases da Educação 9.394/96 veio garantir
este espaço à educação infantil, bem como o
da arte neste contexto. Os referenciais que
fundamentam as práxis do profissional da
educação infantil eram os cadernos de Atendimento ao pré-escolar (1982), criados pelo
Ministério da Educação e Cultura - MEC:
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°
9394, promulgada em 20 de dezembro de 1996, estabelece a obrigatoriedade da arte na educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio):
Cap. II Art. 26, § 2° - “O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos
diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural
dos alunos. (FERRAZ e FUSARI, 1999, p.15).

Ferraz e Fusari questionam a importância que é dada a arte, bem como o seu espaço na educação; elas mesmas respondem
assim: Primeiramente, é a importância devida à função indispensável que a arte ocupa
na vida das pessoas e na sociedade desde
os primórdios da civilização, o que a torna
um dos fatores essenciais de humanização.
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O fundamental, portanto, é entender que
a arte se constitui de modos específicos de
manifestação da atividade criativa dos seres humanos ao interagirem com o mundo
em que vivem, ao e conhecerem e ao conhecê-lo. (FERRAZ e FUSARI, 1999, p.15).
Essas autoras (Ferraz e Fusari) reafirmam
o valor da arte para a humanidade desde o
seu aparecimento, atribuindo a ela, também, o fator do seu desenvolvimento já
que devido a ela o ser humano caminhou
no seu processo de civilização, tendo participação ativa nesse percurso. Para elas, a
arte também é um meio de entendimento
do homem para consigo próprio, para com
o outro e para com o meio em que vive.
Para Ferraz e Fusari desde o nosso nascimento já somos apresentados a várias manifestações de arte através do histórico sociocultural do nosso mundo. Logo ao nascer,
passamos a viver em um mundo que já tem
uma história social de produções culturais
que contribuem para a estruturação de nosso senso estético, segundo elas desde que
nascemos somos incitados a interagir com a
mais diversas formas de arte, inclusive, mesmo sem perceber a todo momento estamos
produzindo arte, tão somente por estarmos
presente com a arte ou com o seu autor. A
arte não é uma manifestação que se fecha em si, ela faz um agrupamento de trocas de experiências vividas pelo autor e pelos espectadores (GOMBRICH, 1985, p.19).
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E, quando estão se expressando ou representando com sensibilidade e imaginação o
mundo da natureza e da cultura, os autores
de trabalhos artísticos também agem e reagem frente às pessoas e ao próprio mundo
social. Esses autores podem ser os próprios
artistas que se dedicam profissionalmente a esse trabalho ou, então, outras pessoas
(estudantes, por exemplo) que fazem trabalhos artísticos como atividade cultural e
educativa. (FERRAZ e FUSARI, 1999, p.15).
De acordo com o que Ferraz e Fusari escrevem a respeito, ”os autores de trabalhos
artísticos também agem e reagem” é nesse
momento que ocorre a capacidade de desenvolvimento cognitivo, em particular para os
estudantes é nesse exercício de ação e reação que eles interagem para além da sua capacidade de pensamento crítico construtor.

EM QUE MOMENTO A ARTE SE
RELACIONA COM A EDUCAÇÃO
A necessidade de auto identificação deve
ser uma preocupação vital do sistema educacional. A confiança em si mesma, que desenvolvida por esse tipo de expressão, fornece a base para níveis mais avançados da
arte. A expressão própria do indivíduo é de
primordial importância, e a arte provavelmente, contribui tanto para essa área do desenvolvimento como para qualquer outra parte.

Apesar de ter sido legitimado a disciplina
de Artes nos currículos, mas no contato direto com professores, diretores de escolas
e coordenadores pedagógicos, as intenções
parecem apontar para um caminho interessante, mas é no confronto com a prática
pedagógica no campo da arte que se nota a
grande distância entre a teoria e a prática.
Aceitar que o fazer artístico e a fruição estética contribuem para o desenvolvimento
de crianças e de jovens é ter a certeza da capacidade que eles têm de ampliar o seu potencial cognitivo e assim conceber e olhar o
mundo de modo diferente. Esta postura deve
estar internalizada nos educadores, a fim de
que a prática pedagógica tenha coerência,
possibilitando ao educando conhecer o seu
repertório cultural e entrar em contato com
outras referências, sem que haja a imposição
de uma forma de conhecimento sobre outra, sem dicotomia entre reflexão e prática.
Esta maneira de propor o ensino da arte
rompe barreiras de exclusão, visto que a prática educativa está embasada não no talento
ou no dom, mas na capacidade de experienciar
de cada um. Dessa forma, estimula-se os educandos a se arriscarem a desenhar, representar, dançar, tocar, cantar, escrever, pois trata-se de uma vivência, e não de uma competição.

Ao longo dos anos, muito se tem falado e escrito
sobre a necessidade da inclusão da arte na escola
de forma mais efetiva. Desde 1971, pela Lei 5692,
a disciplina Educação Artística torna-se parte dos
currículos escolares. Duarte Jr(1991) critica a esse
modelo de 71, colocando que: “a Educação Artística
deve ter a mesma importância que as outras disciplinas dos currículos escolares, e, isso deve ser entendido pelos professores (BARBOSA, 2002, p. 23).
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Duarte (1997, p. 68) chama a atenção de
que as disciplinas de física e de matemática
dentre outras, tiveram ao longo do processo
de ensino formal muito mais importância do
que o ensino da arte. Acrescenta que a respeito do saber preexistente no ser humano
antes dele ter se deparado com qualquer outra forma de saber elaborado fora dele por
outro se, o que ele denomina de “conhecimento vivencial “ trazer à tona uma discussão
sempre menosprezada pelo saber moderno,
que considera conhecimento somente aquilo nascido da atuação do raciocínio lógico-conceitual, descartando todo e qualquer
modo não racional de sabedoria humana”.
A arte entendida como o saber sensível e
estético, é vista por Duarte como sendo a
mesma desconsiderada pela modernidade em
detrimento do conhecimento intelectual, chegando até mesmo a ser considerada um obstáculo para chegar-se a verdade. Já na área
industrial ela, meramente é vista como fonte
para apurar lucro; deixando de lado a sua intencionalidade por parte do seu idealizador a
de desenvolver a sensibilidade dos consumidores, com relação a isso Duarte diz o seguinte:
Desta maneira, o desenho industrial acabou por
se tornar instrumento para a consecução do oposto
ao pretendido por seus idealizadores originais, convertendo-se não num elemento de desenvolvimento
da sensibilidade dos consumidores, e sim num fator
de deseducação sensível, na medida em que impõe
um padrão esteticamente neutro, desprovido de valores e expressões culturais (DUARTE JR,1977,p.81).
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Daí percebe-se que estamos caminhando
para uma perda da sensibilidade humana induzida pela produção artística contemporânea, a qual não volta os olhos para a questão
de valorizar o conhecimento de que todo ser
humano traz consigo, uma marca nascida com
ele, e que tem toda a possibilidade de desenvolver-se diante da troca e do acolhimento do
meio em que vive, sendo nesse momento que
a arte, em particular o desenho, se faz presente, e com grande importância para o desenvolvimento da criança (DUARTE, 1977).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos argumentos apresentados no teor
do desenvolvimento deste artigo, foi possível
observar que as Artes estão relacionadas com
a evolução humana. Ela caminha lado a lado
das percepções do homem e suas relações
com o outro e com o mundo, se configurando como uma das primeiras formas utilizadas
para expressar suas inquietações em relação
a este processo reflexivo e destacando-o no
meio dos seres vivos pela presença sentimental nestas representações comunicativas.
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Em um primeiro momento, ao perceber o
valor das Artes em dialogar com os aspectos
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históricos representando elementos inter- arte. LTC,1985.
ligados com as várias culturas e sociedades
de épocas antecessoras, mostrando condutas e pensamentos do homem no passar da
história da humanidade, as Artes passam a
ocupar espaço no ensino educacional formal pautada na importância dos estudantes em conceber as ligações artísticas, a
evolução do homem, o impacto social e a
sensibilização causada pelas obras e movimentos artísticos produzidos pelo homem.
A cobrança que veio se formando com a
necessidade de produção artística das técnicas que compõem a história das Artes
associada a banalização na oferta de atividades artísticas vivenciadas em idades menores, gerou a desvalorização das Artes
e a falta de interesse dos estudantes em
se envolver com as propostas ofertadas.
Neste contexto, é notável que as Artes devem ser revalorizadas partindo do professor
com o repensar das áreas de conhecimento na
escola, inferindo em uma prática pedagógica
que mobilize os estudantes em um processo
reflexivo que mostre que as vivências artísticas
permitem o autoconhecer-se, visualizando-se
no espaço social. Somente assim a história das
Artes na educação toma novos rumos ressignificando-a com a exaltação da sua essência
e inferência potencial na formação humana.
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AS COMPETÊNCIAS DA GESTÃO ESCOLAR

RESUMO: Esse artigo teve como objetivo relatar os conceitos e princípios da educação e da

gestão para o funcionamento da escola, além de identificar algumas contribuições do diretor
na gestão da instituição. Para tanto, foi realizada uma pesquisa através de um levantamento
bibliográfico dos textos e publicações dos autores que são referência no assunto. A gestão
escolar não é limitada às atividades dos professores, coordenadores ou diretores, porque ela é
trabalhada por todos os envolvidos com a educação, fazendo a interligação entre os profissionais
da escola, os alunos, a comunidade e o Estado, o qual define as leis e diretrizes. Competências
e habilidades estão relacionadas à gestão escolar, no sentido de que as competências são
as atividades que se desenvolvem e as habilidades dizem respeito a capacidade de executálas. Os gestores, aqui não falamos apenas sobre os diretores, mas todos que desenvolvem
atividade de liderança, têm muitas atribuições, sendo que muitas vezes essas não condizem
com suas reais funções.

Palavras-Chave: Gestão Escolar; Competências; Educação; Gestores Educacionais.
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INTRODUÇÃO
A convivência entre seres humanos, seja ela em qual esfera for, não é fácil, porque envolve indivíduos de diferentes personalidades, cultura, origem, costumes, realidades, posicionamentos, pensamentos e maneiras de ser e estar no mundo,
entre outros fatores que interferem no comportamento de cada um. Portanto, é necessário que haja algumas regras de convivência, normas, leis e diretrizes que possam nortear as relações e determinar alguns pontos a fim de que ninguém seja prejudicado.
A gestão escolar como conceito começou a ser utilizada a partir da Constituição Federal de 1988, quando no seu Art. 206, discorre sobre o tema, a “gestão democrática do ensino público, na forma da lei” em seguida aparece na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº. 9394/96, no seu Art. 14 que fala sobre a gestão democrática:
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da 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 ou equivalentes. (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996).
O estudo do tema é relevante porque está presente em todas as instituições de ensino, seja ela pública ou privada, porque se faz necessário uma gestão escolar com base nas determinações, diretrizes definidas pelos órgãos responsáveis e ética, é um desafio para elaboração e implementação de políticas
públicas, políticas educacionais para gestão e formação de profissionais da educação.
O objetivo aqui é de relatar os conceitos e princípios da educação e da gestão para o funcionamento da escola, além de identificar algumas contribuições do diretor no papel do gerenciamento da instituição.
É na escola que as habilidades e competências devem estar relacionadas entre si, buscando
cada vez mais o desenvolvimento de cada indivíduo através de ações educacionais planejadas
pelo docente e realizada em conjunto com a instituição e a sociedade para tanto é necessário
que todos possam ter voz, participar ativamente nas decisões do coletivo e na comunidade
educacional, tendo hoje alguns segmentos na qual essa participação é fundamental como
os Conselhos de Escola, Conselhos de Classe, Grêmios, Associação de Pais e Mestres, além
da participação fora do espaço educacional como fóruns, debates consultas públicas etc.
A
gestão
democrática
e
participativa
no
âmbito
escolar
constitui-se numa prática que deve ter como prioridade a integração de todos os
agentes envolvidos no processo pedagógico pois se torna um instrumento de transformação na atuação dos professores, alunos, pais e comunidade.
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EDUCAÇÃO
A educação está fundamentada na Constituição Federal de 1988, o artigo 205 dispõe que: “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” (BRASIL, Constituição Federal de 1988).

A partir destes princípios a escola tem a
função de desenvolver seus trabalhos construindo o Projeto Político Pedagógico de
forma que atenda às necessidades de cada
instituição, ele deve ter um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas
da escola propiciando vivências democráticas
necessárias para a participação de todos os
membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania, nessa perspectiva de construção dos P.P.P, ao se constituir em processo
democrático de decisões, instaura uma forma
de organizar o trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações competitivas e autoritárias , agindo de
acordo com a realidade local sendo necessário a partir isso surgir o princípio da Gestão
Democrática e que toda a comunidade escolar faça parte deste documento que guiará e
norteará todo o trabalho pedagógico anualmente precisando ser revisto e rediscutido.

A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – LDB (Lei 9.394, de 1996),
estabelece os direitos e organiza os aspectos
gerais do ensino. O objetivo da educação é
desenvolver as competências e habilidades
dos indivíduos a partir da educação infantil. É
dever do estado garantir educação de qualidade, aquela mediante a qual a escola, gestão,
professores, pais, promovem, para todos, o
domínio dos conhecimentos e do desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas indispensáveis ao atendimento de necessidades
individuais e sociais de cada aluno, a inserção
no mundo e a constituição da cidadania como
O trabalho ao longo do ano e avaliação
poder de participação, objetivando a construção de uma sociedade justa e igualitária. também deve ouvir a todos os segmentos de forma construtiva e participativa.
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A escola em toda sua dimensão deve estar
voltada para uma educação emancipatória, crítica, reflexiva, ter uma formação voltada para
a cidadania, formação de valores, valorização
da vida humana em todas as dimensões, na
qual todos os segmentos dela caminham juntos, conversam, discutem sobre o seu caminhar, e a gestão a frente disso como ponto de
apoio e segurança para que as ações fluem e
aconteçam de maneira que seja proporcionada a participação de forma consciente e ativa.

A GESTÃO ESCOLAR
Antes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394/96, a administração escolar era baseada no modelo
de administração científica. O modelo era
centralizador, sendo que ao diretor da instituição eram atribuídas as funções de garantir o cumprimento das normas e diretrizes
determinadas pelos órgãos competentes.

Desta forma, o diretor não podia fazer as
próprias determinações, uma vez que as suas
funções se restringiam em transmitir as informações aos demais profissionais da escola.
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Muito avançou até os dias atuais, mais ainda exige-se do diretor uma enorme dedicação e tempo a resolução de problemas burocráticos e papeladas sem fim, o que muitas
vezes dificulta e atrapalha seu envolvimento
com o que há de mais importante na escola,
a parte pedagógica, seu andamento, envolvimento com alunos, professores, o diretor
tem que fazer malabarismo para atender todas as esferas com qualidade no seu trabalho.

A Escola Crítica surgiu na contraposição da
identificação educacional com a administração geral de empresas e, de maneira menos
enfática que a Escola Clássica e dá indícios,
de que compreende a condução política
e pedagógica da escola e da educação, de
onde emergiria um campo de conhecimento da administração educacional. A Escola
Clássica ou Administração Científica perdurou até o início dos anos de 1970 e a Escola Crítica do final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980. (SOUZA, 2008).
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A partir da Constituição Federal de
1988 e, posteriormente, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
9394/96 (LDB), é que iniciou o processo de descentralização e democratização.

Para LÜCK (2005), o conceito de gestão está
associado à mobilização de talentos e esforços
coletivamente organizados, à ação construtiva
conjunta de seus componentes, pelo trabalho
associado, mediante reciprocidade que cria
um “todo” orientado por uma vontade coletiva.

De uma forma geral, a direção, supervisão, coordenação, orientação educacional
e o trabalho da secretaria da escola fazem
parte da gestão escolar. Com base nos princípios da gestão democrática, os docentes e
a comunidade contribuem para essa administração, que está garantida nas leis, porém
precisa-se fazer valer em cada unidade escolar, sabemos ainda que em pleno século XXI
nos deparamos com gestores autoritários e
grande dificuldade de participação de todos
aqueles que compõem a comunidade escolar.

É importante dizer que a gestão escolar
é um meio de atuação e não um fim, sendo
que o fim é a aprendizagem com foco no desenvolvimento das competências e habilidades de cada aluno na escola. É importante
destacar a diferença entre autoridade e autoritarismo , todo profissional deve ter autoridade para o exercício de suas responsabilidades, já o autoritarismo determina e obriga
o cumprimento de tarefas sem fazer com
que os envolvidos compreendam o processo
e as implicações na realização do trabalho.

De acordo com WITTMANN (2004) podemos falar que a gestão escolar possui três
aspectos inalienáveis e inter-relacionados: a
competência técnica, a liderança na comunidade e o compromisso público-político, as
demais funções da gestão escolar, por mais
importantes e indispensáveis, são adjetivas
e complementares. Um bom gestor necessita ser um bom líder e caminhar com o grupo, sem autoritarismo, o compromisso público-político nos mostra a importante tarefa
de administrar de forma comprometida com
as pessoas, funcionários, famílias, alunos.
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Um dos princípios mais importantes para
a efetiva gestão democrática é a participação de todos que da escola fazem parte, direta ou indiretamente, de forma a tomarem
decisões no funcionamento e organização
escolar, a participação proporciona melhor
conhecimento dos objetivos e metas da escola, de sua estrutura, organização e dinâmica.

LÜCK (2005) faz uma relação entre as competências e habilidades necessárias para os
profissionais da gestão. Com relação a área
pedagógica a autora diz que, compreensão
dos fundamentos e bases da ação educacional; Compreensão da relação entre ações
pedagógicas e seus resultados na aprendizagem e formação dos alunos; Conhecimento sobre organização do currículo e
articulação entre seus componentes e proAS COMPETÊNCIAS DA GESTÃO
cessos; Habilidade de mobilização da equiESCOLAR
pe escolar para a promoção dos objetivos
educacionais da escola; habilidade de orienLUCK (2009) relata que, em relação à fun- tação e feedback ao trabalho pedagógico.
ção/profissão, a competência é o conjunto
sistêmico de padrões mínimos necessários
para o bom desempenho das responsabiliÉ importante que os profissionais tenham
dades que caracterizam determinado tipo uma boa relação interpessoal para que conside atividade profissional. Em relação à pes- gam integrar o corpo diretivo com os docentes
soa, constitui na capacidade de executar e a comunidade. Além disso, são necessárias
uma ação específica ou dar conta de uma competências técnicas para o bom andamenresponsabilidade específica em um nível de to da administração escolar. O diretor deve
execução suficiente para alcançar os efeitos sempre estar em formação e capacitação, pois
pretendidos. A competência envolve conhe- precisa estar acompanhando todos os setores
cimentos, habilidades e atitudes referen- da escola, pedagógico, aprendizagem, avaliates ao objeto de ação, sem a qual a mesma tivo, burocrático administrativo e do de relaé exercida pela prática do ensaio e erro. cionamento pessoais e resolução de conflitos.
A gestão escolar é uma ação organizada e orientada com o objetivo de
Sua formação profissional exige uma
gerir e desenvolver os processos re- formação humana, que se relacione com
lacionados
a
administração
escolar. sua emancipação como indivíduo social e histórico em nossa sociedade.
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Sobre esse assunto, WITTMANN (2004) diz
que a gestão demanda competências específicas. Há conhecimentos, aptidões cognitivas e aptidões atitudinais requeridas para o
exercício da gestão escolar. Para gerir a escola há necessidade de formação específica.

AS ATRIBUIÇÕES DOS GESTORES
De acordo com LIB NEO (2004), o gestor escolar na dimensão política exerce o princípio
da autonomia que requer vínculos mais estreitos com a comunidade educativa, os pais, as
entidades e organizações paralelas à escola.
Algumas atribuições do diretor merece destaque, contribui para o funcionamento pleno
da escola como organização social, com o
foco na formação de alunos e promoção de
sua aprendizagem; aplica nas práticas de gestão escolar e na orientação dos planos de trabalho e ações promovidas na escola, fundamentos, princípios e diretrizes educacionais
consistentes e em acordo com as demandas
de aprendizagem e formação de alunos como
cidadãos autônomos, críticos e participativos;

mento equilibrado de todos os segmentos da
escola, na realização de seus objetivos, segundo uma perspectiva interativa e integradora.
De acordo com PENIN (2001), uma das
competências básicas do diretor escolar é
promover na comunidade escolar o entendimento do papel de todos em relação à educação e a função social da escola, mediante
a adoção de uma filosofia comum e clareza
de uma política educacional, de modo a haver unidade e efetividade no trabalho de
todos. O desenvolvimento dessa concepção passa pelo estudo contínuo de fundamentos, princípios e diretrizes educacionais, postos tanto na legislação educacional,
que define os fins da educação brasileira
e organiza e orienta a sua atuação, quanto
na literatura educacional de ponta e atual.

Tem como desafio atuar de modo a conhecer os valores, posicionamentos, pensamentos filosóficos e crenças que orientam as
ações das pessoas que atuam na escola e, em
que medida esses aspectos desassociam ou
distanciam dos objetivos, princípios e diretrizes educacionais, e ainda em compreender
para atuar de modo a promover a superação
O diretor define, atualiza e implementar do distanciamento porventura exista entre
padrões de qualidade para as práticas edu- os valores vigentes e objetivos educacionais.
cacionais escolares, com visão abrangente
e de futuro, de acordo com as demandas de
formação promovidas pela dinâmica social e
econômica do país, do estado e do município;
Também é o diretor que promove na escola
o sentido de unidade e garante padrões elevados de ensino, orientado por princípios e
diretrizes inclusivos, de equidade e respeito
à diversidade, de modo que todos os alunos
tenham sucesso escolar e se desenvolvam o
mais plenamente possível; articula e engloba as várias dimensões da gestão escolar e
das ações educacionais, como condição para
garantir a unidade de trabalho e desenvolvi149
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse artigo atingiu o objetivo de demonstrar os conceitos e princípios da educação e da gestão escolar, além de identificar algumas contribuições do diretor na gestão da instituição. Isso
foi possível através de pesquisa de publicações e livros de autores de referência no assunto.

Com base nos conceitos apresentados, podemos afirmar que a gestão escolar deve ser baseada em uma gestão democrática, com a participação do corpo diretivo, docentes e da comunidade escolar de forma ampla, contínua e consciente.

A figura do diretor é muito importante no trabalho de gestão da escola, pois é ele
quem sintetiza as informações e uni os demais participantes no processo, sendo que
suas atribuições são bem definidas e devem sempre levar em consideração a participação dos demais componentes. Para tanto a capacitação e formação se tornam primordiais para uma boa condução de acordo com a legislação vigente e princípios atuais.

Por fim, podemos dizer que a gestão escolar é inerente ao processo administrativo e pedagógico da escola, e está presente e atuante em todas as instituições. Desta forma, deve respeitar as determinações previstas na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
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O CONTAR HISTÓRIAS EM SALA DE AULA: OPORTUNIDADE DADA ÀS
CRIANÇAS DE RESSIGNIFICAR SUAS VIDAS

RESUMO: Este estudo tem como objetivo refletir como os professores avaliam a atividade

de contar histórias, como realizam essas atividades, qual o papel que representam em suas
práticas pedagógicas e quais as suas próprias experiências de vida com relação às histórias
infantis e quais os sentidos dados por eles para a atividade de contar histórias. Ampliar os
conhecimentos acerca da literatura infantil no ambiente escolar, sua natureza, seu processo
e consequência para a vida das crianças, mostra-se fundamental a todos os educadores que
desejam oferecer um ensino de qualidade. Pensamos que através deste trabalho sobre a
importância da literatura infantil na escola pelo viés da Contação de histórias, possam existir
outros trabalhos que visem como este entender e encontrar formas de trabalhar o interesse
da criança pela leitura e, portanto, a valorização dos livros pelas mesmas. Trabalhos que
possibilitem que estas quando adultos mantenham essa valorização, por ter gostado e gostar
de ouvir leituras, por ter tido e ter a possibilidade de uma boa experiência com os livros.

Palavras Chaves: Literatura; Histórias; Desenvolvimento; Educação.
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INTRODUÇÃO
O objetivo geral deste artigo é compreender de que maneira a contação de histórias
apresenta-se como uma estratégica didática
aos educadores, para introduzir a literatura no mundo infantil e juvenil, contribuindo
para a formação de cidadãos críticos e criativos. Quando contamos histórias para as
crianças é o momento em que se entra em
contato com o que é mais pessoal, mais privativo do ser humano. Só podemos ter cuidado ao selecionar o texto, quando temos um
bom repertório. O professor precisa conhecer as narrativas para tê-las em mãos e fazer
uma boa escolha. Há necessidade de parâmetros, para escolher um bom texto, cujas
partes estão bem articuladas, é fundamental.
A arte de narrar histórias encontra suas
raízes nos povos ancestrais que contavam e
encenavam histórias para difundirem seus
rituais, os mitos, os conhecimentos acerca
do mundo sobrenatural ou não, e sobre as
experiências adquiridas pelo grupo ao longo do tempo. Além da comunicação oral e
gestual, ao narrarem suas histórias, também,
registravam nas paredes das cavernas, com
desenhos e pinturas, suas experiências, algumas delas vividas no cotidiano. A memória auditiva e a visual eram, então, essenciais
para a aquisição e o armazenamento dos conhecimentos transmitidos. Campbell (2005)
ponderou acerca dessas práticas, dizendo
que elas serviam como meio de sintonizar o
sistema mental com o sistema corporal, levando essas populações a viver e a sobreviver, além de servirem para justificar e interpretar fenômenos naturais que vivenciavam.
Desde há muito, a transmissão oral, passada de geração em geração, foi uma das
soluções encontradas pelas comunidades
que não possuíam a escrita, para informar
as gerações mais novas os seus saberes,
valores e crenças. Por conseguinte, aqueles saberes considerados imprescindíveis
para a sobrevivência individual e grupal.
Outra observação é no que se refere aos
elementos intrínsecos à história, que valores
ela me passa? Devemos tomar cuidado com
histórias estereotipadas, que simplificam as
ações das personagens, destituindo-as da
154

condição humana. Como exemplo poderia
sugerir a comparação da história da Cinderela
dos Irmãos Grimm com a do Disney. Naquela, a moça passa por várias provas até conseguir ir ao baile; enquanto nesta (Disney), surge apenas uma fada madrinha, sem que para
isso Cinderela precise enfrentar desafios.
Podemos contar uma história com finalidade pedagógica, porém nunca devemos
submeter à história ao conteúdo pedagógico. O próprio ato de contar já leva o aluno
a muitas reflexões que podem surgir em diversos momentos. O bom senso do professor o levará à escolha da melhor ocasião; inclusive o professor pode contar histórias sem
utilizar materiais, devemos nos valer de outros recursos, como a voz, o olhar e o corpo.
O que não conhecemos é comparado ao
que conhecemos e, encontrando-se as semelhanças e diferenças, passa a ser medido
e, portanto, conhecido. Buscamos saber de
onde viemos, onde estamos, para onde vamos. Segundo CAMPBELL (2005), O momento arghè, fora do tempo e do espaço medidos
pelo ser humano, onde se encontram informações para o grande e assustador mistério
da criação é perseguido desde sempre pela
humanidade, gerando mitos no inconsciente
coletivo. Mitos tornam-se narrativas, canções, coreografadas que reproduzem o momento arghè em forma de ritual. O ritual compartilhado pelos integrantes do grupo causa a
sensação tranquilizadora de pertencimento
e união. O milagre primordial explicado cria
valores míticos que os rituais apresentam em
encenações. “Como se fosse aqui e agora”, os
integrantes da comunidade reafirmam a ordem e a superação do “pathos” social (a consciência da finitude do ser) no processo compartilhado de aceitação da verdade mítica.

PRIMEIRO RECURSO PEDAGÓGICO
E TERAPÊUTICO QUE RESSIGNIFICA
A REALIDADES CONFLITANTES
Contar histórias faz parte do dia a dia, vivemos contando histórias. Mas por que histórias são tão importantes? Pelas histórias
podemos chegar à compreensão das necessidades básicas do ser humano e, uma
vez que o caminho se torna conhecido, po-
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demos levar outros à mesma compreensão.
Atualmente muitos são os debates e propostas na área educacional, principalmente
em relação à língua e à literatura, em especial a literatura infantil. Coelho (2009) afirma
que “alguns distraídos não perceberam que
a verdadeira evolução de um povo se faz ao
nível da mente, ao nível da consciência de
mundo que cada um vai assimilando desde a
infância” (Coelho, 2009, p.15, grifo da autora). Ela ainda fala que o caminho para que se
chegue a esse nível é a literatura, em especial a infantil, pois esta tem uma tarefa especial a cumprir nesta sociedade em constante transformação: a de auxiliar na formação,
quer seja espontaneamente, quer por meio
de mediação, em especial a mediação escolar.
Na visão de Coelho (2009), a maior responsabilidade na formação da consciência
de mundo das crianças e jovens é atribuída
à palavra escrita. Justifica que, apesar dos
indícios pessimistas acerca do futuro do livro (principalmente à literatura), nessa era
de tecnologia, imagens e comunicação instantânea, a palavra literária está mais viva do
que nunca e nenhuma forma de ler o mundo dos homens é tão eficaz e rica quanto a
que a literatura permite. Atualmente, têm-se
inúmeras obras dedicadas exclusivamente às
crianças e profissionais envolvidos com esse
maravilhoso mundo de imaginação e curiosidade, despertando interesse em pessoas
de todas as idades. Entende-se que essa atividade contribui para nossa formação acadêmica e profissional, uma vez que nosso
foco de pesquisa, a Contação de histórias,
está atrelado à relação professor e aluno.
Na visão de Coelho (2009), a maior responsabilidade na formação da consciência de
mundo das crianças e jovens é atribuída à palavra escrita. Justifica que, apesar dos indícios
pessimistas acerca do futuro do livro (principalmente à literatura), nessa era de tecnologia,
imagens e comunicação instantânea, a palavra
literária está mais viva do que nunca e nenhuma forma de ler o mundo dos homens é tão
eficaz e rica quanto a que a literatura permite.
Atualmente, têm-se inúmeras obras dedicadas exclusivamente às crianças e profissionais
envolvidos com esse maravilhoso mundo de
imaginação e curiosidade, despertando inte-

resse em pessoas de todas as idades. Entende-se que essa atividade contribui para nossa formação acadêmica e profissional, uma vez que
nosso foco de pesquisa, a contação de histórias, está atrelado à relação professor e aluno.
A escolha da temática e sua importância
A escolha da temática se justifica por se
tratar de um assunto que sempre interessou
à autora deste trabalho. Antes de a mesma
ingressar no curso de Pedagogia, teve, contato com uma contadora de histórias e arte-educadora profissional. Pode observar a
contribuição que o contar histórias frequentemente a um grupo de crianças traz ao
aprendizado das mesmas, já que elas passam
a se interessar pela leitura das histórias que
ouvem. Pensando nisso surgiu o interesse
de pesquisar onde mora a ponte entre os livros e as pessoas, entre o conhecimento e
sua usabilidade, sobretudo qual o papel da
educação infantil em viabilizar este encontro.
A contação de história é conteúdo obrigatório nas salas de aula de Educação Infantil porque possibilita o desenvolvimento da
Linguagem Oral e Escrita de maneira lúdica
e dando sentido ao estudo da linguagem.
De acordo com as considerações de Nelly
Novaes Coelho (2000, p. 164), a literatura
infanto-juvenil “ocupa um lugar específico
no âmbito do gênero ficção, visto que ela
se destina a um leitor especial, a seres em
formação, a seres que estão passando pelo
processo de aprendizagem inicial da vida”.
Em seu estudo sobre as publicações atuais, Franstz (1998, p.70) observa que uma
das marcas da literatura infanto-juvenil brasileira “é a sua contribuição para uma visão
mais crítica da realidade. Isso tudo sem deixar de lado a fantasia, o humor, a poesia”.
Abramovich (2003) destaca a importância
de a criança ouvir muitas histórias e comenta que esta ação é que formará o bom leitor,
propiciando um caminho absolutamente infinito de descobrimento e compreensão do
mundo. Segundo a referida autora a contação
de histórias tem papel fundamental no desenvolvimento intelectual e espiritual. Quando a
criança se interessa pela leitura, sua imaginação seja estimulada, bem como o desenvolvimento comunicativo, na interação com o
narrador, com os colegas e na interação so155
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ciocultural; ajuda, ainda, no seu desenvolvimento físico-motor, no seu esforço de ouvir
e recontar as histórias para outras crianças.
Na visão de Coelho (2009), a maior responsabilidade na formação da consciência de
mundo das crianças e jovens é atribuída à palavra escrita. Justifica que, apesar dos indícios
pessimistas acerca do futuro do livro (principalmente à literatura), nessa era de tecnologia,
imagens e comunicação instantânea, a palavra
literária está mais viva do que nunca e nenhuma forma de ler o mundo dos homens é tão
eficaz e rica quanto a que a literatura permite.
A literatura infanto-juvenil desempenha um papel importante, no sentido de desalienar a criança, o que significa não entregar
pensamentos preconcebidos. De caráter interdisciplinar, a literatura infantil, assim como
os recursos produzidos possibilitam explorar
todos os conhecimentos possíveis do texto literário, enriquecendo o aprendizado do aluno.
Além da ludicidade, esses recursos despertam
o interesse dos alunos, tornando o aprendizado muito mais significativo, uma vez que as
atividades não são maçantes e repetitivas.

SEGUNDO APRENDIZADO PARA A
ALMA
O estudo propõe uma contribuição teórica, sobre a importância de contar histórias
valorizando a boa literatura infantil - calcada em narrativas de transcendência de
conflitos, superação de dificuldades, jornadas de heróis - aos professores que não
usam a contação de histórias como recurso
pedagógico. De forma que possam repensar sua prática, buscando melhorar suas
práxis para a emancipação de seus alunos.
De que maneira a contação de histórias pode contribuir na formação de futuros leitores? De caráter interdisciplinar, a
literatura infantil, assim como os recursos
produzidos possibilitam explorar todos os
conhecimentos possíveis do texto literário,
enriquecendo o aprendizado do aluno. Além
da ludicidade, esses recursos despertam o
interesse dos alunos, tornando o aprendizado muito mais significativo, uma vez que as
atividades não são maçantes e repetitivas.
Em linhas gerais, a literatura infanto-juvenil
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desempenha um papel importante, no sentido de desalienar a criança, o que não significa entregar pensamentos preconcebidos.

TERCEIRO CONTEÚDO
OBRIGATÓRIO INDISPENSÁVEL
PARA OS PLANEJAMENTOS
CURRICULARES
A partir das leituras sobre Linguagem Oral,
Interação social e Literatura Infantil pode-se
proceder a uma revisão de literatura para delinear o objeto de estudo, contribuíram com assuntos sobre a aquisição de linguagem, outros
que relacionam a linguagem e a comunicação
interativa como BUSATTO (2003); CUNHA
(2003), os que tratam da literatura infantil
como ZILBERMAN (2003); ABRAMOVICH,
(1991), COELHO (1997), BETTELHEIM (1980).
O estudo busca entender como a contação
de histórias é uma estratégia pedagógica que
pode favorecer de maneira significativa a prática docente na educação infantil e ensino
fundamental. A escuta de histórias estimula
a imaginação, educa, instrui, desenvolve habilidades cognitivas, dinamiza o processo de
leitura e escrita, além de ser uma atividade interativa que potencializa a linguagem infantil.
Procuramos analisar o que os autores têm a
dizer se didática do conto de histórias é motivante e enriquecedora nas séries iniciais de
fato, considerando que a estrutura da narração deve ser previsível para a criança, de
fácil linguagem, com imagens e possibilidade de explorá-las posteriormente de forma
lúdica, às narrativas possibilitaram as crianças um melhor desenvolvimento da capacidade de produção e compreensão textual.
Entendemos que o docente precisa incluir em seu planejamento curricular períodos dedicados à leitura, formando crianças
que gostem de ler e escrever, uma geração
de leitores e escritores que vêm na literatura infantil um meio de interação e diversão.

DESENVOLVIMENTO:
ENTENDENDO COMO UM BOM
OUVINTE SERÁ UM BOM LEITOR:
DE PALAVRAS ESCRITAS, DITAS E
NÃO DITAS
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Antes da escrita, todo saber era transmitido
de forma oral. Nas sociedades tradicionais,
dava-se uma grande importância à memória,
já que a mesma era a única forma de transmitir o conhecimento às futuras gerações. O
ato de contar histórias remete a esse tempo,
em que o homem confiava na sua memória e
nas suas experiências, resgatando qualidades
tão necessárias ao desenvolvimento humano.
Para Góes (2010), o narrar artístico do homem nasceu a partir do momento em que
sentiu necessidade de procurar uma explicação qualquer para fatos que aconteciam
em seu cotidiano e ao seu redor. E, como é
sabido, na Antiguidade os homens não escreviam, eles conservavam suas lembranças na tradição oral. Porém, como a memória era falha, usavam a imaginação para
supri-la. E da palavra viva e animada surgiu
o mito, que é o primeiro estágio da arte de
narrar, vinculado ao sobrenatural e à superstição; deste, por conseguinte, nasceu o conto.
Na antiguidade a contação oral de histórias
era vista sob um olhar inferior à escrita, apesar
disso os povos se reuniam ao redor da fogueira e contavam suas lendas e contos, disseminando a sua cultura e os seus costumes; reunir-se para ouvir histórias era uma atividade
dos simplórios, isto explica por que durante
tanto tempo esta prática foi rejeitada pela sociedade. Essas lendas e contos eram histórias
do imaginário popular pertencentes à memória coletiva, destinadas, a ouvintes, adultos e
crianças, que não sabiam ler (GÓES, 2010).
A literatura infantil quando desenvolvida com a função do lúdico; interage na formação do indivíduo por si própria, pois a literatura traz o recorte do real, explicitado
segundo o olhar do autor e composta dos
significados da cultura que a compõem, realizando o processo de transformação no
interior do indivíduo, assim como age na
função de equilibrar os conceitos que aleatoriamente ele vai adquirindo pela sua leitura do ambiente em que vive. Ela reorganiza
conceitos, ora sugere ou discorda, apresenta
culturas até então desconhecidas pelo leitor.
Um dos principais objetivos da escola é
fazer com que os alunos gostem de ler, mas
não podemos obrigá-los a isto, temos que
encontrar formas de persuadir os alunos

para que eles próprios busquem a literatura.
Para isso um caminho possível é o da contação de histórias, pois, como diz MEIRELLES
“o gosto de ouvir é o gosto de ler”. Alguém
que toma gosto em ouvir histórias, provavelmente, procurará lê-las também. Ou, até
mesmo, chegará a escrevê-las, já que “o gosto
de contar é idêntico ao de escrever e os primeiros narradores são os antepassados anônimos de todos os escritores” (1979, p. 42).
A partir daí, é perfeitamente possível imaginar que tal aluno volte para casa, conte o
conto que aprendeu na escola e, no dia seguinte, traga outros contados pelo pai ou por
algum parente. (AZEVEDO, 2004, p. 158)
Ao trabalhar com formas populares (parlendas, música, contos, etc) eles podem vir a
reconhecer a cultura de sua própria família,
ou melhor, podem perceber que sua gente
também tem cultura. [...] é a Literatura Tradicional a primeira a instalar-se na memória da
criança. Ela representa o seu primeiro livro,
antes mesmo da alfabetização, e o único, nos
grupos sociais carecidos de letras. Por esse
caminho, recebe a infância a visão do mundo
sentido, antes de explicação; do mundo ainda
em estado mágico. (MEIRELES, 1979, p. 66).
Uma história nunca vai provocar a mesma
sensação nas diversas pessoas que a ouvem.
Conforme expressa BUSATTO (2003) quando diz que é a história da vida de cada um
que determinará com que cores e com que
música ela vai soar. Esta arte nos liga ao indizível e traz resposta às nossas inquietações.
Segundo Busatto (2003) narrar não é um ato
simples e banal, é uma arte que requer preparo do educador. A contação de histórias tem
como protagonista principal a palavra – em
que o ouvir leva ao imaginar e o narrar deve
encantar. Segundo Abramovich (1991) contar
histórias é o uso simples e harmônico da voz.
A expressão, a entonação bem usada repassando sentimentos e a clareza no dizer são
técnicas fundamentais ao professor/contador.
A oralidade deve trabalhar dois pontos importantes: a própria comunicação que estabelece com base na linguagem que a criança
já domina, ou seja, quando a criança entra
na escola, já é capaz de dialogar, narrar fatos e histórias, brincar com colegas e adul157
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tos, pedir ajuda etc; e o uso da linguagem
como um importante mediador do conhecimento letrado, visto que a escola de educação infantil para crianças de famílias pouco
escolarizadas talvez seja a mais importante instituição no sentido de ter acesso ao
mundo letrado. Por este motivo, o professor
deve conhecer e valorizar a linguagem que a
criança traz, e a partir dela orientá-la e ensiná-la a forma correta (OLIVEIRA, 2009).
De acordo o autor, o hábito de ler, deve começar nos primeiros anos de vida da criança e
mesmo antes desta ingressar na escola. Pais
e educadores devem tomar consciência da urgência da necessidade de promover o interesse da criança pela leitura, o que, além de reduzir seu tempo em frente à televisão, e que dará
uma bagagem muito maior de conhecimento
e poderá estimular a imaginação e a criatividade. Neste sentido, Oliveira (2009) afirma
que a sala de aula é um lugar privilegiado para
o desenvolvimento do gosto pela leitura e um
importante setor para o intercâmbio da cultura literária, sendo um espaço que poderá ser o
berço de futuros autores, escritores e artistas.
De acordo com Oliveira (2009), a literatura
infantil é um dos suportes básicos para o desenvolvimento do processo criativo da criança, pois ela oferece ao leitor uma bagagem
de conhecimentos e informações capazes de
provocar uma ação criadora, proporcionando também novas experiências e o desenvolvimento de suas fantasias e criatividade.
O melhor instrumento e a técnica mais eficiente são o amor e a criatividade, unidos à
preocupação com os objetivos do trabalho,
com o nosso público e com a mensagem a
ser transmitida. É preciso que o professor
goste de Literatura infantil, que ele se encante com o que lê, pois somente assim poderá
transmitir a história com entusiasmo e vibração. Para ler um texto de Literatura Infantil
é preciso ter o coração de criança. Muitas
vezes lemos uma história e não gostamos,
uma criança lê a mesma história e fica encantada. Isso pode acontecer porque lemos com
a cabeça de adulto (OLIVEIRA, 2009, p.15).
Dessa forma, O presente estudo defende que, antes de trabalhar o texto com os alunos, o professor precisa ler e gostar da história,
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planejar como motivará os alunos a ouvi-la e
contá-la com entusiasmo para então despertar neles o gosto e interesse pela leitura. Oliveira (2009) considera que o mais importante
ao contar uma história é o envolvimento da
criança e, que, a criança quando se identifica
com alguma parte da narrativa, ela deve ter
espaço para falar de sua experiência relacionada à história, pois, quando há identificação,
a criança ouve com mais interesse e atenção.
A autora comenta também que há muitas
maneiras de se avaliar um conteúdo de literatura. O professor deve acompanhar a leitura no sentido de esclarecer dúvidas ou a
compreensão do texto, ou ainda selecionar
os livros mais adequados à biblioteca da sala,
de acordo com a idade dos alunos.
Entende-se que a palavra oral é essencial para
o desenvolvimento da criança. De acordo
com Jorge (2003), a palavra oral é fundamental para o desenvolvimento e construção do
ser psicológico, social e cultural; porém, é
pouco empregada e explorada nas famílias,
escolas e em lugares por ela frequentados.
Conforme Jorge (2003), percebe-se nas
escolas a dificuldade do uso da palavra narrada, por conta do ritmo acelerado e exigência de as instituições escolares não permitirem um tempo diferenciado para que alunos
e professores desfrutem dessa experiência.
O autor acrescenta que o uso inadequado
das bibliotecas e salas de leitura com muitas
regras e formalidades gera condições desfavoráveis à narrativa. Não é diferente a situação dos professores de educação infantil, os
quais estão sobrecarregados com as atividades cotidianas, têm o compromisso de cumprir
o currículo, somado com a responsabilidade
de formar e educar crianças, devem realizar
obrigações como atividades lúdicas, recreios,
e tantos outros cuidados que o levam a deixar a prática da narrativa em segundo plano.
É fundamental que a criança possa vivenciar a palavra e a escuta em todas as suas
possibilidades, explorando diferentes linguagens, capturando-as e apropriando-se do
mundo que a cerca, para que este se desvele diante dela e se torne fonte de interesse
vivo e permanente, fonte de curiosidade, de
espantos de desejos e descobertas, numa
dinâmica em que ela se socializa e se mani-
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feste de forma ativa, criativa, participativa
em qualquer situação, não apenas “recebendo” passivamente, mas produzindo e (re)
produzindo cultura (JORGE, 2003, p.97).
É sabido da ausência de livros adequados na escola e de livros impróprios trazidos pelos alunos como parte de seu material escolar. Embora a atividade de contar
histórias faça parte da rotina da maioria
das professoras de educação infantil e seja
identificada como importante, não há uma
clareza com relação à relevância da história
em si para o desenvolvimento das crianças.
Alguns questionamentos são retomados
diante desta análise: Como os professores avaliam a atividade de contar histórias?
Como realizam essas atividades? Qual o papel que representam em suas práticas pedagógicas? Quais as suas próprias experiências
de vida com relação às histórias infantis?
Essas foram algumas das perguntas iniciais
para a realização deste estudo tendo em
vista compreender quais os sentidos atribuídos pelos professores da Educação Infantil
para a atividade de contar histórias e a relação dessa prática com suas histórias de vida.
Para a realização desta pesquisa me percorri a discussão em torno da linguagem feita por
Vygotsky (1984, 1987) e Bakhtin (1995, 2003)
e autores relacionados especificamente à literatura infantil, tais como Chinen (1987), Bettelheim (1980), Machado (2004), entre outros.
Vygotsky (1984, 1987) e outros autores
da perspectiva histórico-cultural revelam a
importância de estudos que considerem as
relações sociais, o papel do outro e a análise de processos para compreender o funcionamento e o desenvolvimento humano
e, assim, estabelecer relações entre os processos de ensino-aprendizagem e o contexto macrossocial em que elas ocorrem.
Segundo ele, na tentativa de atender suas
necessidades, os homens, por meio da sua
ação sobre a natureza, produzem seus meios
de vida, transformando a natureza e recriando a si próprios. Isso significa que os homens
vivem para fazer história, mas também são
constituídos pela história da humanidade.
A cultura é compreendida como a prática
social que ocorre nas relações sociais entre

os sujeitos que vivem em sociedade e, ao
mesmo tempo, é fruto do trabalho social.
Assim, a cultura é a totalidade das produções humanas, quer dizer, tudo aquilo que
é construído pelo homem (técnicas artísticas, científicas, tradições, instituições sociais
e práticas sociais). Considerar as histórias
contadas e compartilhadas pelos professores e seus alunos sob a perspectiva histórico-cultural significa analisar os processos
de interação vivenciados relacionando-os
com o contexto histórico e as experiências
vivenciadas individual e coletivamente.
A perspectiva enunciativo-discursiva de
Bakhtin (2003) traz contribuições relevantes que ajudam a entender a dinâmica
dialógica e a construção dos sentidos nas
interações verbais que se realizam nas enunciações. Normalmente, o professor lê um
livro ou conta uma história oral e conversa com os alunos sobre o tema abordado.
Os alunos e o professor compartilham seus
conhecimentos e nas interações dialógicas significam e constroem novos sentidos.
A atividade de contar histórias pode ser
analisada a partir desta concepção de linguagem em que o professor participa de
uma interação dialógica com seus alunos.
Nas histórias contadas temos as vozes do
grupo social maior do qual fazemos parte.
Os valores, as tradições e os costumes aparecem na voz do professor e são compartilhadas pelo grupo em sala de aula. Por sua
vez, as trocas entre o grupo refletem outras
vozes que são das famílias, das experiências de cada aluno e do professor e que vão
compor os enunciados de todos e de cada
um. Bakhtin nos lembra que inicialmente é
do outro que me são dados os sentidos e os
significados que farão parte de mim mesmo.
O Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (1998), entre suas várias
orientações sugere que: Os professores deverão organizar a sua prática de forma a promover em seus alunos: o interesse pela leitura de histórias; a familiaridade com a escrita
por meio da participação em situações de
contato cotidiano com livros, revistas, histórias em quadrinhos; escutar textos lidos,
apreciando a leitura feita pelo professor;
escolher os livros para ler e apreciar. Isto se
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fará possível trabalhando conteúdos que privilegiem a participação dos alunos em situações de leitura de diferentes gêneros feitas
pelos adultos como contos, poemas, parlendas, trava-língua etc. propiciar momentos de
reconto de histórias conhecidas com aproximação da história original no que se refere
à descrição de personagens, cenários e objetos ou sem a ajuda do professor. (p.117).
Vemos que o educador é a peça fundamental que vai mediar os seus alunos ao mundo
da leitura através de práticas atraentes que
estimulem na criança o prazer pela leitura.
Se os professores pré-escolares tiverem
essa consciência de que o modo como se
apresenta o mundo da leitura para os pequenos vai contribuir para a formação do
futuro leitor de amanhã, introduzindo em
sua prática pedagógica momentos envolventes de leituras, de fato estará formando futuros leitores cheio de criatividade em
nossa sociedade (VADEZ E COSTA, 2007).
Pensar e preparar o ambiente onde serão desenvolvidas as leituras como também o modo
como serão realizadas farão uma grande diferença, pois dependendo da maneira como foi
pensada, preparada e realizada, o leitor infantil
pode ser muito facilmente envolvido durante
o momento da contação de histórias (p.173).
Após a explanação de algumas teorias existentes sobre o assunto nos dando conta que
a tarefa professor vai além, de ensinar a decifrar códigos e símbolos; cabe a ele auxiliar
o aluno na compreensão e interpretação dos
conteúdos, assim como na exposição destes
mesmos e a instigar nos alunos a formulação de postura crítica acerca do que aprende e a expressar seu ponto de vista; no que
diz respeito à interpretação de obras literária,
exige se que preferencialmente o professor–
leitor e que possua um vasto conhecimento
para proporcionar aos seus alunos um universo de opções de indicações de leituras.
Coelho (1997) defende a audição da história mais de uma vez pelo fato de inicialmente
tudo ser novidade, enquanto que nas demais,
os ouvintes identificam e antecipam fatos,
assim como apreciam melhor os detalhes.
Essa repetição auxilia os ouvintes no domínio dos esquemas e das convenções da fala.
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Ou seja, é pela representação mental que o
sujeito estará desenvolvendo um esquema
interpretativo de histórias – aprendizado de
narrativas. E ela recomenda como atividade
a elaboração de textos orais ou escritos após
a contação da história, estimulando a criança a alterar partes da mesma e dando-lhe até
outro desfecho, a fim de aprimorar a sua linguagem oral e escrita. Esse exercício de reconstrução além de incentivar o gosto pela
oralidade desenvolve a capacidade de atenção.
Entretanto, ao ouvir uma história, a mesma
autora destaca que as crianças devem perceber a sua sequência para assim reconstruir
mentalmente suas partes, a fim de contá-la em
seguida. Coelho (1997) defende a audição da
história mais de uma vez pelo fato de inicialmente tudo ser novidade, enquanto que nas
demais, os ouvintes identificam e antecipam fatos, assim como apreciam melhor os detalhes.
A literatura infantil quando desenvolvida
com a função do lúdico; interage na formação
do indivíduo por si própria, pois, a literatura
traz o recorte do real, explicitado segundo o
olhar do autor e composta dos significados
da cultura que a compõem. Realizando o processo de transformação no interior do indivíduo, assim como age na função de equilibrar os conceitos que aleatoriamente ele vai
adquirindo pela sua leitura do ambiente em
que vive. Ela reorganiza conceitos, ora sugere ou discorda, apresenta culturas até então
desconhecidas pelo leitor (COELHO, 1997).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento infantil se dá num
processo criado pela própria criança a partir das interações que vivencia, sendo assim, a literatura infantil em especial a contação de histórias na educação infantil e
ensino fundamental, como atividade interativa e pedagógica mediada pelo educador contribui para este desenvolvimento.
Além disso, a história permite o contato
das crianças com o uso real da escrita, leva-as a conhecerem novas palavras, a discutir
valores como o amor, família e trabalho, e a
usarem a imaginação, desenvolvem a oralidade, a criatividade e o pensamento crítico, auxiliam na construção da identidade do
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educando, seja esta pessoal ou cultural, melhoram seus relacionamentos afetivos interpessoais e abrem espaço para novas aprendizagens nas diversas disciplinas escolares,
pelo seu caráter motivador sobre a criança.
Por isso é indispensável que o educador
tenha conhecimento dos benefícios dessa prática sobre o desenvolvimento infantil, e saiba utilizá-lo adequadamente em
sala de aula no ensino e aprendizagem dos
seus educandos, ou na pedagogia hospitalar, como potencializadora dos conteúdos
trabalhados e ferramenta interdisciplinar,
e não apenas por isso, mas também como
uma fonte de prazer, conhecimento e emoção, onde o lúdico se torna um eixo condutor no estímulo à leitura e à formação de
uma geração leitora e escritora de alunos.
Cabe aos educadores já em atuação, como
os que ainda se encontra em formação utilizar
literaturas infantis; na sala de aula, promovendo matéria-prima para a formação do indivíduo, ainda em sua infância. Seguindo um processo de seleção, deve-se mostrar também
aos alunos, as literaturas que corrompem,
manipulam docilizar e alienam, e lhe explicar
como isso pode acontecer. Revelar a intenção
da literatura, esmiuçá-la aos indivíduos em
formação sedentos do novo, do interessante,
do prazeroso, faz com que o interesse pela
literatura se torne uma necessidade, assim
como é necessário o alimento para o corpo.
Assim naturalmente esse indivíduo vai formando em si conceitos, significados do real
expressos no mundo da fantasia, moldando seu caráter, sua cultura, seu eu, de forma
equilibrada, tornando-se perceptível a realidade sem deixar de vislumbrar um futuro
imaginário, porém possível de se realizar. E à
medida que isso ocorre o processo de humanização do indivíduo; paralelamente mente
o processo de aprendizado escolar. Surtindo
efeitos positivos nas demais áreas e disciplinas. Faz se então necessária à devida atenção
dos educadores a literatura infantil, em sala
de aula e deste modo formando o indivíduo
em seu sentido mais amplo como ser humano.
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DISCIPLINA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E A CONSCIENTIZAÇÃO DE
CRIMES CONTRA A FAUNA
RESUMO: Vivemos em um país continental que concentra uma das maiores, senão a maior

biodiversidade do planeta. Muitos educandos não conhecem essas riquezas. É muito comum
quando questionados sobre exemplos de espécies de animais presentes no Brasil, referirem-se
aos grandes mamíferos africanos, muito presentes no filmes e desenhos animados. Contudo,
quando há contato direto com os seres vivos de nossa fauna, é dentro de uma gaiola ou de
uma ave com asas cortadas para não voar. Muitas das espécies presentes nos lares desses
jovens são de animais silvestres que não podem ser comercializados.Em um momento em que
o “cuidar do planeta” vem ganhando força. É importante conscientizar nossas crianças e por
conseguinte suas famílias do quão é nocivo esse tipo de comércio. Somente com educação,
conseguiremos de maneira efetiva formar cidadãos capazes de viver em harmonia com seus
semelhantes e com as outras espécies que habitam nosso planeta.

Palavras-chave: Biodiversidade; Fauna; Educação; Cidadania.

163

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

INTRODUÇÃO
As aves e os mamíferos estão entre os vertebrados mais recentes a habitarem a Terra,
há uma estimativa de que existam 8.700 espécies de aves em todos os continentes. (BERTINI, 2000; POUGH et al., 2003). É uma classe que apresenta uma grande uniformidade
entre os seus membros, como a presença de penas e bico. Como os mamíferos, são animais homeotérmicos e atribui-se a presença de um coração com quatro câmaras, a presença de penas e o aumento da atividade locomotora como os principais agentes dessa
mudança. (BERTINI, 2000; POUGH et al., 2003). Apesar da taxonomia lineana tradicional
classificar as aves e os répteis em um mesmo nível de taxonomia, as classes Aves e Reptilia, do ponto de vista da sistemática filogenética as aves são classificadas como dinossauros terópodes mais diferenciados, sendo incluídas com os “tecodontes”, crocodilos, pterossauros e demais dinossauros no clado Archosauria (POUGH et al., 2003).
O gênero Archeopterix inclui a ave mais primitiva já encontrada, e devido a sua semelhança
com os dromeossauros, torna-se difícil não inferir sobre um provável ancestral comum. Duas
hipóteses contribuem para explicar o surgimento do vôo nas aves. A Teoria Arborícola coloca
os possíveis ancestrais das aves atuais como trepadores de árvores que usavam o planeio para
se locomover entre as árvores. Com o aumento da distância, entre as árvores, exigiu-se uma
maior precisão desses animais. Dessa forma a Teoria Arborícola prevê a passagem de uma espécie planadora para outra capaz de realizar o vôo batido. (BERTINI, 2000; POUGH et al., 2003).
Outra teoria coloca os possíveis ancestrais das aves como corredores eficientes, que já possuíam “proteasas” como instrumento de captura de insetos e pequenos animais. (BERTINI,
2000; POUGH et al., 2003). De modo geral, as aves obtiveram enorme sucesso em relação aos
répteis, devido ao desenvolvimento de adaptações fisiológicas, como a homeotermia, que possibilitaram a sua irradiação a todos os ambientes terrestres, inclusive a sua presença nos Pólos.
A produção de um ovo amniótico, característico de répteis, aves e mamíferos, foi de grande
importância para uma plena adaptação ao ambiente terrestre. Esse ovo possui uma casca calcária sólida que, por ser porosa, permite trocas gasosas. Além disso, apresenta o saco vitelínico e
dois importantes anexos embrionários. O saco amniótico, para amortecer impactos e proteger o
embrião da dessecação e o alantóide, para armazenar as excretas nitrogenadas produzidas pelo
embrião e para auxiliar na difusão dos gases da respiração. (BERTINI, 2000; POUGH et al., 2003).
Houve também outras conquistas em relação aos seus ancestrais, como o desenvolvimento de
pulmão parabronquial ligados a um conjunto de sacos aéreos (dois cervicais, um interclavicular,
dois torácicos anteriores, dois torácicos posteriores e dois abdominais), arranjo estrutural que
aumentou o volume para contenção do ar inalado e possibilitou a ocorrência de trocas gasosas
tanto na inspiração como na expiração. Com o desenvolvimento de uma respiração mais eficiente, e a presença de um coração com quatro câmaras, impedindo a mistura de sangue arterial e venoso, a homeotermia tornou-se possível. (BERTINI, 2000; POUGH et al., 2003).
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A IMPORTÂNCIA DA ELUCIDAÇÃO
DE CRIMES CONTRA A FAUNA
Exames de perícia são de fundamental importância, sendo a principal maneira
para elucidação dos casos de maus tratos
de animais, evitando assim crimes maiores.
Isso demonstrando a ignorância dos traficantes com a sua “própria mercadoria”.

O perito criminal que conta com conhecimentos profissional de médico veterinário e do biólogo, tem a possibilidade
de atuar em áreas especialmente voltadas em crimes contra a fauna silvestre.

Um exemplo da importância da perícia foi em
Qualquer ser vivo seja ele animal (inclusi- uma residência onde vivia um papagaio verdave o ser humano), é de extrema importân- deiro pertencente a ordem Psittaciforme e a facia em nosso cotidiano. O ser humano, que mília Psittacidae da espécie Amazona aestiva.
muitas vezes não é sensível às necessidades
Como consequência de um chute que levou
dos indivíduos de sua espécie, também não é
com os indivíduos de espécies que conside- a morte do animal, os peritos que exumaram
ra inferiores. Muitos consideram os animais o cadáver constataram sinais avançados de
apenas do ponto de vista de sua utilidade. putrefação, luxação da articulação fêmuro-tibial esquerda, fratura completa no terço
Alguns traficantes cegam os pássaros e proximal da tíbia esquerda, presença de cocortam as suas asas para que eles não fu- águlos na pleura e no pericárdio, sugerindo
jam e arrancam os dentes e serram as hemorragia intratorácica, sinais de autólise
garras dos animais para que eles se tor- na cavidade abdominal, presença de extennem menos perigosos. (Renctas, 2003) sas equimoses na região parietal direita do
crânio. Cérebro em estado de autólise, com
No momento da captura, muitas fêmeas são a presença de hematomas e discreto edeabatidas - pois os traficantes estão, em geral, ma bilateral, observando lesões que sugeinteressados apenas nos filhotes. Muitos des- rem traumatismo craniano. (Renctas, 2003)
tes filhotes acabam morrendo porque se maUm outro exemplo foi na construção de
chucam ao serem capturados ou porque são
pequenos demais para sobreviverem sem mãe. uma usina hidrelétrica, onde foi feito contratos com uma empresa especializada em
Depois da captura, os animais são vendi- retirar animais silvestres de algumas regidos a intermediários e transportados até o ões, levando-os para outras que propiciem
local onde serão revendidos. As condições um modo de vida semelhante ao seu habia que são submetidos são quase inacredi- tat natural. O animais que não são transferitáveis: os animais são escondidos e sufoca- dos provavelmente morrem no alagamento.
dos em fundos de malas, caixas e tubos de
Após uma denúncia, a Polícia Federal e equipapelão ou sacos. Antes de chegar ao consumidor final, eles frequentemente sofrem pes do IBAMA foram ao local, encontrando
novos maus tratos que lembram as torturas animais vivos em caixas de madeira e animais
mortos taxidermizados, outros congelados ou
medievais. Unhas e dentes são arrancados,
imersos em líquidos conservantes. Carcaças,
asas e tendões são cortados para que pareforam enviadas para perícia, passando pelos
çam mansos e dóceis, muitas vezes são dro- exames patológicos (necropsia), microscópigados com tranquilizantes. (Renctas, 2003). cos (histopatológico), e quimio toxicológicos.
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Nessas carcaças foram a causa da morte foi diagnosticada edema pulmonar, ou seja,
o acúmulo de líquido no espaço intersticial.

CRIADOUROS, ALTERNATIVA OU
ESTÍMULO?
Como forma de diminuir a pressão sobre
as espécies, o IBAMA passou a credenciar
criadores. Os mesmos destinam-se a criação comercial, científica e conservacionista.
Exemplos anteriores demonstraram que medidas como essas dão bons resultados, em
animais como o jacaré, capivara, mico-leão,
e outros. É importante que a comercialização seja vista de maneira profissional e ética. Todos temos a ganhar com essa atitude.

Foi encontrada a presença de tricloroetanol, principal composto químico do hidrato
de cloral, substância usada como anestésico e hipnótico. Substância essa, que possui largo uso como hipnótico, sendo necessária uma dose maciça para seu uso como
anestésico. Doses como essas deprimem o
funcionamento do sistema nervoso central
e do sistema vasomotor central. Quando
ocorre a morte por essa substância, o animal apresenta como causa mortis a dimiO empresário que deseja entrar nesnuição progressiva do sistema respiratório. se ramo deve obter um registro do IBAMA.
Uma vez regularizado, a entrada de recurSe afogamento fosse o agente da morte, sos, pagamento de impostos, a contratação
haveria o encharcamento das vias respira- de técnicos especializados, divulgação de
tórias com água, possibilitando um inter- material de venda pela Internet, atender um
câmbio gasoso que ocorre na respiração, público ávido com uma imagem politicamentambém a presença de vestígios de fun- te correta, tornam-se atividades corriqueigos, lama, material fecal, junto com a água. ras e não mais um investimento arriscado.
Com o afogamento os pulmões estavam
dilatados ocultando a presença do coração
e com marcas de costelas em razão desse aumento. Também em razão desse aumento ocorreria enfisema e equimoses
subpleurais, causadas por lise das paredes
alveolares e manchas de Tardieu e de Partauf. A dosagem de água maior que o normal, mudando a cor do sangue, tornando
mais claro e fluídico, seria também notada.
Nas observações dos peritos, porém, foi
encontrado um líquido com espuma, que no
exame microscópico apresentava um comportamento albuminóide, descrevendo um
edema pulmonar. Com esses indícios, os peritos chegaram à conclusão de que a “causa
mortis” dos animais, foi em decorrência do
edema pulmonar, provocado pelo uso massivo de hidrato de cloral, substância encontrado
nos órgãos desses animais. (Renctas, 2003).
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Antes de se aventurar por qualquer tipo
de empreendimento deve-se inteirar-se sobre algumas informações básicas. Como:
Se há recursos para bancar a implantação
do empreendimento, Quais os pássaros que
vou procriar, Se domino as técnicas de manejo deles, Se temos condições a nos dedicar
plenamente ao manejo do plantel, Se posso
conseguir as matrizes com o próprio IBAMA,
se o local escolhido é adequado e possibilita
sua consecução, se a dimensão do criatório
possibilita seu normal funcionamento. Onde
conseguir os petrechos e alimentos adequados, quais pessoas pode me ajudar tecnicamente, se consigo transacionar os produtos
da criação. A que preço poderei efetivamente transacionar os filhotes. Se o lucro obtido
com a venda de filhotes será suficiente. Como
divulgar o criatório; Internet, revistas, jornais,
se) minha família está de acordo com a pre-
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MANEJO NA APREENSÃO DE
ANIMAIS SILVESTRES

tensão, como controlar o plantel, e os demais cuidados prévios que julgar necessários.
Respondendo essas questões, o criador deve
elaborar um projeto baseado na portaria 118
do IBAMA em seu estado, juntamente com a
carta consulta. Após a inspeção e exame obtém-se o registro. Não se deve entender a busca do registro como um empecilho, uma vez
que, apresentando as condições necessárias,
a própria lei permite essa prática. Como consequência, a possível ampliação de um mercado, ilícito, que gera renda, impostos, dando
uma visão mais realista sobre a conservação
de aves silvestres, assegura-se a sobrevivência de criadouros comerciais, uma alternativa
para a luta contra o tráfico (ABRAAP.ORG.BR).

Alguns agentes que afetam diretamente os animais são os sons, imagens, drogas e mudanças térmicas. Causas psíquicas
como apreensão, medo, agressividade, fuga
e luta também são prejudiciais. O mesmo
pode se dizer de condições que normalmente não se encontram em seu habitat natural, como superpopulação, presença constante de predadores, disputas territoriais.

Alterações no ritmo biológico, falta de privacidade, falta de alimentos, e outros fatores
também causam um conjunto de reações no
organismo de ordem psíquica e infecciosa,
capazes de perturbar-lhe a homeostase. Ou
Medidas como essa possibilitam a disponibi- seja, são situações que provocam estresse.
lização de pássaros para repovoamento, como
parcerias entre ONGs, empresas privadas, e
Para amenizar esses efeitos, é importante
Governo.
Há um mercado de bilhões de proporcionar um ambiente o mais próximo
dólares movimentados por traficantes. Incen- possível do habitat natural. Na impossibilidade
tivar a reprodução de aves para fins comer- de proporcionar essas condições é importante
ciais não seria uma maneira de movimentar que o animal permaneça em espaço adequaeconomia local, de uma maneira mais ética e do, recebendo alimentação apropriada, em um
ecológica? Dinamizar o comércio local, com local tranquilo sem a circulação de pessoas.
venda de rações, transporte adequado, etc.
• É
importante
que
se
respeiTer como aliados criadores comerciais seria
tem
algumas
condições
análocomo abrir mais uma frente contra o tráfico,
gas ao seu ambiente natural como:
uma vez que os mesmos seriam concorrentes desleais de criadores registrados; trata• Alterar a forma e a proporção do recinto,
-se de uma questão de direcionamento do
inserindo brinquedos, vegetação, galhos
uso dos recursos existentes em nosso país.
secos, barreiras visuais, estruturas para
escalação, redes de corda, pontos de
Indivíduos em cativeiro, representam a posfuga, como caixas de papelão, troncos etc.
sibilidade de aumentar a população de sua
espécie, podendo ser usado métodos como
• Colocar pedras, folhas, areia, enfim um
poligamia, chocadeiras inteligentes, técnisubstrato que aproxime o animal à facas avançadas de inseminação artificial, enmiliarização com o seu novo habitat.
fim tornando o tráfico inviável, seja pelos altos custos de uma atividade ilícita, seja pela
• Alterar o número de espécies e de ingrandes perdas no transporte desses animais.
divíduos de uma espécie, o que afetará o comportamento desses animais.
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• Utilizar gravações de sons familiares,
É importante que a temperatura se manteestímulos olfativos com a presença nha entre 35 a 37,8 oC.
de urina, fezes, condimentos, que ajudam a evitar situações estressantes.
Aves que não se alimentam e bebem água
por 24 horas (um dia), podem vir a morrer. É
Na alimentação é importante lembrar que o importante sempre observar se os animais
animal está constantemente a procura de ali- estão se alimentando.
mentos. Alterar o horário, freqüência, variedade, deposição dos alimentos com casca, em
Com filhotes a atenção com a temperatura
lugares ocultos são estímulos para o animal. torna-se ainda mais vital. Também é necessário oferecer soro e glicose, nos primeiros dias,
Reforços positivos são importantes, podem passando gradativamente para “papinhas”
facilitar a coleta de sangue ou outros procedi- (substância sólida reduzida a consistência gamentos necessários.
sosa), feitas com frutas e legumes, tendo o cuidado de não sufocar o animal na hora de aliO animal adquirido ou recolhido em uma mentá-lo. O uso de material descartável com
ação de apreensão, antes de tudo deve ser cada animal é obrigatório (RENCTAS, 2003).
inspecionado:
Fezes, olhos, urina, penas, presença de fratuAlimentação deve ser frequente, e diviras, etc.
dida em várias refeições. De preferência
não usar água da torneira devido à presenAlgumas recomendações são de extrema im- ça de cloro, e sempre deixar limpa a gaioportância:
la, evitando o apodrecimento dos alimentos. Também é vital a higiene do viveiro,
Separar os animais pelo tamanho e espécie.
um local arejado, livre de ruídos e de circuConhecer seus hábitos, predadores e presas. lação de pessoas.Troncos, caixas de papeJamais deixar animais expostos ao sol.
lão para que o animal possa esconder-se.
Se o animal estiver doente, isolar o indivíNo transporte de animais, os mesmos
duo e preparar um ambiente para o tratamen- devem ser levados individualmente. No
to adequado do animal.
caso de animais acostumados com a convivência de outros indivíduos de sua esÉ bom lembrar também que animais como pécie, a proximidade das caixas com furos
as aves apresentam algumas particularidades: para que se observem, pode ajudar a diminuir o estresse causado pelo transporte.
Respiração ofegante, penugem seca, são
sinais de desidratação, e recomenda-se uso
Colocar a caixa a sombra e em local arede soro caseiro (uma colher de café rasa de jado, e se preciso colocar uma lona ou pasal, duas colheres de chá de açúcar para um nos para escurecer o ambiente. Nunca
copo de 200 ml de água, em farmácias vendeixa-los expostos ao sol. Ofertam-se alidem-se soros já prontos) - (RENCTAS, 2003).
mentos de fácil digestão quando necessário.
Em casos de hipotermia, ou seja, diminui- Em viagens curtas, deixá-los em jejum.
ção excessiva da temperatura do corpo usa-se lâmpadas de 15w a 40w (com relativa distância do animal), bolsas de água quente, etc.
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Como forma de contenção, deve-se usar
materiais apropriados, como puçás, ganchos,
pau-de-couro, pistolas e zarabatana. Exige-se nesse tipo de atividade, conhecimento
sobre a biologia do animal, anatomia próprias de cada espécie, devendo ser executada
por um profissional habilitado. A contenção
pode ser química ou física, visando a segurança de ambas as partes. Alguns exemplos:

Puçá, ou coador:

Usado na captura de aves, mamíferos e
répteis, é um cabo de madeira, pvc ou alumínio, com um cesto de náilon na extremidade, onde o animal permanece preso no
fundo, Devendo o aro do cesto, ser revestido
de um material que não machuque o animal.

Redes:

São geralmente feitas de náilon, com uma
grande dimensão, sendo usadas para conter caprinos, cervídeos e outros animais.

Luvas de raspa:

Luvas feitas de couro, permitindo o contato direto com o animal. Mesmo dificultando o
manejo, é de extrema importância pois evitam
bicadas, arranhões, mordidas e outros. Jaulas,
sacos feitos com um material opaco, sacos
de pano também são usados para a contenção física.Para contenção química, usam-se
rifles, zarabatanas, pistolas de ar comprimido com tranquilizantes (RENCTAS, 2003).

MÉTODOS DE CAPTURA
UTILIZADOS NO TRÁFICO
Os métodos de captura de animais silvestres utilizados pelos traficantes apontam para
a crueldade e o desrespeito à vida desses
animais. Alguns exemplos. Redes de Neblina: Rede confeccionada de linha de material
sintético extremamente delgada, geralmente em torno de 2 a 3m de altura, e 6 a 20m
de comprimento, armada em clareiras ou em
áreas com densa vegetação, ficando visível.
Qualquer ave que transitam naquele local se
choca com a rede enroscando-se nela. Nota:
Se for um local de grande trânsito de aves,
o apanhador poderá capturar em um só dia,
mais de 1000 espécimes. Em algumas regiões
do sertão da Bahia, apanhadores agem em geral onde há poças de água, e ao cair da tarde
centenas de galos-de-campina (paroaria dominicana), vem beber água. Os apanhadores
cobrem a maior parte da poça com uma lona
plástica preta, para que as aves se dirijam a um
só local, onde há uma rede de neblina armada.
Um fato interessante sobre a captura nessas redes, ocorre em função de seu custo
elevado. Dependendo da forma em que a
ave fica presa na rede, é praticamente impossível retirá-la sem rasgar a rede. O apanhador preferindo não danificar o seu valioso instrumento de trabalho, cortar a parte
do corpo do animal que está presa. Qualquer pessoa pode adquirir uma rede destas
em muitas lojas de artigos de caça e pesca.
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Gaiolas Batedeiras: São gaiolas nas quais
são colocadas uma chama (indivíduo da mesma espécie que se pretende capturar) com intenção de atrair outros indivíduos próximo da
gaiola. Esses animais podem ser machos disputando território ou indivíduos apenas tentando se aproximar de outro de sua espécie.
Essas gaiolas são formadas por alçapões em
suas laterais e na parte superior. Geralmente
há 4 a 8 alçapões em cada gaiola batedeira.
Alçapões: Funcionam de modo semelhante à gaiola batedeira, porém são colocados em uma gaiola comum onde está
a chama. Um, dois, três, até quatro alçapões podem ser pendurados na gaiola.
Redes-alçapões: São pequenas redes,
geralmente do tamanho de uma gaiola,
que se abrem o meio. Estas também são
penduradas na gaiola onde está a chama. O animal é capturado como se fosse um puçá, prendendo-o junto à gaiola.
Visgo e cera depilatória: São forte adesivos
aplicados em locais onde normalmente as
aves que o apanhador quer capturar pousam.
Quando isso ocorre, a ave tem as patas coladas
no galho, tenta voar e não consegue. Em muitos casos as suas asas também ficam presas. O
traficante impiedosamente retira o passarinho
sem se preocupar com mutilações, cortando
com faca, alicate ou simplesmente arrancando
à força as asas e as patas da ave presos a cola.
Arapuca: Pequenas gaiolas feitas de gravetos armadas no mato para pegar aves que se
aproximam em busca de alimento. (REVISTA
DE BIOLOGIA E CIÊNCIAS DA TERRA, 2006).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Detendo-nos apenas ao tráfico, como em
todo negócio clandestino, é difícil estabelecer cifras precisas Mas sabe-se que o tráfico
internacional de animais silvestres só perde,
em faturamento, para o de drogas e de armas.
Especialistas dizem que o comércio ilegal de
animais silvestres movimenta US$ 10 bilhões
por ano em todo o mundo. O tráfico de animais é responsável pelo desaparecimento
de 12 milhões de espécimes por ano. (Revista de Biologia e Ciências da Terra, 2006),
e 80% (oitenta por cento) dos animais morrem antes de chegar ao “consumidor final”.
Sendo 30% (trinta por cento), dos animais
silvestres comercializados são exportados.
95% (noventa e cinco por cento), do comércio de animais silvestres brasileiros, é ilegal. É
preciso que haja mais fiscalização, tanto nos
locais de captura quanto nos pontos de venda.
O Ibama, órgão responsável por esta fiscalização, sofre com a falta de recursos. No Brasil
existe, em média, um fiscal para cada 4.250
quilômetros quadrados! (Renctas, 2003).
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DIVERSIDADE DE GÊNERO: reflexos na educação infantil
RESUMO: No Brasil, a questão da diversidade de gênero na educação tem ganhado cada
vez mais força. Este fato é por que a escola é descrita como um espaço social inclusivo,
onde qualquer tipo de discriminação deve ser repreendido. Entretanto, na escola a questão
do sexo biológico e gênero, acaba moldando as atividades educativa, onde os educadores
acabam separando indivíduos de acordo com o gênero socialmente aceito, principalmente
na Educação Infantil. Este estudo teve o objetivo geral de promover uma discussão com
base no levantamento da literatura nacional disponível, acerca da pluralidade de gêneros e
sexualidade; e o objetivo específico de se descrever como vem sendo levantada e debatida
a questão da diversidade de gêneros na educação infantil pelo professor. Para tal realizou-se
uma pesquisa bibliográfica em publicações que tinha como ênfase a diversidade de gêneros
e sexualidade na educação infantil. Foram incluídos materiais relacionados ao objetivo
deste estudo, publicados em língua portuguesa, que estivessem disponibilizados com textos
completos, sem o limite para recorte temporal. O material foi analisado por meio da leitura
exploratória, que possibilitou identificar as semelhanças e divergências dos autores com
relação a temática, o que contribuiu para construção das categorias temáticas deste estudo.
Evidencia-se que mesmo após o movimento feminista o qual teve como uns dos norteadores
a aceitação social da diversidade de gênero, quando se trata da criança, o sexo biológico
acaba também definindo o gênero no caráter social, separando-os em meninos e meninas.
Por fim, conclui-se que a abordagem da diversidade de gêneros na escola ainda apresenta
tabus a serem superados, sendo que a discussão do tema neste espaço social depende de
capacitação do educador, do compromisso social em respeito a diversidade, e da reafirmação
do processo pedagógico com novas práticas educativas.

Palavras-chave: Diversidade; Gênero; Sexualidade; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
Desde o final da década de 1990, a questão
da diversidade humana tem ganhado cada
vez mais espaço (CRUZ, 2012). Desde então,
a diversidade de gênero é um assunto que
com o passar dos anos tem sido cada vez mais
exposto na mídia, e nos programas voltados
aos jovens e crianças, o que tem feito com
que as escolas passassem a incluir e debater
o tema dentro da sala de aula (DINIS, 2008).
Seja na agenda política ou pedagógica, a diversidade tem se tornado comum,
onde passou-se a reconhecer que os sujeitos são diferentes, não apenas por pertencerem a classes sociais diferentes, mas
também por outros marcadores identitários, como gênero, sexualidade, geração,
etnia, entre outros (GOELLNER, 2010).
Segundo Louro (2007), a sociedade tende
a tratar desigualmente tudo aquilo que vai
contra os valores culturais, ou seja, os sujeitos são acolhidos ou desprezador mediante
a posição que ocupam ou ousem experimentar. Porém, entende-se que a diversidade,
que a alguns olhos possa parecer catastrófica, para outros é vista como necessária.
Entende-se que a escola deve ser um ambiente que se proponha a desenvolver o
aluno e contribuir na construção da cidadania, devendo neste ambiente se respeitar às diferenças e os direitos básicos inerentes aos seres humano (LIMA, 2014).

Sabat (2004, p.95), afirma que nossas identidades de gênero e sexualidade não são naturais como se supõe: ser menino heterossexual, por exemplo, é uma condição construída
culturalmente. As diversidades de gênero,
classe, entre outros, estabelecem como os
sujeitos vivem sua masculinidade ou feminilidade no contexto social e no cotidiano diário.
Na educação infantil as crianças percebem os
seus corpos e os celebram com refinada curiosidade como uma fonte infinita de descobertas, principalmente nessa fase onde devemos
ter um olhar mais sensível e igualitário, e não
diferenciados entre meninos e meninas, caso
contrário estaremos contribuindo para imortalizar a educação segregadora que endossa as desigualdades nas relações de gênero.
Cruz (2012), menciona que a educação inclusiva faz parte da inclusão social, porém
está ainda implica na implementação de políticas públicas que fortaleçam este conceito. A inclusão não deve se deter apenas a
escola, mas a sociedade no geral, uma vez
que quando ausente atinge diferentes segmentos da sociedade, como por exemplo, no
exercício dos direitos, das discriminações de
gêneros, étnico-racial e de orientação sexual.

É com base no exposto, que este estudo tem
como objetivo geral promover uma discussão
com base no levantamento da literatura nacional disponível, acerca da pluralidade de
gêneros e sexualidade; e objetivo específico
de se descrever como vem sendo levantada
Vivemos um momento histórico, onde e debatida a questão da diversidade de gêo reconhecimento de direitos, diversida- neros na educação infantil pelo professor.
de e inclusão fazem parte da agenda social, política e educacional. Sabemos, que
o processo educacional é imerso em contradições e conflitos, o que tem marcado a
construção de discursos educacionais mais
democráticos e inclusivos (CRUZ, 2012).
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PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Para alcançar o objetivo proposto por este
estudo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, em artigos, livros, publicações, sites e
publicações que tinha como ênfase a diversidade de gêneros e sexualidade na educação infantil. Para tal, foi realizada a consulta
virtual em bancos de dados onde foi priorizado o levantamento de artigos, teses e dissertações sobre a temática e presencial a bibliotecas, sendo evidenciados livros sobre o
tema, sendo utilizados para a localização de
artigos, as seguintes palavras chave: diversidade; gênero; sexualidade; educação Infantil.

DIVERSIDADE DE GÊNERO E
SEXUALIDADE
A palavra gênero é utilizada como uma
referência à mudança, e à construção psicossocial e cultural, entre feminino ou masculino, ou seja, são referências adquiridas
por homens e mulheres. Esta também, pode
ser utilizada para designar a construção cultural e histórica entre uma sociedade e outra, ou, uma cultura e outra (CRUZ, 2012).

Tem-se observado aos longos dos anos que
o gênero em si, tem adquirido vida própria,
por meio das roupas que vestimos, gestos,
olhares e ações que dão visibilidade ao corpo.
Este fato, faz com que as formas idealizadas
dos gêneros acabam não apenas formando
hierarquias, mas também exclusão, pois se o
indivíduo não se adequa aos padrões pré-estabelecidos, alcançando as expectativas sociais, este sofre violência física ou simbólica,
pois é visto como a margem do que é considerado humanamente normal (BENTO, 2011).
Sendo assim, como menciona Bento
(2011), socialmente só se reconhece dois
gêneros inteligíveis que seguem a lógica:
vagina-mulher-feminilidade versus pênis-homem-masculinidade, o que dá regra à
heterossexualidade e as diferenças binárias
dos gêneros, onde qualquer atividade fora
desse contexto é considerada transcendente, e sua identidade transformada em “anormais, psicóticas, aberrações da natureza ou
esquisitas”, uma vez que estas interrompem
a reprodução normal dos gêneros e negam a precedência explicativa do biológico.

Costa (2003), entende que o conceito de
COMPREENDENDO A DIVERSIDADE
gênero tem mudado a partir de que homens e
DE GÊNERO
mulheres têm apresentado melhor consciência
sobre si e sobre a vida social, o que vem ocorDe acordo com Jesus (2012), para comrendo desde o final do século XX, quando as
mulheres passaram a partilhar mais responsa- preendermos a diversidade de gênero, debilidades sociais, o que trouxe à tona uma cri- vemos primeiramente ter em mente a conse da masculinidade, uma vez que as mulheres cepção de alguns conceitos, sendo estes:
• Gênero – classificação pessoal e social
passaram a caminhar em busca da igualdade.
do indivíduo entre homem e mulher;
• Sexo – classificação biológica das pessoas em macho e fêmea, de acordo
com suas características genéticas;
• Expressão de gênero – forma como o
indivíduo se apresenta, sua expressão,
aparência, comportamento esperado
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mediante a identificação do gênero.
Identidade do gênero – modo como
o indivíduo se identifica, o qual este
pode ou não concordar com o gênero
que lhe foi atribuído quando nasceu.
Papel do gênero – modo de
agir
em
determinadas
situações conforme o gênero atribuído;
Cisgênero – identificação do indivíduo
com o gênero que lhe foi determinado;
Transgênero – não identificação do indivíduo com o gênero que lhe foi determinado;
Intersexual – indivíduo o qual o corpo varia do padrão de masculino ou feminino
culturalmente estabelecido, coexistência de tecidos testiculares e de ovários;
Orientação sexual – atração afetivossexual por alguém de algum gênero;
Assexual – indivíduo que não sente
atração sexual por qualquer gênero;
Bissexual – indivíduo que se sente
atraído
afetivo-sexualmente por pessoa de qualquer gênero;
Heterossexual - indivíduo que se
sente
atraído
afetivo-sexualmente por pessoa de gênero oposto;
Homossexual - indivíduo que se
sente
atraído
afetivo-sexualmente por pessoa do mesmo gênero;
Crossdresser - indivíduo que se veste, usa acessório e se maquia diferentemente ao socialmente estabelecido
para o seu gênero, porém não se classificam como travesti ou transexual, geralmente são indivíduos heterossexuais.
Transexual – indivíduo que não
se caracteriza com a identificação do gênero de nascimento;
Homem
transexual
–
indivíduo
que
reivindica
o
reconhecimento social e legal como homem;
Mulher
transexual
indivíduo
que
reivindica
o
reconhecimento social e legal como mulher;
Travesti – indivíduo que vivencia pa176
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•
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péis de gênero feminino, e se classificam como integrante a um terceiro
gênero
(um
não-gênero);
Transformista e Drag Queen – indivíduo
que se veste artisticamente, de maneira
estereotipada, conforme o gênero masculino ou feminino, é para fins artísticos;
Queer ou Andrógino ou Transgênero – indivíduo que não se enquadra em nenhuma identidade ou expressão de gênero;
Binarismo
–
dimorfismo
sexual;
Cissexismo - resultante do binarismo ou
dimorfismo sexual, que se fundamenta
na crença estereotipada de que características biológicas relacionadas a sexo
são correspondentes a características
psicossociais relacionadas a gênero;

A concepção de gênero, tem apresentado
grande foco na contemporaneidade, uma vez
que alguns estudos, somente aceitam a concepção de que se por um lado há diferenças
biológicas que define o ser em feminino ou
masculino (considerando aqui suas funções
reprodutoras e força física), por outro observamos a construção do gênero social, em
masculinidade ou feminilidade, que é reproduzido por sistema educacional, políticas públicas e organizacionais, família, religião, cultura nacional, entre outras (SILVEIRA, 2006).
Ao se determinar um gênero, buscamos
nos basear em traços de personalidade fundamentais, ao estilo apreendido de relações
interpessoais (em contextos socialmente
específicos), em comportamentos à consciência e inconsciência das experiências
vividas por homens e mulheres com outros homens e mulheres (SILVEIRA, 2006).
Porém, em algumas culturas não é o órgão
que define o sexo, mas sim o gênero, este que
vai além do sexo, e abrange a autopercepção
e a forma como a pessoa se expressa socialmente, o que numa compreensão mais ampla,
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abrange uma questão de identidade e não
um transtorno, como vem sendo entendido
(JESUS, 2012). De acordo com Ávila e Grossi (2010), a transexualidade se fundamenta
não no sexo biológico, mas o gênero pelo
qual a pessoa quer ser reconhecida social.

ENTENDENDO A SEXUALIDADE
Para podermos compreender o que é sexualidade, devemos primeiramente aceitar que a
sexualidade não é apenas um instinto sexual,
mas que esta é multifacetada (MADUREIRA,
2007). De acordo com Foucault (1997) apud
Madureira (2007, p. 50). A sexualidade não é,
pois, uma “essência” encapsulada no interior
do indivíduo, um campo neutro em termos
políticos. Ao contrário [...], há todo um investimento disciplinar sobre a vida que encontra
na sexualidade um ponto importante de intersecção entre as diversas relações entre jovens e velhos, entre homens e mulheres, entre professores (as) e alunos (as), pais e filhos
(as), entre administração e população. Em
outras palavras, a sexualidade tornou-se um
foco de atenção nas sociedades disciplinares,
um foco de atenção importante na elaboração de uma “biopolítica” que garantisse a produção de corpos dóceis e saudáveis, em nível
individual, e a produção de uma população
também dócil e saudável, em nível coletivo.

mem. Nesta condição, o indivíduo, acaba
vivenciando a sexualidade anormal, uma vez
que na regra social de gênero, a sexualidade normal é a heterossexual (BENTO, 2006).
De acordo com Maia e Spaziani (2010),
a sexualidade é um fenômeno abrangente,
pois esta aborda desde múltiplas manifestações erógenas e corporais, como também
sociais e históricas ao longo do desenvolvimento humano. Compreender a sexualidade não é uma tarefa fácil, mesmo porque
o próprio conceito sobre a sexualidade é
amplo e difuso, podendo ser vinculada a
existência de forças que formalizam a estruturação da personalidade, ou mesmo a diferentes zonas erógenas (conhecimento sobre
o próprio corpo) - (MAIA; SPAZIANI, 2010).
Segundo Zornig (2008), abordar a sexualidade ainda infância ainda é um desafio, uma vez
que, mencionar este assunto em sociedade,
ainda choca, e propõe uma ideia de que a infância está sendo corrompida. Embora na cultura
pós-moderna a criança se vista como adulto,
estas ainda são impedidas de adotar um modelo sexual que ultrapasse sua compreensão.
Ao se repensar sobre a sexualidade infantil, acabamos transpondo a contribuição de
Freud em relação a sexualidade. Estudos freudianos sobre o impacto da sexualidade infantil para a vida adulta, contribuíram para que
a criança vista antes como uma criatura pura
e inocente, passasse a ser vista como indivíduos que apresentam desejos, experiências
e fantasias sexuais SCHINDEHELM, 2011).

Sendo assim, um indivíduo transexual
apresenta dificuldades para falar sobre seus
conflitos, partindo do princípio que para se
abordar o tema, devemos primeiramente entendê-lo. Não é fácil explicar para a sociedade, que seu desejo é vivenciar a experiência
do outro gênero, ainda mais quando o próprio
Devemos entender que o corpo, além da
órgão sexual se torna o principal obstáculo na sua representação biológica, este é também
possibilidade desta transição (BENTO, 2006). um corpo simbólico. Na infância a dimensão única da sexualidade está direcionada a
A experiência transexual, em si, destaca o relação afetiva estabelecida entre a criança
gênero, não existindo na realidade uma for- e seus cuidadores. Ao sentir uma excitação
ma de ser verdadeiramente mulher ou ho- física, ela necessitará dos pais para que o
177
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acolham e lhe dêem um retorno simbólico e
Desde a década de 1970, o conceito de
afetivo, uma vez que existe uma diferença de gênero tem sido utilizado no contexto sosentidos entre a linguagem adulta e infantil cial como uma dimensão biológica dos seres,
em relação a sexualidade (ZORNING, 2008). sendo assim este termo gênero, tem expressado as relações que existem entre os sexos,
A bissexualidade é um problema Édipo, uma mas que de alguma forma pode transcenvez que a criança começa a investir em pesso- der a diferença biológica. Já o sexo, limitaas do mesmo sexo, sendo que os sentimentos -se a caracterização genética e anátomoque o menino passa a sentir pelo pai ou a meni- -fisiológica entre os seres (OLINTO, 1998).
na pela mãe são ambivalentes e não mais univalentes (FARIAS; NANTES; AGUIAR, 2015).
O gênero propriamente dito, adquire vida
a partir das roupas que compõem o corpo e
De acordo com Farias; Nantes; Aguiar dos olhares que as definem como apropria(2015), a criança começa a compreender sua das ou não, dando visibilidade ao corpo. A
sexualidade do momento que esta consegue sociedade tenta materializar nos corpos as
se diferenciar das pessoas do sexo oposto verdades para os gêneros, por meio das inse identificar pessoas do mesmo sexo. Este tituições sociais (família, igreja, escola, cifato também é comentado por Schindhelm ências), reafirmando assim, que homens e
(2011), o qual descreve que o corpo da crian- mulheres são diferentes (BENTO, 2006).
ça é a matriz de sua sexualidade, desde o
nascimento, onde desde então, o corpo pasDe acordo com Costa (2003), naturalmensa a ser palco de manifestações sensuais de te a cultura do masculino e feminino nointimidade, por meio de abraços, carinhos e meiam todas as coisas e as diferenças, o que
afagos, trocados pelos pequenos com seus acaba impondo não apenas a desigualdade
pares, familiares e também educadores. sociais, mas também interfere na concretização da democracia. Porém, como mencioSEXO E GÊNERO
nam Muniz e Silva (2007), cada cultura tende a apresentar e impor os comportamentos
Segundo Grossi (1995), sexo é uma cate- aceitáveis que cada gênero deve apresentar.
goria que ilustra a diferença biológica entre
homens e mulheres; já gênero, é um conceito
HOMOSSEXUALISMO
que remete à construção cultural coletiva dos
atributos de masculinidade e feminilidade;
Ao pensarmos sobre sexo, gênero e sexuidentidade de gênero é uma categoria per- alidade, inevitavelmente devemos refletir
tinente para pensar o lugar do indivíduo no sobre a diferença social inventada para os
interior de uma cultura determinada; e sexu- gêneros, pensando no corpo como uma varialidade é um conceito contemporâneo para ável histórica e socialmente específica. Nesse refletir ao campo das práticas e sentimen- sa perspectiva, é possível pensar o homostos ligados à atividade sexual dos indivíduos. sexual como aquele ou aquela que chega a
Goellner (2010), afirma que gênero é uma desejar e consumir referências biológicas do
condição social a qual não deve ser con- outro sexo, de tal forma, que se identificanfundida com sexo, onde este é utilizado do com ele, passe a desejar uma nova posipara identificar as características anatômi- ção daquele que é igual a ele (GROSSI, 1995).
cas que diferenciam homens e mulheres.
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Segundo Diniz (2008, p. 484) “Pensar conceitos como heterossexualidade e homossexualidade como sendo historicamente produzidos constitui-se em uma estratégia de
resistência às tentativas de rígidas fronteiras
entre as práticas sexuais, permitindo a construção de uma variação temática bastante vasta”.

De acordo com Bento (2011), logo após
o nascimento de uma criança, as tecnologias discursivas são direcionadas a preparar o corpo para que este desempenhe com
êxito o gênero. Sendo assim, a pedagogia
dos gêneros hegemônicos visa preparar os
corpos para uma vivência heterossexual.

A compreensão do conceito de homossexualidade
está
intimamente
ligada a medicina moderna, a qual passou a definir a verdadeira identidade
sexual do indivíduo (MADUREIRA, 2007).

O homossexual, tanto o homem como a mulher, exigem um espaço maior do que aquele
previamente arranjado pela sociedade, porque para as pessoas, o homossexualismo é
um incômodo, como se estas pessoas não estivessem assegurando a ordem e a tranquiliSegundo Natividade (2006), a origem do dade do sistema; ele é visto como provocação
comportamento homossexual pode ser en- e provocativo, despertando fúria e reações
tendida a partir dos saberes da biomedi- estranhas em ambos os lados (GROSSI, 1995).
cina, a qual sustenta uma visão genética
determinista, onde alguns pesquisadores reA aproximação do indivíduo com a tranfutar teorias que afirmam a existência de uma sexualidade e a travestilidade, culturalmenpré-disposição ou tendência inata à homos- te tende a encontrar resistência social, uma
sexualidade, porém, não descarta a relação/ vez que ambas são condições reveladoras
influência do ambiente, social e psicológicas com relação ao gênero nas convenções sona manifestação da identidade homossexual. ciais. Pessoas assim, geralmente são expulsas de casa, não conseguem estudar ou
Um estudo sobre conceito de gêneros, trabalhar, são excluídas dos meios sociais, e
atribui a heterossexualidade um ar de nor- acabam entrando na justiça para solicitar a
malidade, onde tudo que vai contra esta ex- mudança do nome e do sexo (BENTO, 2011).
periência, é descrito como anormal, construído assim um abismo profundo e silencioso
Segundo Goellner (2010), indivíduos hoquando nos referimos as experiências ho- mossexuais (masculinos/femininos) tendem a
mossexuais, tão discriminadas socialmen- desde de criança a se sentirem deslocados em
te e mesmo culturalmente (COSTA, 2003). atividades específicas, que definem coisas de
meninos ou apenas de meninas. Este desloApesar de homens e mulheres serem dife- camento é decorrente do mesmo não serem
rentes “anatomicamente, hormonal e funcio- respeitados quanto a sua orientação sexual,
nalmente desde a concepção”, as “diferenças sofrendo com preconceitos ao longo da vida.
entre homossexuais e heterossexuais do mesmo sexo nunca foram claramente demonstraPara a sociedade, o homossexual deve comdas, nem na esfera mental, nem na física”. Para portar-se como fosse heterossexual, porque
o autor, diversos estudos de base científica as instituições sociais como a igreja, a escola,
teriam falhado em seu esforço de demons- a família, o exército, o Estado, não os aceitam
trar “a transmissão genética de tendências e acabam tornando-se alvo de fofocas, dishomossexuais” (NATIVIDADE, 2006, p. 61). criminações e estereótipos (GROSSI, 1995).
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De acordo Bento (2011), ao nascermos
somos apresentados a uma única possibilidade identitária para nossa sexualidade e
gêneros, a heterossexualidade. A quebra
deste tabu, como exemplo, meninos que não
brincam com os brinquedos de meninos, ou
meninas que não apresentam comportamento de meninas, acabam recebendo olhares atenciosos das instituições, onde estes
“identificam” a homossexualidade latente.
Logo, podemos observar a intervenção e
o controle produtor da heterossexualidade,
sendo a criança repreendida com frases, do
tipo “isto não é coisa de menino (a)! ” Este
controle na produção de masculinidade e
feminilidade, faz com que a criança passe a
ter vergonha, e acaba interiorizando as repreendidas como verdades (BENTO, 2011).

BREVE CONCEPÇÃO DE CRIANÇA
SEGUNDO: PIAGET, VYGOTSKY E
WALLON PIAGET
Um dos grandes pesquisadores sobre a epistemologia genética, Jean Piaget, propôs que
tanto a inteligência quanto a construção do
conhecimento, são processos desenvolvidos,
e que segue etapas. De certo modo, a Epistemologia Genética, tem como função explicar
os processos biológicos e cognitivos, no qual a
inteligência é adquirida, por meio de uma evolução natural-cognitiva, a qual é composta de
quatro estágios evolutivos, onde estes partem
de um estado total de desconhecimento do
mundo que a cerca é passa a descobri-lo por
meio da superação dos limites e por meio da
relação sujeito/objeto (ABREU et al., 2010).
A criança conhece da mesma forma que
o adulto, por meio da ação exterior, impulsionada pela necessidade, que mesmo de forma elementar, acaba promovendo algum aprendizado (PIAGET, 1995).
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Sendo assim, a interação do sujeito com
o objeto, passa de mera curiosidade, para
uma necessidade do conhecimento, onde
esta interação o levará a executar desde
simples ações até operações complexas,
que são refinadas a modo que a criança
vai atingindo os estágios evolutivos, onde:
• O primeiro estágio (ou, estágio 1),
compreende do nascimento até aproximadamente os dois anos de idade,
denominado como estágio sensório-motor, onde a criança atinge um nível
de equilíbrio biológico e cognitivo o
qual possibilita constituir uma estrutura linguística (ABREU et al., 2010).
• O segundo estágio (ou, estágio 2), pré-operatório, onde está adquire equilíbrio
próprio entre os 4 e 5 anos, permanecendo até a idade média de 7 a 8 anos. Neste
estágio, o aparecimento da linguagem, e
as condutas são modificadas pelo aspecto afetivo e intelectual. (PIAGET, 1999).
• O terceiro estágio (ou, estágio 3), denominado como estágio operatório, onde
a criança passa a ter a capacidade de
coordenar ações bem ordenadas em sistemas de conjunto, compreendendo a
faixa dos 9-10 anos, permanecendo até
a faixa etária dos 11-12 anos (ABREU
et al., 2010). Este estágio é marcado
dela modificação decisiva no desenvolvimento mental. (PIAGET, 1999).
• O quarto estágio (ou, estágio 4), denominado por Piaget como operatório formal,
onde o indivíduo atinge o equilíbrio próprio por volta dos 14 – 15 anos, permanecendo por toda a vida adulta (ABREU et
al., 2010). Segundo Piaget (1999), as reflexões precedentes poderiam nos levar a
crer que o desenvolvimento termina por
volta dos 11 ou 12 anos. (PIAGET, 1999).
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Segundo Alexandroff (2010), os caminhos
paralelos do desenvolvimento também podem ser observados por meio do sistema
de representação. De acordo com o conceito de Piaget, toda inteligência se apoia
em um sistema de conceitos, ou representações simbólicas que se reduz às imagens
mentais. Sendo assim, este distinguiu cinco
condutas representativas, e chamou de desenvolvimento da função simbólica. Uma
das mais importantes funções é o desenho
como sistema de representação, onde Piaget, afirma que a criança desenha mais o
que sabe do que realmente consegue ver.
As fases do desenho segundo Piaget são:
• Garatuja: inclusa na fase sensória motora (0 a 2 anos) e na parte pré-operacional (2 a 7 anos), onde a criança demonstra prazer em desenhar, sendo
nesta fase a figura humana inexistente.
• Pré-esquematismo: presente na segunda metade da fase-operatória, porém
pode estar presente até os nove anos.
Podem estar presentes exagero, negligência, omissão ou mudança de símbolo.
• Realismo: nesta fase, observa-se
maior consciência do sexo, e uma autocrítica prenunciada, as formas geométricas
aparecem,
junto
com
uma maior rigidez e formalismo.
• Pseudo naturalismo - compreende operações abstratas (10 anos em diante),
onde inicia-se a investigação de sua própria personalidade, a criança passa para
o papel inquietações, angústias, espaço
subjetivo e emprego das características
sexuais que podem aparecer de forma exagerada (ALEXANDROFF, 2010).

VYGOSTSKY
Já Vygotsky (2005), entende a concepção da criança por meio da interação que
esta promove através de outro ser mais experiente. Sendo assim, a criança apresenta
estímulos ausentes de seu campo visual, e
passa a desenvolvê-lo a partir de conexões
ativas (linguagem materna), que a integra nas
práticas sociais, manipulando assim a fala e
outro elementos culturais, sendo assim o desenvolvimento biológico e o cultural, não se
dão na mesma ordem, mas, são construídos
de forma e em escala cronológica diferentes.
Esta visão se diverge da visão de Piaget, o
qual apresenta uma reflexão mais construtivista sobre desenvolvimento e aprendizagem,
onde a última corrobora para o desenvolvimento. Para Vygotsky, o desenvolvimento
(principalmente psicológico/mental), ocorrem
pela convivência social, além das maturações
orgânicas, onde ambas dependem intimamente do processo de aprendizagem baseada na
internalização de conceitos. Sendo assim, não
basta o aparato biológico, é necessário que o
indivíduo participe de ambiente e práticas específicas para aprender (VYGOTSKY, 1996).
Sendo assim, Vygotsky logo identifica as seguintes etapas no desenvolvimento da expressão gráfica-plástica infantil:
Etapa simbólica:
jetos de memória,
tado por bonecos,
pação de ser uma
estão distantes de

a criança desenha obonde este é represenque não tem a preocuexpressão fiel, ou seja,
seu aspecto verdadeiro;

Etapa simbólico-formalista: nesta fase existe mais elaboração dos traços e formas do
grafismo infantil, onde as representações
não se limitam a apenas a enumeração dos
aspectos concretos, mas esta estabelece relação entre o todo representado e suas partes;
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Etapa formalista veraz: as representaHENRY WALLON
ções gráficas são mais fiéis nesta etapa,
não sendo associada aos aspectos simA teoria de aprendizagem de Henri Wallon,
bólicos, presentes nas etapas anteriores; é baseada na psicogênese da pessoa completa. Este teve como estudo a criança, ser
Etapa formalista plástica: há nesta eta- essencialmente emocional e que gradualpa uma evolução significativa no modo de mente vai se “formatando” um indivíduo sóse representar/desenhar.
O desenvolvi- cio cognitivo. Para Wallon, a criança nasce
mento viso-motor está mais acentuado, o e cresce em um mundo cultural e simbólico
que leva o indivíduo a fazer uso de novas por pelo menos três anos, onde a linguatécnicas (projetivas e realistas), conver- gem é preponderante no desenvolvimentendo-se a representação em um trabalho to, não sendo está a causa do pensamento,
criador, onde o criador realmente sente pra- mais de certo modo é um suporte indispenzer em desenhar (ALEXANDROFF, 2010). sável ao seu progresso (WALLON, 1981).
Observamos que o desenho para Piaget
é uma manifestação semiótica, enquanto que para Vygotsky, este é a apropriação
de um sistema simbólico, que contribuem
para o desenvolvimento do caráter representativo, porém ambos, concordam que
tanto desenho, quanto a escrita tem a mesma origem gráfica, sendo que os desenhos
caracterizam o modo como a criança se situa no mundo (ALEXANDROFF, 2010).
Segundo Bombonato e Farago (2016), o desenvolvimento infantil distingue-se por diversas concepções pedagógicas, sendo que podemos melhor compreendê-las por meio dos
seus desenhos, como modo de identificar as
particularidades que cercam o mundo infantil,
pois permite compreender suas expressões,
sendo os professores os principais observadores desses processos, devendo estes incentivarem o aluno nesse processo de transição,
estimulando assim a criatividade da criança
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Wallon, analisando as origens do conhecimento na criança, apresenta duas particularidades do pensamento infantil: a ausência
do pensamento reflexivo, que configura a
capacidade de pensar o próprio pensamento, e a ausência de tomada de posição, que
configura a capacidade de assumir um
ponto de vista (PEREIRA, 2012, p. 278)
• Para
Wallon,
o
desenvolvimento
abrange
o:
• Estágio Impulsivo (nascimento a 3 meses) e emocional (3 meses a 1 ano)
– observamos o desenvolvimento
motor-afetivo - fusão com o outro.
• Estágio sensório-motor (12 a 18 meses) e projetivo (18 meses a 3 anos)
– a criança passa a ter contato com diferentes espaços, situações e pessoais. Esta passa a se reconhecer “eu”.
• Estágio personalismo (3 a 6 anos) - observa-se afetividade, a criança passa a conviver com outras pessoas; fase da negação;
• Estágio categorial (6 a 11 anos) – observa-se a predominância do desenvolvimento cognitivo, neste estágio há uma variedade de atividades, ligação com o que já
sabe, e imperícia como parte do processo;
• Estágio puberdade e adolescência (>
11 anos) – o indivíduo amplia sua con-
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vivência com o outro, passa a vivenciar experiências próprias, que irão se
transformar em preceitos e princípios.
• Estágio adulto – observa-se a predominância entre o afetivo e cognitivo,
o indivíduo é capaz de conviver com
outros, ter e transformar suas experiências em preceitos e princípios.
Porém, como afirma Pereira (2012), existem contradições entre as experiências
pessoais e as experiências que vem do outro, onde a percepção destituída da criança
em relação a sua interação com o objeto é
estabelecida sem a mediação. Sendo assim, na visão de Wallon, o desenvolvimento infantil tem como mediador um processo descontínuo e eminentemente visual.

O resgate histórico da educação infantil no
Brasil, partiu do século XIX, onde esta passou
a ser responsabilidade do Estado educar, dentro de um caráter assistencialista, as crianças
das classes populares (MACEDO; DIAS, 2012).
Desde então, a educação infantil vem sofrendo grandes transformações, seja na ampliação de vagas em escolas, ou mesmo sobre
a política que rege seu processo de aprendizado e desenvolvimento. Temos observado que novas propostas didáticas têm como
foco creches e pré-escolas, que passaram
a fazer parte do sistema de ensino, a partir
da promulgação da Constituição Federal de
1988, a qual também impactou sobre a formação dos educadores (OLIVEIRA, 2010).

De acordo com Kramer (2006), desde a décaO CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO
da de 1970, as políticas educacionais voltadas
INFANTIL
as crianças de 0 a 6 anos de idade, defendiam a
educação compensatória, ou seja, com vistas à
A educação infantil, desde os primórdios compensação de carência culturais, linguística
da civilização sempre foi de responsabili- e defasagem afetivas das camadas populares.
dade da família, onde está era educada junto a outros indivíduos adultos/crianças, de
Já na década de 1980, as políticas públicas
acordo com as crenças, cultura e regras faestaduais e municipais, beneficiaram diversos
miliar. Porém, na contemporaneidade, a
enfoques teóricos da área do saber, como tameducação infantil passou a ser também compartilhada em ambientes sociais, onde pas- bém possibilitou um processo mais democrásaram a permanecer grande parte do dia, tico na política educacional, denunciando as
tendo oportunidade de socializar e conviver/ consequências da diversidade cultural e linguísaprender com outros pares de cultura di- tica nas práticas educativas (KRAMER, 2006).
ferentes (PASCHOAL; MACHADO, 2009).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Ainda de acordo com Paschoal e Machado Nacional (LDB nº 9.394/96), foi pioneira em
(2009), a educação infantil teve seu início na regulamentar a Educação Infantil, definindo
transição do feudalismo para o capitalismo, esta como o primeiro pilar voltado para a Eduonde a substituição da formação humana, pela
cação Básica, destinada à educação e caráter
força motriz, promoveu uma reorganização
assistencialista de crianças de zero a seis anos
social de grande impacto, chamada revolução
industrial, a que fez com que a classe operária de idade. Já em 1999, são instituídas as Direcrescesse, e passasse a se submeter ao regi- trizes Curriculares Nacionais para a Educação
me da fábrica. De certo modo, a revolução Infantil, por meio da Resolução CNE/CEB nº 1,
infantil abriu as portas para a entrada da mu- e 07 de abril de 1999, a qual teve caráter manlher no mercado de trabalho, alterando a prio- datório na elaboração das propostas pedagóridade feminina em zelar e educar seus filhos. gicas de cada estabelecimento (NONO, 2012).
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Mais recentemente, no ano de 2009, a Resolução CNE/CEB nº 1/99, foi revogada pela
Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009,
passando está a fixar as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil. Esta Diretriz passou a definir a Educação Infantil, como:

como pessoa humana, proteção contra qualquer forma de violência (física ou simbólica),
que possam ser oriundas do interior da instituição, ou de ambiente externo (BRASIL, 2010).
Há alguns anos, tem se debatido a inclusão dos Direitos Humanos de alguma forma nos currículos escolares, proporcionando a educação em Direitos Humanos,
o que tem sido uma tarefa árdua e complexa, uma vez que há grandes barreiras de
preconceitos e ignorância sobre a aplicação da matéria no dia a dia (LIMA, 2014).

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se caracterizam como espaços institucionais não
domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que
educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos
de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados
Sendo assim, a implantação de um novo
por órgão competente do sistema de ensino e currículo voltado a implantação de uma
submetidos a controle social (BRASIL, 2010). nova proposta pedagógica na Educação Infantil, tem como finalidade o exercício da
Já o currículo da Educação Infantil, deveria cidadania, estabelecendo relações adepassar a agregar um conjunto de práticas que quadas em relação às crianças pequenas, a
promovam a articulação, experiências e patri- partir de que estas começam a se relaciomônio cultural, artístico, ambiental, científi- nar com o mundo, ganham conhecimenco e tecnológico para crianças de 0 a 5 anos; to, expressam-se, interagem, manifestam
entretanto a proposta pedagógica deveria desejos e curiosidades (OLIVEIRA, 2010).
ser orientada a partir de um processo coletiDIVERSIDADE DE GÊNERO
vo, com a participação da direção, professo– IMPACTOS NA VIDA DOS
res e da comunidade escolar (BRASIL, 2010).
De acordo com Kramer e Nunes (2007), o
desenvolvimento da educação infantil tem
caminhado juntamente com o avanço de
políticas públicas, os quais diretamente tem
impactado sobre à democratização de acesso a vagas, e melhoria da qualidade de vida.

PEQUENOS

Desde o início do século XXI, as lutas pela
igualdade de gênero têm sido constantes, mediante a prevalência de ações sociais discriminatórias, que tendem a manter a visão de que
a diversidade é uma abominação social. De
certo modo, o Brasil, tem conseguido ampliar
o exercício de direito, neste contexto, mesmo
diante de diversos desafios, sendo um deles o
acesso à educação básica (e em outros níveis)
de indivíduos que apresentam diversidade de
gênero (FREIRE; SANTOS; HADDAD, 2009).

Com relação a Proposta Pedagógica e Diversidade, a Resolução nº 5/09, orientou que
as instituições de Educação Infantil, deverão
prever condições para o trabalho coletivo,
onde estes devem asseguram o reconhecimento, valorização, respeito e interação das
Não é incomum o predomínio da figura
crianças com as histórias e culturas africanas,
afro-brasileiras, combater o racismo e à discri- masculina em livros didáticos, onde o hominação; além de reintegrar seu compromis- mem é visto como superior a mulher, ocuso com a integridade da dignidade da criança pando cargos de chefias, enquanto a mu184
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lher quando retratada ocupa lugares de
Ainda segundo o autor, a escola também
menor prestígio, quase sempre retratada tem se tornado um dos ambientes onde prena limpeza da casa, como enfermeiras ou conceito, discriminação e violência são vivengarçonetes (HEILBORN; HOHDEN, 2009). ciados cotidianamente, de diversas formas,
principalmente o preconceito e violência de
Desde de pequenos, as crianças são mol- gênero, o que tem feito com que os professodadas sobre padrões de comportamento, res adotem uma postura firme no combate de
onde socialmente as atividades reproduzidas tais violências e discriminações (LIMA, 2014).
no dia a dia refletem ao sexo biológico e ao
gênero. Sendo assim, a compreensão desde
Enfrentar e esclarecer a diversidade de
cedo sobre as relações dos gêneros é funda- gênero tem sido um dos maiores problemental, na luta em relação a preconceitos e mas da escola, uma vez que nem esta tem
reprodução de desigualdades. É necessário sido capaz de diferenciar gênero, de sexo
que a criança seja educação de forma a en- (LIMA, 2014). Assim abordar a sexualidade
tender que existem outras formas de cons- no espaço infantil, requer uma nova abordatituição de identidade, e que não só aque- gem neste espaço (MAIA; SPAZIANI, 2010).
las esperadas e conceituadas socialmente.
Segundo Cruz (2012), a preparação de
Sendo assim, a educação radical e exclusi- crianças e jovens para fase adulta, tenva entre os gêneros na fase infantil, acabam do como centro as relações e a sexualidareproduzindo cidadãos preconceituosos, em de humana, sempre foi, e é um dos grandes
relação aos indivíduos que fogem do que é desafios da humanidade, principalmente
socialmente aceito, assim como acaba for- na instituição escolar, onde estão presenmando indivíduos que apresentam dificulda- tes as concepções de gênero e sexuais, dedes em aceitar a própria identidade na fase terminadas historicamente pela sociedade.
adulta, ocasionando problemas de adaptação social para o resto da vida (SECRETAGoellner (2010), relata que quando se aborRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 2010). da inclusão gêneros e sexualidade na escola,
deve-se primeiramente respeitar a pluralidade
DIVERSIDADE DE GÊNERO E SEXO
dos sujeitos, assim como aceitar suas singuNA ESCOLA
laridades. Neste sentido, deve-se rejeitar os
Nesta categoria temática, foi aborda- rótulos que aprisionam e nomeiam, tais como
da a questão relacionada a diversidade feio/bonito, apto/inapto, normal/desviante,
de sexo e gênero na escola e a importân- masculino/feminino, heterossexual/homoscia do professor na educação infantil na sexual, entre outros, tendo em vista que este
formação de cidadãos mais pluralistas. tipo de discriminações e exclusões, limitam a
possibilidade de intervenção junto aos sujeitos.
Pode-se observar que a escola na contemporaneidade se propõe a contribuir para o
É necessário que a questão do gênero seja
desenvolvimento do aluno, seja este desen- abordada em livros didáticos e conteúdos
volvimento humano e/ou social, por meio da escolares, que sejam estimuladas pesquisas
construção da cidadania. Esta é a uma das res- sobre os significados masculino e femininos
ponsáveis pela formação do indivíduo, atuando das identidades, que a formação e trabalho
ao lado da família e da sociedade (LIMA, 2014). docente sejam adequados, que as reproduções de estereótipos sejam discutidas com
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e entre as crianças, jovens e adultos, dentro
das políticas escolares (CRUZ, 2012). Porém,
como se observa, a literatura neste contexto, principalmente aquela que aborda sexualidade e homossexualidade, são raros, e no
Brasil, os livros ainda não estão disponíveis,
e quando presentes, estes praticamente são
destinados as crianças maiores de oito anos,
onde a qualidade literária é limitada, e a abordagem do tema superficial (SANTOS, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio deste estudo, o qual teve como
tema central a abordagem sobre a pluralidade de gêneros e sexualidade na educação
infantil, pode-se evidenciar que a questão da
diversidade entre gêneros tem ganhado cada
vez mais força nos últimos anos, sendo que
um dos espaços, onde nota-se a discussão do
tema é a própria sala de aula, onde o educador
tem sido o principal sujeito responsável pela
Segundo Sayão (2002), a diferencia- abordagem e respeito a diversidade humana.
ção do gênero neste ambiente também é
notória, uma vez que a escola separa as
Como visto, a identidade dos gêneros e a
crianças pelo gênero, muitas vezes agru- manifestação da sexualidade são duas coipando meninas que tem como tarefa de- sas totalmente diferente, onde na primeira
senvolverem atividades com brincadeiras o indivíduo, neste caso a criança, é moldado
denominadas tradicionalmente como per- desde a idade mais remota a vivenciarem sua
tencentes ao universo feminino, assim como masculinidade ou feminilidade, determinaos meninos, são condicionados a realiza- da a partir do sexo biológico, em sociedade.
rem atividades segundo seu sexo biológico. Enquanto, a sexualidade, é compreendida
a representação erógena e corporal, maniEste fato faz sentido, quando analisamos festada e moldada a partir das experiências
a escola como cenário de discriminações e do indivíduo com a estruturação da perpreconceitos, onde por obrigatoriedade le- sonalidade e conhecimento do seu corpo.
gal, está se vê obrigada a abrigar distintas
diversidades, passando a ser responsável
Na atualidade a compreensão do gênepela construção de caminhos para elimi- ro tem permitido a ocorrência de mudannação de preconceitos e práticas discrimi- ças, principalmente na construção psicosnatórios, por meio da intervenção educati- social e cultural. Uma vez que se entende,
va e cidadã (HEILBORN; HOHDEN, 2009). a diferenças entre homem e mulher, a qual
vem sendo construída socialmente ao lonOutro ponto levantado por Heilborn e Hoh- go dos anos, e mesmo a desigualdade entre
den, (2009), é que a diversidade na escola não a relação dos mesmos. Sendo assim, o gêdeve ser tratada apenas em datas comemora- nero é algo construído socialmente para ditivas, ou mesmo, invisibilidade, uma vez que ferenciar a relação entre homens e mulheres.
esta está presente em cada área do conhecimento, em cada entrelinha, cada imagem. A
Como visto, embora culturalmente aceito, a
diversidade deve ser devidamente reconhe- diferenciação entre a relação dos gêneros, tem
cida, uma vez que sua valorização principal- levado a desigualdades sociais, e com isto as
mente no contexto social é essencial o desen- evidências de lutas pela igualdade e reconhevolvimento e inclusão de todos os indivíduos. cimento da diversidade entre os gêneros, onde
se você não se identifica com o sexo biológico
e o gênero social, acaba sofrendo ao longo da
vida diversas discriminações e exclusões, seja
186
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POSSÍVEIS INTERVENÇÕES JUNTO À CRIANÇA PORTADORA DE
TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE
Resumo: Esse artigo objetivou analisar o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade

(TDAH), destacando a necessidade de um trabalho especializado no contexto educacional da
criança hiperativa, seja ele no âmbito familiar ou escolar. A metodologia utilizada foi a de
revisão bibliográfica envolvendo as questões: O que é? Como diagnosticar? Qual a relação
entre o desenvolvimento escolar e o TDHA? Através da literatura foi possível concluir que
a criança com TDAH, em sala de aula, exige intervenções especiais do professor que deve
estar preparado para saber contornar e posicionar o aluno no contexto escolar, portanto,
esse professor necessita das orientações do psicopedagogo que irá avaliar a situação e
procurar ajudar usando métodos que favoreçam a aprendizagem e a quebra dos obstáculos
que impedem o aluno no momento do aprender. Verificou-se também que a cumplicidade da
escola com a família é de grande importância para juntos ajudarem esta criança.

Palavra chave: Hiperatividade; Intervenção Psicopedagógicas; Psicopedagogo.
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INTRODUÇÃO
O Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH)
é um quadro em que os impulsos a nível cerebral se dão numa velocidade muito acima
do normal. As consequências podem ser diversas como: falta de atenção, impulsividade,
agressividade, e também crianças portadoras
desse quadro tendem a ser desorganizadas,
desleixadas, desastradas. Com isso recebe
repreensões frequentes, no âmbito familiar
e escolar, que prejudicam sua autoimagem.
É um problema de saúde mental, que acarreta ao indivíduo que apresenta o transtorno,
dificuldades que atrapalham seu desenvolvimento psíquico/emocional e, vem despertando o interesse de vários profissionais (neurologistas, psicólogos, dentre outros) que têm
pesquisado sobre o assunto para podermos
entender mais sobre suas possíveis causas,
assim como suas consequências e possibilidades de tratamentos, intervenções na escola
e junto às famílias destes indivíduos a fim de
obter melhores resultados no trabalho com
indivíduos que apresentam o TDHA. Embora
seja o TDHA um distúrbio muito frequente na
idade escolar, pouco se sabe nas instituições
de ensino sobre suas causas. Suas manifestações sintomáticas são conhecidas, porém
é um termo bastante usado para descrever
uma criança com comportamento agitado e
desatento (BORGES, 1997). Segundo Muszkat (2012) alunos agitados ou desatentos
sempre causam preocupações. Antes de um
diagnóstico é necessário observá-los atentamente, pois há uma série de componentes
sociais que também levam uma criança a manifestar-se de modo não convencional. Esta
pesquisa tem por fundamentação teórica
que a escola tem dificuldades para trabalhar
com a criança portadora de TDHA, pois ela
traz consigo características que dificultam o
processo de ensino-aprendizagem, mas que
definitivamente não a impedem de aprender.
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Muszkat (2012, p. 112) destaca que “na
maioria das vezes os educadores não sabem o que fazer se sentem perdidos,
cansados e desanimados e sem apoio.
Porém essas crianças têm o direito ao ensino adequado para suas necessidades”.
Para tal, aborda: o diagnóstico, o tratamento e as intervenções pedagógicas e psicopedagógicas junto à criança portadora de
TDHA. O estudo da hiperatividade situa-se na área das ciências humanas, mais especificamente na área da Psicopedagogia.

DIAGNÓSTICO
O convívio com uma criança hiperativa é
difícil, pois em sua inquietude ela pode transformar o cotidiano das pessoas com quem
convive, tanto no âmbito familiar como no
escolar. Costuma-se falar muito em hiperatividade, porém nem sempre hiperatividade, inquietação, ou seja, o aumento da
atividade motora está presente no TDHA.
Em alguns casos as crianças são exclusivamente desatentas, desconcentradas, nem
tão inquietas, outras são até quietas demais.
Mesmo sem terem sinais de agitação, essas crianças também podem ser consideradas portadoras do Transtorno do Déficit de
Atenção. A hiperatividade pode acontecer
em muitos outros distúrbios psíquicos, não
sendo, portando, uma marca característica da pessoa portadora do TDHA. Como
exemplo, uma criança vivenciando uma expectativa por algo, como, a separação dos
pais, pode ficar inquieta, distraída na sala
de aula por um tempo (MUSZKAT, 2012).
Segundo a Associação Brasileira do Déficit
de Atenção (ABDA), estudos realizados demonstram que esse transtorno ocorre em cer-
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ca de 5% das crianças, e um índice semelhante foi encontrado em pesquisas realizadas em
países diferentes por autores independentes
uns dos outros. Outros estudos mostram que
o TDAH é mais frequente em meninos que
em meninas, mas o que se sabe também é
que nas meninas a hiperatividade geralmente não é tão acentuada quanto nos meninos,
e por isso elas apresentam menos sintomas,
sendo mais tranquilas que os meninos, o que
torna mais difícil a identificação do problema.

todos os envolvidos no cotidiano da criança
junto ao apoio psicopedagógico e outras terapias quando necessários. (ALÍNEA 2004).
Não se pode considerar toda criança hiperativa como se causa neurológica. No
diagnóstico diferencial deve-se considerar:
1) Crianças normais muito ativas, inteligentes sem dificuldades de aprendizagem e que
exigem atenção especial da escola e da família.

Assim em sala de aula, chamará mais a
2) Psicoses
da
infância:
crianatenção do professor o menino inquieto, en- ça
com
pensamento
desestruturado.
quanto que a menina apática, que poderá
ser portadora de déficit de atenção, passará
3) Síndrome de Gilles de La Tourette: Hipepor “quietinha” “boazinha”, sem que o profes- ratividade associada a tique motores ou orais.
sor perceba pelos indícios deste transtorno.
4) Crianças com deficiência visual
Muitas vezes alguns sintomas se mani- ou auditiva, ou disfunção cerebral (dislefestam com histórico de movimentos intra xia, disortografia, discalculia). São crianuterino acentuados da criança, distúrbios ças que não entendem o conteúdo escodo sono no primeiro ano de vida e excesso lar e se manifestam com Hiperatividade.
de movimentos aos três ou quatro anos de
idade. Na fase pré-escolar e início do pri5) Crianças
medicadas
com
anti
meiro ano do ensino fundamental há difi- epiléticos,
antiespasmódicos
ou
ouculdade de atenção para os conteúdos tra- tros medicamentos que causam agibalhados. Não param na carteira, perdem a tação
psicomotora.
(SILVA,
2009).
atenção frente a qualquer estímulo externo, são impulsivos, perdem o material, não
Portanto o diagnóstico deve ser feito por
se organizam nas tarefas (BOSSA, 2000). especialistas capacitados, geralmente neurologistas ou psiquiatras. Definir o problema é
Estas dificuldades ocorrem no lar, na es- fator fundamental para que se possa tornar
cola ou em qualquer outro ambiente social. a conduta adequada. Seja criança apresentar
A intensidade é variável (leve, moderada, in- TDAH ou algum outro distúrbio, que pode ser
tensa), sendo indicado tratamento nos casos emocional ou escolar. Ou mesmo para chemais preocupantes. Esse quadro neurológico gar à conclusão que esse é o seu jeito de ser.
está relacionado às disfunções neuroquímiSegundo os critérios do DSM IV (Manucas (neurotransmissores) que ocorrem princi- al Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
palmente no nível da Substância Reticular (no Mentais) para classificação das crianças com
tronco cerebral) e gânglios da base. Assim, até Déficit de Atenção, devem ser considera60% dos casos podem ser beneficiados com dos três aspectos fundamentais: a desatenmedicamentos estimulantes (metilfenida- ção, a hiperatividade e a impulsividade e
to) ou com anti depressivos, acompanhados que estes tenham aparecido antes dos sete
de mudança de conduta da família, escola e anos de idade. A desatenção é caracteri193
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zada pela dificuldade de prestar atenção a
detalhes ou errar por descuido em atividades escolares, dificuldade de manter a
atenção mesmo nos jogos ou brincadeiras.
A criança muitas vezes aparente não escutar quando lhe dirigem a palavra, não seguir as instruções dadas e não terminar
as tarefas propostas, dificuldade em organizar-se e costuma evitar as atividades
que exijam concentração, perdas constantes de materiais próprios por distrair-se
com facilidade perante estímulos alheios.

Para o sistema DSM-V, é necessário que ao
menos seis dos estejam presentes na história do indivíduo antes dos seis anos de idade, e os sintomas, devem ser observados
pelo menos durante seis meses. Para Bossa
(2000): “A intervenção diagnóstica envolve a leitura de um processo complexo, onde
todas as ambiguidades de atribuições de
sentido a uma série de manifestações conscientes e inconscientes as fazem presentes.”.
Para Alíano (2004, p. 43):
É de extrema importância além da avaliação clínica, fazermos o uso da avaliação
neuropsicológica como um instrumento de
auxílio na avaliação de sujeito, pois ela pode
ser uma ferramenta importante para o diagnóstico diferencial, avaliação de comorbidades e como fornecedora de dados para
o planejamento terapêutico podendo também fornecer dados complementares sobre o funcionamento cognitivo do paciente, que ajudam na avaliação do prognóstico.

Os estudos apontam que a hiperatividade
é caracterizada pelo constante mexer-se na
cadeira, balançar as mãos e pés, abandonar a
cadeira quando se esperava que permanecessem sentados, atividades motoras e falar em
demasia, dificuldade de envolver-se silenciosamente em situações ou brincadeiras, ou de
permanecerem realizadas atividades mesmo
que da preferência da criança como as atividades de lazer escolhidas por ele. A impulsividade caracteriza-se por dar respostas precipitaNeste contexto percebe-se que é de exdas mesmo antes de a pergunta se concretizar, trema importância que os profissionais que
meter-se ou interromper as atividades dos trabalham com indivíduos portadores do
outros e ter dificuldade de esperar a sua vez. transtorno conheçam profundamente os
padrões do desenvolvimento infantil para
Para Barkley (2002) é importante à reali- que reconheçam o que são sintomas de
zação de um diagnóstico acertado e preco- TDHA e o que são apenas comportamence, pois é através dele que se dá o adequado tos normais do desenvolvimento da crianmanejo e tratamento da criança. As crianças ça e do adolescente para que façam a difedo tipo desatento apresentam diferentes renciação do que é normal ou patológico.
manifestações das hiperativas, ou das combinadas; portanto, exigem tratamentos que
O TRATAMENTO
contemplem essas diferenças. Por conta da
estreita relação entre a TDAH e comorbidaMuszkat (2012, p. 94) discorre que o trades (RIESGO, 2006) e entre o TDAH e com- tamento do TDHA não deve ser restrito ao
prometimentos social, emocional, acadêmico uso de medicamentos ou técnicas psicotee linguístico (SILVA & PAULA SOUZA, 2005) rápicas, e sum tratamento de intervenção
o diagnóstico precoce permite um melhor multimodal, ou seja, com a participação de
prognóstico dos casos, já que, tais aspec- equipe interdisciplinar, da família e dos sertos poderiam ser trabalhados desde cedo. viços educacionais. O autor destaca ainda
que para a eficácia do tratamento alguns
critérios devem ser seguidos. São eles: trei-
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namento dos pais em controle do comportamento do TDHA; qualificação dos profissionais da educação; acompanhamento
pedagógico adequado; esclarecimento para
a família sobre o THDA, quando necessário; uso de medicamento quando necessário.

conduta; transtorno desafiante; transtorno
de humor; e transtorno aprendizagem. Embora o TDHA não seja um trabalho de aprendizagem “a falta de atenção e concentração,
a desorganização e a inquietude atrapalham
bastante o desempenho escolar. “Portanto é
necessário que os professores reconheçam
Segundo a ABDA, (1999, p 25) incluin- técnicas que auxiliem os alunos com TDAH
do ou não medicamentos: (...) o tratamento a ter melhor desempenho.” (ABDA, 1999).
deve ser longo o suficiente para o controAS INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS
le dos sintomas durante um período maior,
contornando ou minimizando os problemas
Entende-se que não é competência da
na vida escolar, profissional, familiar e social. Como dito, o TDHA pode ser crônico escola diagnosticar a hiperatividade, mas,
em alguns casos e persistir na vida adulto. são os professores, frequentemente, aqueles que têm mais facilidade para perceber
Muitas vezes, com a conscientização acerca quando o aluno apresenta problemas de
do transtorno e com o aprendizado de cer- atenção, aprendizagem, comportamento ou
tas estratégias de comportamento, é possível, emocionais, afetivos e sociais, pois é na esdepois de algum tempo, reavaliar a necessi- cola que os portadores de TDHA enfrentam
dade de se manter o medicamento ou não. seus maiores problemas, pois, normalmente, nas séries iniciais do ensino fundamenAndrade apud Gentile (2000) destaca que tal apresentam comportamento atípico
o tratamento desse ser feito por um período para sua faixa etária. (ABDA, 1999 p 19).
Na Educação Infantil, a criança já precimínimo de dois anos, mas deve durar até a
adolescência, quando os sintomas diminuem sa a lidar com as regras, a estrutura e os liou desaparecem, graças ao amadurecimento mites de uma educação organizada. Sendo cérebro, que equilibra a produção da do- do que é importante que pais e professores
pamina que é uma substância química libera- entendam os motivos que levam esse aluda pelo cérebro que desempenha uma série no a não corresponder ao que se espera
de funções, incluindo prazer, recompensa, dele. (GOLDSTEIN & GOLDSTEIN, 1996).
movimento, memória e atenção; permite a
É papel de a escola procurar esclarecer as
interação de pensamentos e sentimentos,
dando a capacidade de se concentrar ou se causas dos problemas. Borges, (1997) sugeconcentrar em tarefas cognitivas; a Dopami- re que a primeira avaliação deve ser feita por
na deficiente causa falta da sensação de bem- um grupo interno; depois, as preocupações
são transmitidas aos pais, mostrando-se op-estar, felicidade, prazer ou apego aos entes
ções para um diagnóstico correto, que pede
queridos, como também, incapacidade de rea avaliação de profissionais de outras áreas.
solver problemas, ou administrar sentimentos
e responder de forma adequada e pode tamUma vez determinado o problema, pais, probém distrair o individuo com muita facilidade. fessores e terapeutas planejam juntas as estratégias e intervenções a serem feitas (modiAo planejar o tratamento é necessário ob- ficação do ambiente, adaptação do currículo,
servar se o TDHA está atrelado a comorbida- adequação do tempo de atividade, acompanhades (outros diagnósticos) como transtorno de mento de medicação, terapia adequada, etc.).
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Dentre os vários fatores afetam positivamente o desempenho de um aluno com
TDAH está à estruturação, na sala de aula
e durante o tempo de estudo em casa. A
sala de aula deve ser criativa, colorida, ativa e estimulante. A estrutura se estabelece
através de comunicação clara e precisa; regram bem definidas, expectativas bem explicadas, recompensas e consequências coerentes e um acompanhamento constante.
A rotina de atividade deve ser programada
(com períodos de descanso definidos) e os alunos devem ser supervisionados e ajudados na
organização do lugar de trabalho, do material,
das escolhas e do tempo. É necessário fazer
adequações para que a quantidade de trabalho tanto na escola como em casa não exceda
o limite da possibilidade deste aluno. (BORGES, 1997). A autora ressalta ainda que um
estudante com TDAH (e/ou com problemas
de aprendizagem) leva 3 a 4 vezes mais tempo para fazer uma lição do que seus colegas.
Porém, o psiquiatra Ênio Andrade, coordenador do Ambulatório de TDAH infantil
do Instituto de Psiquiatria que funciona no
Hospital das Clínicas de São Paulo, em entrevista para a ABDA (2010) destaca que:
Os professores estão sobrecarregados e
não conseguem lidar com o assunto. Eles lidam com uma série de alunos com problemas e não podem se dedicar aos alunos, é
difícil um professor conseguir dar atenção
individualizada e conseguir acompanhar
de perto as suas dificuldades de cada um.
No stress do dia a dia, mandar o desordeiro para o corredor acaba sendo a maneira
mais fácil de restabelecer a ordem na turma.
Para uma criança portadora de TDAH a rotina de ficar sentada na sala de aula e as regras a serem seguidas são exigências muito
difíceis e angustiantes. Na fase de alfabetiza196

ção, demoram muito mais do que as outras
a ler e escrever, pois seu esquema corporal
é alterado. Antony e Ribeiro (2005) discorrem que a criança Hiperativa pode não ter
domínio do seu próprio corpo, o seu corpo
parece a dominar, suas ações são involuntárias, onde o sentir e o pensar estão desligados. Para a criança conseguir seu corpo deverá ter o seu esquema corporal organizado.
O esquema corporal segundo Wallon
(1968, apud Meur, 1989) é indispensável
para a formação da personalidade do indivíduo. É a representação global científica e diferenciada que o mesmo tem do seu corpo.
Nesta fase, a criança hiperativa começa a se aventurar no mundo e já não tem a
família para agir como amortecedor. Para
Goldstein & Goldstein (1996) o comportamento antes aceito pelos pais como engraçadinho ou imaturo, já não é tolerado.
“Ela precisa agora aprender a lidar com
regras, a estrutura e os limites de uma
educação organizada e seu temperamento simplesmente não se ajusta muito bem
às expectativas da escola” (GOLDSTEIN
& GOLDSTEIN, 1996, P- 106) e isto pode
causar-lhe ansiedades e frustrações, pois,
não é capaz de atender as exigências da
aula, tornando-a muitas vezes deprimida
e retraída e em outra agressiva e irritada.
Assim ao receber uma criança portadora
de TDAH o professor deve estar preparado
e procurar conhecer melhor sobre o distúrbio, para poder agir com intervenções corretas. Depois um programa de reforço baseado em ganhos e perdas, deve ser parte
integrante do trabalho de classe com avaliações frequentes e imediatas, a utilização de
material didático adequado às habilidades
da criança e estratégias que facilitem a autocorreção. As atividades devem variar, mas
continuar sendo significativas para os alunos.
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Deve criar situações e dinâmicas que facilitem para que a criança com TDAH adquira
novas amizades, pois os amigos são essenciais
para o desenvolvimento dessa criança, pois, a
instabilidade comportamental, a ansiedade e
a falta de concentração em algumas crianças
hiperativas fazem com que as outras crianças se afastem delas. Segundo Lopes (2000)
mediante este quadro, as crianças hiperativas acabam sendo excluído pelos os amigos,
o que poderá provocar alguns transtornos
emocionais, pois a falta de companheirismo
poderá trazer para algumas delas sentimentos de solidão e ansiedade. (LOPES, 2000).
Segundo a ABDA (2009, p. 27ª 31), há
outras intervenções específicas que o professor pode fazer para ajudar a criança com
TDAH e se ajustar melhor à sala de aula:
• Organizar a estrutura da sala de aula
quanto a cadeias, mesas proporcionando um ambiente acolhedor, demonstrando calor físico e se possível fazer
os colegas terem a mesma atitude;
• Colocar a criança perto de amigos que respeitem seu jeito de ser ou perto da mesa
do professor, na parte de fora do grupo;
• Elogiar, ser afetuoso e dar-lhe responsabilidades que possam cumprir, fazendo sentir-se valorizadas e importantes.
• Começar com tarefas simples e gradualmente mudar para mais complexas, sem provocar constrangimento ou menosprezar o aluno;
• Proporcionar trabalhos de aprendizagem em grupos pequenos favorecendo
oportunidades
sociais;
• Comunicar-se com os pais, geralmente eles sabem o que funciona, melhor para seus filhos;

• Favorecer oportunidades para movimentos
monitorados,
transmitir recados a outras pessoas da escola, levantar para apontar o lápis;
• Colocar limites claros e objetivos,
sempre recompensando os esforços;
Favorecer
frequentemente
contato aluno/professor, isto permite um controle extra sobre a criança com TDAH.
Atividades lúdicas, além de facilitarem a
aprendizagem, atendem a determinados interesses e necessidades sociais, pois favorecem
a socialização e a cooperação entre os alunos.
A escola deve promover situações de aprendizagem significativas e desafiadoras que possibilitem a construção de conhecimento, dando
oportunidades ao aluno de ser mais criativo
participativo e ativo tornando-se uma pessoa autônoma, levando-o a adquirir atitudes
de respeito mútuo, dignidade e solidariedade.
Para isso, é necessário que o professor planeje aulas com atividades interessantes e diversificadas, sempre procurando explorar as
habilidades destes educandos, o que trará benefícios significativos para suas vidas. (barros,
2002). Segundo Barros (2002), no que se refere ao lúdico, sabendo-se que o comportamento da criança hiperativa, em relação às outras
crianças, se mostra muito deficitário devido
à grande dificuldade de atenção, concentração e impulsividade causada pelo distúrbio,
portanto ao utilizar os jogos como estratégias
pedagógicas é preciso levar em consideração
as características da criança com TDAH, bem
como as condições sob as quais deverá realizar as atividades, objetivando auxiliar o aluno
a desenvolver as habilidades necessárias para
um desempenho social, emocional e cognitivo e através dos jogos ela pode aprimorar seu
senso de respeito às normas grupais e sociais.
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INTERVENÇÕES DO
PSICOPEDAGOGO
Entende-se que o professor exerce o papel
de mediador do processo de ensino-aprendizagem, portanto, precisa ser interventor
na resolução de problemas desenvolvendo um trabalho consciente, que promova
aprendizagens. Sendo assim a escola é um
dos problemas de aprendizagem, desde que
ofereça condições favoráveis, satisfatórias
e ambiente adequado, onde o aluno sinta segurança e comodidade para aprender.
É necessário que a escola reflita intervenções e ações psicopedagógicas priorizando o papel de reconstruir a figura do aluno
e do professor, onde este facilita a aprendizagem e o aluno seja o criador do seu processo pessoal, educacional e social/cultural.
Quando a escola trabalha com conteúdos
que tenham significado para a criança, o conhecimento é aprendido e passa a ter sentido na a vida do aluno. (ABDA, 2002).

A relação que existe entre o psicopedagogo, professor e família são muito importantes, pois, juntos podem procurar definir
atividades com o objetivo de solucionar os
efeitos prejudiciais aos alunos com dificuldades. Embora um trabalho junto com a família e a escola frente às dificuldades no
processo do aprender, o psicopedagogo encontrará uma solução mais adequada para
cada caso diagnosticado, assumindo um papel muito importante no momento de procurar desenvolver atividades que ajudem na
aprendizagem avaliando a situação e procurando ajudar através de metodologias que
favoreçam a aprendizagem. (BOSSA, 2007).

Em relação ao TDAH Lopes (2002), psicopedagoga clínica relatam resultados positivos
que vivenciou em sua clínica através de confecção e aplicação de jogos no tratamento de
crianças hiperativas. Essas crianças foram encaminhadas pela instituição escolar com queiA Psicopedagogia é muito importante, pois xas de hiperatividade e dificuldade em acomtrás suporte ao professor, dando respostas panhar o desenvolvimento geral da classe.
aos problemas identificados na sala de aula.
Em relação aos aspectos comportamentais,
O aluno com dificuldades necessita de uma
orientação e o conhecimento deste profis- apresentavam um nível de ansiedade muito
sional dará uma base aos professores e a fa- alto e dificuldades em concentração, coormília de como se trabalhar com estes alunos. denação viso motora e aceitação de regras.
Segundo Kauark e Silva (2008, p. 268).
Após adotar trabalho pedagógico com
Torna-se necessário orientar o aluno que
apresenta dificuldades e/ou que fogem aos as crianças mencionadas os resultados
padrões de aprendizagem correspondente a começaram a aparecer a cada sessão.
cada etapa do ensino (série, ciclo e ano) e tamAo final do trabalho a autora pode perbém a família e o professor, para que juntos
aprendam a lidar com estes problemas, buscan- ceber que, a partir da vivência com jogos,
do a intervenção de um profissional especia- as crianças criaram novos hábitos e desenlizado (pedagogo, psicopedagogo, psicólogo). volveram potencialidades e habilidades.
O psicopedagogo está capacitado para
lidar com as diversas dificuldades, pois
tem um conhecimento científico nos processos do aprender. Cabe a ele verificar a solução dos problemas de aprendizagem, realizar o diagnóstico, intervir
através de métodos ou técnicas próprias.
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O jogo é uma ferramenta criativa atraente e interativa que auxiliará no acompanhamento psicopedagógico, bem como ao
professor em sala de aula a minimizar os problemas de desatenção e de comportamento
social nas crianças hiperativas, melhorando
assim a aprendizagem e o desenvolvimen-
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to da criança, pois é através desse ato que a
criança reproduz experimentações e vivências que percebe do mundo exterior, e, ainda,
que pode relacionar-se com outras crianças.
A autora também destaca que brincar, nem
sempre é considerada uma atividade que
dá prazer à criança, mas que outras atividades também poderão ser prazerosas desde que significativas a criança com TDAH.
De acordo
aprendizagem

com Vygotsky (2004), a
é um processo social.

É possibilitada através das áreas de desenvolvimento proximal, isto é da distância entre
a zona de desenvolvimento real, que se costuma determinar através das soluções independentes de problema, e o nível de desenvolvimento potencial, ou seja, aquilo que a criança
ainda não sabe, mas que pode aprender.

mas e deve ser administrado de acordo com
o comprometimento, ministrando-se medicamentos para diminuir a hiperatividade motora
e melhorar a atenção. Em casos mais leves,
o auxílio de uma terapia comportamental
com o portador da síndrome e com a família
já ameniza os sintomas do TDHA; em casos
mais graves, exige-se uma ação multidisciplinar: pais, professores, médico, terapeutas.
É preciso aplicar uma ação didática pedagógica direcionada para esta criança, visando estimular sua autoestima, levando em
conta a sua falta de concentração, e criando
atividades diversificadas para que não haja
um comprometimento durante sua aprendizagem, bem como esclarecer aos pais que
se o TDHA não for tratado, gera inúmeras
complicações para convívio social da criança, levando-a a depressão e até mesmo à
busca de drogas, à insatisfação e à infelicidade, a um conflito interno por não atender
as atividades do cotidiano, e à rejeição gerada pelos demais companheiros da escola.

A zona, de desenvolvimento proximal
pode ser ilustrada através daquilo que a
criança faz hoje com auxílio de adultos
ou mesmo de crianças mais hábeis, mas
É importante destacar que a identificação
que amanhã poderá fazer por si mesma. precoce do problema seguida de tratamento
adequado tem permitido a criança superar
Assim sendo a afirmação de Vygotsky (2004) todos os obstáculos, assim, o sujeito portador
no sentido de que, no processo de aprendiza- desta síndrome, precisa se sentir seguro no amgem e desenvolvimento, para cada passo que biente em que ocorre a aprendizagem, para que
a criança dá adiante no aprendizado, são dois tenha uma maior confiança em se expressar.
que ela avança no desenvolvimento, é inegável que a importância da atuação do profesVerificou-se que o papel do psicopedagogo
sor e do psicopedagogo nesse processo. Cabe é de avaliar a situação e procurar ajudar usana eles estimular constantemente a atenção da do métodos que favoreçam a aprendizagem
criança com TDHA, para que a mesma não se e a quebra dos obstáculos que impedem o
perca a qualquer novo estímulo do ambiente. aluno no momento do aprender, trabalhando
as dificuldades desses sujeitos como: falta de
atenção/concentração, impulsividade, hipeCONSIDERAÇÕES FINAIS
ratividade: bem como as questões emocioAtravés da literatura foi possível constatar nais que o atingem: baixa autoestima, baixa
que o TDHA não é considerado uma doença, tolerância à frustração, ansiedade, entre ouassim não se pode falar em cura. Uma doença tros, utilizando estratégias como jogos, traé um estado do corpo, causado por uma situ- balhos de leitura e escrita contextualizadas à
ação ou agente específico, que pode ser eli- realidade e interesses deste paciente, arteteminado para que se retorne ao estado inicial. rapia, atividades lúdicas diversas e outras esO TDHA é uma síndrome e como tal deve ser tratégias que venham também a trabalhar e
tratado, pois, o tratamento melhora os sinto- intervir as questões relacionadas às posturas
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A PSICOMOTRICIDADE APLICADA À TERCEIRA IDADE
Resumo: Este estudo, através de pesquisas bibliográficas, tem como objetivo analisar a

importância da na vida das pessoas da Terceira idade, Abordagens de seus benefícios físicos,
emocionais e sociais rumo à uma qualidade de vida e também como um agente preventivo.
Proporcionar ao idoso uma atuação efetiva e participativa à psicomotricidade não como
anulação do envelhecimento, mas sim como prevenção de problemas que ocorrem nesta
fase, mas auxiliar na diminuição de alguns sintomas decorrentes às mudanças anatômicas e
funcionais no corpo do idoso.

Palavras-Chave: Psicomotricidade; Terceira Idade; Benefícios.
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INTRODUÇÃO
Partindo destas significações e utilizando a estratégia da pesquisa descritiva, qualitativa, tendo a análise de conteúdo como a sua característica principal e também como procedimento, perfazendo uma revisão de literatura sobre a psicomotricidade. A pesquisa
é caracterizada como uma pesquisa indireta, pela utilização de informações, conhecimentos e dados que já foram coletados, através de uma pesquisa documental e bibliográfica.
O presente trabalho teve como objetivo primeiramente abordar a história e do desenvolvimento sua definição, conceito e desenvolvimento e ainda outros aspectos como: a definição de psicomotricista e suas respectivas áreas de trabalho e
intervenção, clientela e mercado de trabalho. Dando continuidade, ao longo do artigo abordaremos o tema psicomotricidade relacionado diretamente à sua atuação ao grupo de pessoas da terceira idade d a sua influência para a qualidade de vida.
O artigo também dará uma breve explanação sobre a situação do idoso atualmente em nossa sociedade e a necessidade de ser inserido ativamente em vários contextos em seu dia a dia.
É de suma relevância um estudo mais aprofundado sobre os efeitos positivos da Psicomotricidade para a vida do idoso. Quais os benefícios em diversos níveis em seu dia a dia.
Elevar o grau de atuação e de capacidade de movimento corpo e mente, do indivíduo que pratica exercício de uma forma periódica e preventiva.
Que o idoso, viva em sua plenitude, chegando em sua idade com mais ganhos que perdas.
Para que este modo de viver seja efetivamente real, uma série de medidas devem ser tomadas partindo do próprio idoso e da consciência das pessoas e familiares que o cerca.
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SIGNIFICADO DE
PSICOMOTRICIDADE
Para iniciar desta discussão sobre o tema
em questão, é essencial aprofundarmos nossos conhecimentos sobre o significado da
palavra Psicomotricidade. Segundo FARIA
(2015), psicomotricidade vem do grego “psique” que significa fenômeno da mente e do
latim” moto ou motriz, que significa força
que dá movimento. Ainda segundo o autor,
Historicamente, o termo psicomotricidade surgiu
a partir de um discurso que aconteceu no final do
século XIX, quando se tornou necessário nomear a
zona do córtex cerebral, localizadas além das regiões
“motoras”. No geral, os psicomotricistas não costumam gostar do termo motricidade, pois enxergam a
motricidade indissociável da psique humana. O termo motricidade é mais utilizado pela área da educação física no âmbito da perspectiva do treinamento
esportivo, ligado à coordenação motora como qualidade física, sendo interpretado de forma diferente
da perspectiva da Psicomotricidade (FARIA (2015).

Também há uma área do conhecimento que
trata a motricidade como um dos seus objetos
teóricos e práticos de estudo: é a da Ciência
da Motricidade Humana - CMH, ou Cineantropologia, articulada com um corpo epistemológico próprio e que enfoca a motricidade
sob um paradigma diferente do da Psicomotricidade. Mas visto que, quando se aborda a
motricidade humana, a psique humana não é
deixada de fora, certos embates semânticos
não merecem tantas linhas de discussão. É necessário observar os objetos de estudos sob
a perspectiva de cada área do conhecimento para uma compreensão isenta de poluição
epistemológica ou preconceito científico.

204

O conceito de Ciência da Motricidade
Humana do Programa de Ciência da Motricidade Humana da Universidade Castelo Branco, Rio de Janeiro, é o seguinte:
Ciência da Motricidade Humana é a área do saber
que estuda as múltiplas possibilidades intencionais
de interpretação do ser do Homem e de suas condutas e comportamentos motores no âmbito da fenomenologia existencial transubjetiva e da filosofia
dos valores, ou seja, a partir da complexidade cultural de uma vida existencial inserida em um contexto
de circunstância e facticidade e de corporeidade de
um “ser Humano”, do “ente” (do Ser do Homem), em
um permanente estado de necessidades, oriundas
de suas carências, privações ou vacuidades de natureza: biofísicas; biopsíquicas ou emocionais; biomorais (bioética) ou humanas; biossociais ou históricas;
e biotranscendentes ou cósmicas. Tais possibilidades de interpretação são operacionalizadas de forma multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar e
através dos mecanismos cognoscitivos da pré-compreensão fenomenológica, da explicação fenomênica e da ordenação axiológica (BERESFORD, 2004).

Henry Wallon foi o grande precursor da
psicomotricidade, levando-se em consideração seu campo científico, já que era médico,
psicólogo e pedagogo. Segundo ele, A psicomotricidade é a ciência que estuda o homem
como objeto em movimento. Este movimento global e harmônico desde o seu nascimento. O movimento é a única expressão e
o primeiro instrumento do psiquismo por se
tratar de uma ligação entre o psiquismo e a
motricidade, ele engloba a educação e a saúde, compreendendo o indivíduo totalmente.
A Sociedade brasileira de Psicomotricidade
(SBP), fundada em 1980, define a psicomotricidade como ciência que tem como objetivo,
o homem através do seu corpo em movimento em relação ao mundo interno e externo,
tal como a capacidade de perceber, atuar, agir
com o outro, com objetos e consigo mesmo.
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Segundo YANEZ (1994) são várias as
classificações e as terminologias utilizadas
para denominar as funções psicomotoras.
De qualquer forma, os conceitos são basicamente os mesmos, o que muda é a forma de
classificar e agrupar estes conceitos, assim,
as terminologias mais utilizadas no Brasil e
seus respectivos conceitos são os seguintes:
Esquema Corporal: é o saber pré-consciente a respeito do seu próprio corpo e de
suas partes, permitindo que o sujeito que o
sujeito se relacione com espaços. As informações proprioceptivas ou cinestésicas é
que constroem este saber acerca do corpo
e à medida que o corpo cresce, acontecem
modificações e ajustes no esquema corporal.
Exemplo: a criança sabe que a cabeça está
em cima do pescoço e sabe que ambos fazem
parte de um conjunto maior que é o corpo.

Motricidade fina: é a capacidade de realizar movimentos coordenados utilizando pequenos grupos musculares das extremidades.
Organização espaço-temporal: é a capacidade de orientar-se adequadamente
no espaço e no tempo. Para isso é preciso ter a noção de perto, longe, em cima,
embaixo, fora, ao lado, antes, depois.
Ritmo:
é
a
ordenação
constante de um ato motor. Para ter ritmo é preciso ter organização espacial.
Lateralidade: é a capacidade de vivenciar os
movimentos utilizando-se para isso, os dois
lados do corpo, ora o direito, ora o esquerdo.

Equilíbrio: é a capacidade de manter-se sobre uma base reduzida de sustentação do corpo utilizando uma combinação adequada de ações musculares,
Imagem Corporal: é a representação men- parado ou em movimento (YANEZ, 1994).
tal inconsciente que fazemos do nosso próprio corpo, formada a partir do movimento
O enfoque este artigo será de analisar
em que este corpo começa a ser desejado este recurso, estes conceitos voltados ao
e, consequentemente a desejar a ser mar- movimento e ação direcionando a psicocado por uma história e pelas inscrições motricidade como agente facilitador para o
materna e paterna. A imagem, portanto, dia a dia do idoso, seus benefícios e valorivem antes do esquema corporal, portan- zação da terceira idade como fase atuanto, sem imagem, não há esquema corporal. te na vida e pertencentes à uma sociedade.
Tônus- é a tensão fisiológica dos músculos que garante equilíbrio estático e dinâmico, coordenação e postura em qualquer posição adotada pelo
corpo, esteja ele parado ou em movimento.
Coordenação global ou motricidade ampla: pela ação simultânea de diferentes grupos musculares na execução de movimentos, amplos e relativamente complexos.
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O IDOSO NA SOCIEDADE
De acordo com o estatuto do idoso, regido pela Lei n° 10.742 de 1° de outubro de
2003, idoso é todo indivíduo com idade
igual ou superior a 60 anos, para a Organização da Saúde a velhice cronológica ocorre
a partir dos 60 anos. Observa-se que o Brasil está com um número elevado de pessoas
envelhecendo, porém, há um importante aumento na expectativa de vida da brasileira.
Segundo Santos (2013), o instituto Brasileiro de Geografia e estatística-IBGE (2010), a
média de vida dos brasileiros passou de 45,5
anos em 1940, para 72,7 anos em 2008.

As mudanças físicas psicológicas e sociais
alteram a maneira do idoso se relacionar consigo mesmo, com os outros e com o seu ambiente. Segundo Sena (2016): “49% dos idosos
se preocupam em ser um peso para a família, eles esperam ser tratados como qualquer
adulto com capacidades de discernimento e
poder de decisão e ficam incomodados quando as pessoas os tratam como criança, tomam
decisões sem os consultar ou ignoram a sua
opinião e sua própria vontade” (SENA, 2016).

Ainda segundo Sena (2016) para realmente
valorizar e compreender o universo do idoso é
A Organização das Nações Unidas (ONU) necessário que se aproprie de algumas provicalcula-se que a expectativa de vida mundial dências e reflita sobre os itens abaixo descritos:
em 2050 será de 75,4 ao passo que no Brasil
Valorize seu conhecimento: idosos são
aponta que a média será de 81.Mas se passar
dos 60 anos é sinônimo de mais sabedoria, por pessoas que viveram muito, acumularam
outro lado, junto de tanta experiência vem os sabedoria e, por isso mesmo, merecem ter
sinais do envelhecimento. Saber lidar de for- suas histórias de vida respeitadas. Valorima equilibrada com as necessidades e limita- ze a opinião e leve em os desejos dos mais
ções apresentadas nesta fase da vida é fun- velhos. Devemos conviver com o idoso, resdamental para o bem-estar e a qualidade de peitando suas limitações e suas qualidades.
vida. Para os especialistas o mais saudável a se
Incentive a olhar para o futuro: incentifazer é encarar as transformações, para isso,
o idoso precisa entender o processo, aceitar ve que tenham novos objetivos e os moa realidade e adotar a prevenção como fator tive para que coloquem em prática noprimordial de obter uma vida melhor. Sempre vos projetos de vida. Ter sempre uma nova
lembrando que idoso necessita do apoio da fa- meta a qual nos estimula física e mentalmília e das pessoas que o cerca para reforçar a mente, gera motivação e alegria de viver.
auto- estima e receber o carinho que merece.
Cuide com discrição: Dê a atenção que
eles necessitam sem trazer à tona toda
hora os aspectos negativos da velhice, ofereça apoio, mas cuide para que não se sintam expostos. Eles se ressentem de serem de serem tratados como incapazes.
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Dê toda autonomia que eles merecem:
Existem diversos produtos, serviços e estruturas especializadas que permitem que o
idoso viva com independência, Muitas vezes
não é preciso que eles morrem no mesmo
teto para que você possa cuidar bem deles.
Incentive a interação social: Estudos indicam um aumento na qualidade de vida
e na longevidade em idosos que apresentam uma vida social intensa. A vida social
do idoso não se resume apenas a participação desse nos grupos de terceira idade, mas
também a boa relação com sua família, o
envolvimento em grupos de sai comunidade, como um grupo religioso, por exemplo.
Faça visitas e proponha atividades culturais para eles frequentarem (SENA, 2016).
De acordo com o Estatuto do Idoso (Lei
n.10,741), aprovado em 2003, regula os direitos do Idoso. São 118 artigos. Em linhas
gerais ele estabelece a obrigação da família
da comunidade, da sociedade e do Poder Público em assegurar ao idoso, com prioridade,
a efetivação do direito à saúde, à alimentação, à liberdade, à dignidade, ao respeito e
a convivência familiar e comunitária. O Estatuto do Idoso significa um grande avanço
da legislação Brasileira, também porque foi
elaborado com a intensa participação das
entidades de defesa dos interesses das pessoas idosas, buscando ampliar a resposta do
Estado e da sociedade às demandas por eles
apresentadas. Assim, denota-se que a preocupação do legislador é o primeiro passo,
no âmbito jurídico, para que se consolide a
proteção social da pessoa idosa, mas não é o
único, tampouco o mais importante. Necessário é que haja efetiva implantação daquilo que foi dito na lei, para que a população
idosa possa ver seus direitos assegurados.

Pode-se afirmar que o envelhecimento se
torna mais acelerado quanto maior a idade,
isto é, mais nítidos são os sintomas do envelhecer ao passar do tempo. Em relação às
condições sociais, econômicas, o envelhecer
é marcada com o momento histórico e cultural; em relação às condições econômicas, o
envelhecer é marcado pela aposentadoria e
pelo encerramento do ciclo de produtividade;
em relação à condição intelectual, a pessoa
envelhece quando as faculdades cognitivas
começam a diminuir ou a falhar, apresentando problemas de memória, atenção, orientação e concentração; em relação à condição funcional, demonstra o envelhecimento
quanto à perda da independência e autonomia, quando então, o idoso precisa de ajuda para realizar suas atividades cotidianas .
Sobre o processo de envelhecer e, sobre especificamente a fase final da vida humana, o
sociólogo Edgar Morin considera que “o ser
humano tende naturalmente a rejeitar o envelhecimento: a velhice é o sinal primeiro de que a
morte se aproxima, o fim”. O autor elucida que
“não encaramos as tragédias da idade, se não
encararmos diretamente a tragédia da morte”
Porém, nos dias de hoje podemos notar os
avanços das preocupações para proporcionar
momentos melhores e mais saudáveis para a
vida do idoso, Profissionais vem aprimorando suas áreas de atuação com atenção a esta
faixa etária, beneficiando significativamente
o aspecto motor deste idoso com resultados muito positivos. ade de forma descomplicada no conforto de suas próprias casas.
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A PSICOMOTRICIDADE E A
TERCEIRA IDADE
O envelhecimento é um processo natural
inevitável que constitui uma etapa da vida
onde é preciso analisar, tendo em vista que
ocorre uma série de modificações que necessitarão de algumas modificações e adaptações Tais modificações envolvem questões
psíquicas, psicomotoras poderão ser combatidas ou amenizadas com ações reabilitativas e preventivas. Vendo por estes aspectos, neste sentido, a psicomotricidade pode
exercer um efeito essencial na vida do idoso.
Pensando por este caminho, todo idoso tem sua carga de experiência própria,
é um ser especial, único e tem o direito de
ser tratado como tal, ter liberdade de explorar todo o universo, em que viveu ao longo
de todos os seus anos de vida. Proporcionar
um ambiente de integração é de suma importância para que o idoso se aproprie de
seus direitos (anteriormente citados em lei).
A realização de uma proposta de atuação
de uma Fisioterapia preventiva na psicomotricidade em idosos é de responsabilidade
daqueles que o rodeiam. É neste ambiente
de integração que o indivíduo tem a oportunidade de desenvolver seu lado psicomotor,
sua capacidade física, mental e social, fazendo com que ocorra uma melhora em sua
qualidade de vida. Isso ajuda a combater e/
ou prevenir doenças físicas e mentais, despertando o desejo de agir, movimentar-se
e, consequentemente voltando a se sentir
atuante, parte da sociedade em que vivem.
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O papel desta movimentação psicomotora é
de promover e estabelecer o equilíbrio entre o
corpo, o indivíduo, o ambiente e a cultura. Em
pessoas idosas, com dificuldades posturais e
de locomoção, deve-se realizar movimentos
de forma sistemática, porém com condutas
psicomotoras que sucederão movimentos especificamente humanos, com o intuito de serem realizados de forma consciente, intencional e sensível. Tais atividades irão estimular o
raciocínio e possibilita recursos ilimitados de
ações e movimentações (BARROS,2001,p.2).
Tal proposta de atuação visa oferecer ao
idoso (portador ou não de patologia), uma melhor qualidade de vida através da valorização
das atividades de caráter preventivo, mantendo os movimentos ainda existente do idoso,
trabalhando esquema e imagem corporal. Recuperar e conservar, de forma mais funcional
possível às condutas psicomotoras, exercitando as funções musculares e cárdia- respiratórias e promovendo orientações posturais.
Melhorar e aprimorar os conhecimentos de si
e a eficácia das ações, com ênfase nas atividades da vida diária. Segundo PICCOLO (2011):
Com a chegada da velhice a pessoa apresenta diminuição da estatura devido à compressão vertebral,
enrijecimento dos tendões, as forças musculares ficam comprometidas, prejudicando a massa corpórea
podendo intervir na ocorrência de quedas e fraturas,
Devido a falta de elasticidade nos tendões e ligamentos, o idoso está mais propício à torções e luxações.
Os idosos que não praticam atividade física apresentam maior percentual de gordura e menor teor de
massa muscular, em comparação com idosos que fazem exercícios físicos regularmente (PICCOLO, 2011).
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De acordo com Shepard (2003) citado por
Albuquerque & Barbosa (2010) treinamento
de força muscular é importante para a prevenção de perda de massa em idosos frágeis.
Amorim (2010) destaca a perda da capacidade funcional no senescente gerado pelo desequilíbrio entre a constituição e a reabsorção
óssea, que facilita o aparecimento de osteopenia e osteoporose, aumentando o risco de
incapacidade na população idosa, A motricidade da pessoa, como resposta aos distúrbios
de equilíbrio no idoso depende de três classes
básicas de movimento: Movimentos rítmicos;
ação de reflexos; movimentos espontâneos.
No entanto, mesmo que eles precisem de
suporte do circuito motor, o padrão base da
ação, concentração e relaxamento são afetados, principalmente no que se refere a união
muscular. O idoso recebe o desequilíbrio motor como choque, devido à percepção da incapacidade de realizar suas atividades diárias,
podendo perder sua autonomia, deixando
dependentes de outras pessoas, devido a facilidade de sofrer acidentes. O tônus muscular resume na reação, sustentando a posição
ereta atuando contra a força da gravidade, A
postura ereta é adquirida de forma complexa,
com o processo de envelhecimento, a força,
atrofias e fibroses vão diminuindo, principalmente por falta de uso ou devido às condições
patológicas. De acordo com Amorim (2010):

Para o idoso a psicomotricidade deve ser
realizada através de métodos científicos pedagógicos e criativos que permitam o idoso
a movimentar o corpo, o cérebro em produção e sua alma em alegria, através de sugestões diversificadas, compreendendo as
formas de equilíbrio, coordenação, atenção,
observação e memória, ou uma sugestão de
reflexão e meditação. Aplicar ao idoso atividades de reintegração da imagem corporal,
símbolos corporais, explorando a parte viso-motora, atividade que possa verbalizar situações práticas. A psicomotricidade tem como
prioridade trabalhar o idoso não só o físico,
mas a mente e a emoção, pois são nestas
áreas que estão as grandes perdas do idoso.
São pessoas que não desistiram de viver por
causa da idade, pelo contrário, envelhecer é
viver com cautela, mas sempre consciente
de suas limitações. Fonseca (1998) diz que:
A psicomotricidade é essencial para o idoso, porque pode prevenir ou retardar doenças provenientes da velhice, dando-lhes uma boa qualidade de
vida, principalmente na parte afetiva, onde se trabalha a prática para vencer o medo e sentir a capacidade de ultrapassar seus próprios limites, O
trabalho realizado com o idoso visa um aspecto
mais qualitativo, unindo estímulos externos que
motivam comportamentos adquiridos ao longo do
tempo .Os movimentos são feitos de forma lenta,
unindo exercícios respiratórios (FONSECA, 1998).

O hábito de praticar exercícios físicos regularmente tem uma influência positiva na prevenção
das doenças. Não faz bem para ninguém ficar parado, principalmente para o idoso. É necessário exercitar o corpo e a mente para que estes estejam
sempre se alterando positivamente, sendo assim,
o corpo estará predisposto a uma boa qualidade de
vida, aumentando a longevidade do idoso. Ainda de
acordo com o autor acima citado, a atividade física
é importante para o idoso, pois ajuda no auxílio aos
efeitos degenerativos causados pelo envelhecimento, tendo a possibilidade de uma vida mais ativa de
maneira adequada, tornando mais eficiente as funções do aparelho locomotor, evitando que este seja
um problema social para a família (AMORIM, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A seguir, estão relacionadas algumas propostas de atuação da Psicomotricidade ao
idoso de acordo com MASSUE e BARROS
(2001). A realização de uma proposta de atuação da Fisioterapia Preventiva na psicomotricidade em idosos é de responsabilidade
daqueles que formam o mundo atuante da
promoção da saúde e dos cuidadores e/ou familiares que convivem no dia a dia do idoso.

Como sugestão de exercícios, podemos citar:
Técnicas de auto- alongamento e mobilização ativa e ativo- assistida, onde serão trabalhados os membros superiores (MMSS) e membros inferiores (MMI) através de exercícios
de flexo- extensão e circulação de dedos das
mãos, punhos, ombros, tornozelo e joelhos.

Realizados três vezes por semana com 1 hora
e meia de duração, tais exercícios estimulam
a circulação e aumentam i interesse em realizar movimentos. Devem ser realizados de forma consciente, intencional e sensível. (BARROS,2001). São eles: alongamentos;exercícios
de estimulação de esquema corporal e imagem corporal; exercícios de movimentos leves
do corpo; exercícios de concentração; exercícios de lateralidade; exercícios de orientação
espacial; exercícios de orientação temporal;
exercícios de expressão corporal;atividades
de psicomotricidade fina para pacientes de
patologia;caminhada; dança; toque e massagens; técnicas de relaxamento; relaxamento;
palestras educativas. Os movimentos podem
ser realizados com o auxílio de materiais tais
como: bolas, bastões, arcos dentre outros.

Marcha com elevação dos joelhos; marcha com movimentos alternados de braços e pernas, para frente e para trás; marcha cruzada, trabalhando a lateralidade
com a rotação de tronco e a postura ereta;

Rolar- deitado no solo, em decúbito dorsal e
rolar com braços estendidos no prolongamenA aplicação de exercícios psicomotores to dos ombros, estendidos acima da cabeça.
deve ser realizada em ambiente agradável
Engatinhar, atuando na estimulação do
através de tarefas e movimentos de caráter lúdico. Sugere-se que sejam realizados tônus muscular, através do fortalecimende maneira lenta associados à respiração, to da musculatura dorsal antigravitacional;
sem esforço os exercícios devem ser exeEngatinhar
com
as
pernas
escutados no máximo 5 vezes, com intervalo
atuando
na
estimulaentre eles e o aumento gradativo de acor- tendidas,
do com a individualidade de cada idoso. ção do equilíbrio e da postura ereta;

Equilíbrio com um pé elevado à frente;
equilíbrio com um pé elevado para trás; equilíbrio com o braço apoiado no colega ao lado,
atuando na coordenação dos movimentos;
Manipulação em forma de pinçamento,
oponência dos dedos, pronação e supinação,
dobrar papel aprimoramento a m com objetos
de tamanhos variados, estimulando a lateralidade, coordenação, equilíbrio e organização
espaço- temporal manipulação e estabelecendo/ restabelecendo a motricidade fina;
Coordenação óculo- manual, através de atividades como arremessar, pegar, dançar, tocar, bater.
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A BNCC FRENTE A INOVAÇÃO SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar o ajuste da Base Comum Curricular

(BNCC) à educação infantil, o qual é fundamental e deve ser garantido a todos como parcela
indissociável do denominado mínimo existencial, demonstrando a essencialidade dos direitos
sociais, dentre os quais se inclui a educação de qualidade. A reflexão sobre direito à educação
de qualidade é de fundamental importância, no atual momento em que se debate tanto sobre
a erradicação do segregacionismo e as novas propostas de inovação do ensino no Brasil.
No âmbito educacional, o termo BNCC na educação toma um direcionamento ainda mais
significativo, em virtude da educação ser um fator que provoca mudanças enriquecedoras em
todas as pessoas, principalmente no que diz respeito às inovações no ensino infantil.

Palavras-chave: Educação Infantil; BNCC; Direito; Educação de Qualidade.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho refere-se a um estudo a respeito do que foi proposto na BNCC
para a Educação infantil e suas perspectivas
de efetividade, tendo em vista ser este um
debate constitucionalmente resguardado a
todos, e tem mostrado ser essencial para a
concretização dos demais direitos fundamentais da criança, garantindo lhes educação de
qualidade. O debate referente as mudanças
na educação é cada vez mais frequente, do
ponto de vista educacional a escola é sem
dúvida, precursora no processo de integração e por ser um ambiente que estimula e
impulsiona o desenvolvimento é de extrema relevância a inserção de crianças e adolescentes ao ensino regular de qualidade.
O objetivo deste trabalho é apontar os procedimentos que viabilizam o direito à educação de qualidade e entender o que a BNCC
propõe para o ensino infantil. A BNCC não
invalida os documentos e leis que já estão
postos; portanto, as diretrizes educacionais
anteriores a Base continuam valendo. Deste modo, a BNCC propõe um conjunto de
orientações às equipes pedagógicas para a
elaboração dos currículos. Os eixos de estruturais da Educação Infantil continuam
os mesmos, conforme propõe as Diretrizes
Curriculares Nacionais, de 2009, e os documentos relativos ao segmento. Portanto,
Interagir e Brincar continua sendo o foco
do trabalho com esses alunos (MEC, 2017).

Além desses dois pontos, é importante
ressaltar que a BNCC da Educação Básica
integra não só o segmento da Educação Infantil, mas também o Ensino Fundamental e
o Ensino Médio (já homologada pelo ministro
da Educação). Dessa forma, as Competências Gerais da BNCC não mudam, elas são
as mesmas para todos os segmentos. Marilia Freitas (2007) afirma que, a educação “é
um processo – histórico e social – de tornar
humanos os seres humanos”. O relato deixa
claro que o novo foco da BNCC para a educação infantil é que a partir do próximo ano,
a BNCC apresentará a orientações de trabalho com foco nos eixos estruturais, direitos
de aprendizagem da criança e campos de experiência. Eles já existiam, mas com a Base
ganham um enfoque maior na prática pedagógica e na rotina escolar. Os eixos estruturais, interagir e brincar, são importantes para
que a criança consolide sua aprendizagem. É
a partir da brincadeira e da interação que ela
desenvolve nesta etapa, as estruturas, habilidades e competências que serão importantes ao longo de toda a vida (UNESCO, 2007).
Ao analisarmos a Situação Geradora de
aprendizagem (SGA) – à luz da Constituição
Brasileira na qual se atribui ao governo e a família a responsabilidade de garantir o acesso ao
ensino de qualidade, percebemos que a BNCC
na Educação Infantil estabelece seis direitos
de aprendizagem tais como: “conviver, brincar,
participar, explorar, expressar e conhecer-se”.

213

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

São eles que asseguram as condições para
que as crianças “aprendem em situações nas
quais possam desempenhar um papel ativo em
ambientes que as convida a vivenciar desafios
e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas
quais possam construir significados sobre si,
os outros e o mundo social e natural” (BNCC,
2019). Dessa forma, a BNCC propõe que no
campo das experiências as crianças devem:
Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeitando à cultura e às diferenças entre as
pessoas. Brincar cotidianamente de diversas formas,
em diferentes espaços e tempos, com diferentes
parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas
experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais (MEC, 2017).

A EDUCAÇÃO INFANTIL E O DIREITO
À APRENDIZAGEM DE QUALIDADE
Antes de adentrarmos ao tema é de suma
importância conceituar educação infantil.
De acordo com o dicionário Aurélio, educação infantil é o processo de inserção da
criança em determinado lugar interagindo
com outras crianças e adultos. Em seu contexto histórico, a educação infantil no Brasil
só veio ganhar destaque na década de 60 e
meados de 70, com o objetivo de diminuir
a mortalidade infantil no país. Segundo Kramer, (1992, p.23), eram objetivos da época:
[...] elaborar leis que regulassem a vida e a saúde dos
recém-nascidos; regulamentar o serviço das amas de
leite; velar pelos menores trabalhadores e criminosos;
atender às crianças pobres, doentes, defeituosas, maltratadas e moralmente abandonadas; criar maternidades, creches e jardins de infância (KRAMER, 1992, P.23).

Sendo assim as mesmas estarão constituindo uma imagem positiva de si e de seus
No Brasil, o surgimento das creches foi digrupos de pertencimento, nas diversas expeferente do resto do mundo. Enquanto que em
riências de cuidados, interações, brincadeiras
alguns lugares do mundo, as creches eram
e linguagens vivenciadas na instituição escodestinadas aos filhos de mães que esperavam
lar e em seu contexto familiar e comunitário.
trabalhar na indústria, aqui além das mulheres
que trabalhavam na indústria, filhos de empregadas também podiam ocupar uma vaga.
Resumidamente nesse período constata-se
que, o governo fortemente centralizado em
política e financeiramente, acentuada fragmentação institucional, exclusão da participação social e política nas decisões, privatizações e uso do clientelismo (UNESCO, 2001).
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Ainda na década de 60 e meados de 70 do
século XX, incluir uma temporada de inovação de políticas sociais nas áreas de educação, saúde, assistência social, previdência,
etc. Na educação, o nível básico é obrigatório
e gratuito, o que consta a Constituição. Há
a extensão obrigatória para oito anos desse nível, em 1971. Neste mesmo ano, a lei
5.692/71 traz o princípio de municipalização
do ensino fundamental. Contudo, na prática,
muitos municípios carentes começam esse
processo sem a ajuda do Estado e da União.

Segundo a Constituição de 1988, a educação pré-escolar passa ser vista como necessária e de direito de todos, além de ser dever do
Estado e deverá ser integrada ao sistema de
ensino, tanto para creches como para escolas.
Diante disso, vem a importância da formação
profissional. Pois conforme o texto: “ Para
trabalhar com a criança não é simplesmente,
treiná-la para que adquira hábitos sociais, mas
possibilitar-lhe estabelecer, uma relação sadia
e rica com o meio que a cerca, de modo a impulsionar o seu desenvolvimento e a apropriação
de conteúdos novos” (FRANCO, 1995, p. 61).

Nesse contexto, notoriamente percebe-se
que até bem pouco tempo não era cobrado os
aspectos cognitivos considerados importantes na a educação infantil, e os mesmos não
estavam integrada na educação básica. A Lei
de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96
veio garantir este espaço à educação infantil,
bem como o brincar e o aprender, pode ser
bem desenvolvido neste contexto. Para compreender a esse processo no espaço da educação infantil no momento atual, mesmo que
brevemente, é preciso antes de tudo se situar
no panorama histórico das décadas de 80 e 90.

No qual o plano infraconstitucional a legislação por meio de diversos instrumentos normativos resguarda a concretização
desses direitos, os quais vimos como foco
da BNCC na Educação Infantil a partir dos
conceitos de direitos de aprendizagem e
campos de experiências, onde estão ligados com os eixos estruturais desse segmento – interagir e brincar, como base fundamental da aprendizagem (UNESCO, 2001).
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Se observarmos todos estes direitos sugeridos pela BNCC são verbos de ação. E o que
isso pressupõe no contexto da Educação Infantil, é que a partir destas ações, utilizando
os campos de experiência (que vamos abordar
no próximo tópico), que as crianças consolidam todos os seus direitos de aprendizagem.
Como vimos no decorrer do texto a BNCC
afirma que as interações e as brincadeiras fazem parte dos eixos estruturais da Educação
Infantil e são eles que asseguram às crianças
os direitos de aprendizagem. Como ressaltado anteriormente as interações e as brincadeiras fazem parte dos eixos estruturais da
Educação Infantil e são eles que asseguram
às crianças os direitos de aprendizagem. Levando isso em consideração, a BNCC na Educação Infantil é estruturada em cinco campos
de experiência. Ainda de acordo com a Base:

Os campos de experiências constituem um arranjo
curricular que acolhe as situações e as experiências
concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes,
entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte
do patrimônio cultural. A definição e a denominação
dos campos de experiências também se baseiam no
que dispõem as DCNEI em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a ser propiciados às crianças e associados às suas experiências (BNCC, 2016).

Outra questão fundamental que pode se
tornar um desafio apresentado na atualidade é a motivação e capacitação dos profissionais nesse processo de aprimoramento e
reforma do ensino infantil apresentado pela
BNCC. Para que os alunos possam permanecer motivados é de suma importância, que os
desafios sejam superados por todos aos quais
são expostos diariamente. Por um lado, observa-se que alunos desmotivados tendem
a construir um bloqueio que dificulta sua
aprendizagem, enquanto os alunos motivados
costumam avançar mais rápido e de maneira satisfatória durante o processo de aprendizagem. O mesmo pode ser percebido em
relação aos profissionais da área de atuação.
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A BNCC COMO DOCUMENTO
NORTEADOR NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Ao estabelecer objetivos e metas para que os
sistemas de ensino favoreçam o atendimento
às necessidades educacionais especiais dos
alunos, aponta um déficit referente à oferta
de formação e atualização do docente, à acessibilidade física e ao atendimento educacional
especializado. De acordo com a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) é um documento
de caráter normativo que define o conjunto
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades
da Educação Básica, de modo a que tenham
assegurados seus direitos de aprendizagem
e desenvolvimento, em conformidade com o
que preceitua o Plano Nacional de Educação
(PNE). Ainda em conformidade com o texto:
Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do
Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), e está orientado
pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de
uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como
fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN)-

(BRASIL, 2007).
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Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude
a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime de
colaboração entre as três esferas de governo e seja balizadora da qualidade da educação. Assim, para além da garantia de acesso
e permanência na escola, é necessário que
os sistemas, redes e escolas garantam um
patamar comum de aprendizagens a todos
os estudantes. Dessa forma ao considerar
esses saberes e conhecimentos, a BNCC estrutura os campos de experiência da seguinte
forma: Corpo, gestos e movimentos; Traços,
sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A partir dessas experiências de acordo com a BNCC, as
crianças vão desenvolver seu senso estético e
crítico, além de adquirir mais autonomia para
criar suas produções artísticas e culturais.

A IMPORTÂNCIA DA VALORIZAÇÃO
DO (EU), (OUTRO), (NÓS) NESTE
SISTEMA PROPOSTO PELA BNCC
A integração global das crianças do ensino
infantil na instituição escolar e na comunidade em geral é uma decorrência fundamentada
no princípio da normalização e processo de
socialização das mesmas. Deste modo, a integração pode ser considerada como um processo essencial para se atingir a normalização
e o sucesso no processo de ensino e aprendizagem de acordo com as diretrizes da BNCC.

Ao propor a integração escolar, por sua
vez, é entendida como um processo gradual e dinâmico que pode tomar formas distintas, segundo as necessidades e habilidades dos alunos, e constitui o ponto chave
de todo o processo de integração social do
ensino infantil ao ensino médio. Uma vez
que a integração implica sempre em um benefício imediato educacional e social para a
criança. Ainda em conformidade com o que
foi sugerido, o texto abaixo afirma que: “A integração na comunidade passa pelo processo de aprendizagem no sistema educacional.
Separar fisicamente escolas normais desse
processo passa ser infundamentada e devem ser eliminadas” (FONSECA. 1991. p. 80).
Dessa forma, a interação e processo de desenvolvimento das crianças no ensino infantil, passa a ser apreciado a partir da interação
e do convívio com outras crianças, no qual as
mesmas começam a construir sua identidade
e a descobrir o outro. Quando ela chega na
escola, seu foco é seu próprio mundo (EU).
Com o trabalho realizado no ambiente escolar, ela passa a perceber seus colegas (OUTRO) e logo encontrar-se interagindo no meio
dos outros (NÓS). Portanto, é na “Educação
Infantil que a criança amplia sua auto percepção, assim como a percepção do outro. Além
de valorizar sua identidade, ela aprende a
respeitar os outros e a reconhecer as diferenças entre ela e seus colegas” (BNCC, 2016).
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Ainda em consonância com o texto, é importante apontar os pontos positivos que podem ser observado ao decorrer do processo
de ensino e aprendizagem, é que, ao desenvolver essas experiências as crianças crescem com mais autonomia, respeitando a si
mesmo e os colegas. Como afirma a própria
BNCC (2019), é importante não considerar
esses grupos etários de forma rígida, visto
que há diferenças no ritmo de aprendizagem
e no desenvolvimento das crianças que devem ser levados em conta (UNESCO, 2017).

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
A metodologia empregada para o desenvolvimento desse estudo e com a finalidade de tecer os argumentos necessários para
sustentar os objetivos propostos neste artigo, será uma pesquisa de cunho bibliográfico, qualitativa, de abordagem descritiva,
exploratória, documental. Para realizar este
estudo foi feito a coleta de dados por meio
de análise de artigos, livros, periódicos, sites, focando no estudo as mudanças intrínsecas proposta pela BNCC, com o objetivo
de analisar as possibilidades de haver uma
educação infantil de qualidade, onde todos tenham acesso e direito à educação.
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Quanto ao meio de investigação bibliográfico, será realizado o levantamento em busca
de conceitos estruturadores sobre o BNCC
em livros e artigos, em anais de congressos
e periódicos nacionais, em bibliotecas virtuais, e Google Acadêmico, Scielo. As palavras
chaves e expressões utilizadas diretamente ligadas ao tema específico foram: BNCC,
Educação Infantil, Direito à Educação. Foram
encontrados muitos artigos nacionais e principalmente dissertações de mestrado que discorrem sobre a influência da BNCC na educação infantil. Esta pesquisa tem como aportes
os trabalhos de BNCC (2015); Franco (1996)
e Soares (2016) que abordam as temáticas ou
questões sobre a assunto ou tema em questão
discutido neste artigo. Nesta pesquisa foram
analisados alguns artigos, documentários, teses e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que
podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com o que analisamos “a educação é um processo de humanização que ocorre na
sociedade humana com a finalidade explícita de tornar os indivíduos participantes do processo
civilizatório e responsáveis por levá-lo adiante”. Com base nessa premissa, verifica-se que o direito a educação de uma sociedade é indispensável para o desenvolvimento de cada indivíduo.
O direito à educação deve ser vislumbrado como condição essencial para uma vida digna, dessa forma a BNCC, (2016), propõe novos caminhos para a educação infantil, visando ampliar as habilidades curriculares que cada criança precisa adquirir no decorrer do
ano letivo. A Constituição de 1988 concede a todos o direito a uma educação plena e de
qualidade, e a BNCC estabelece parâmetros que devem ser seguidos para implementar o ensino na educação infantil, visando maior aproveitando e mais qualidade no ensino.
No plano infraconstitucional a legislação por meio de diversos instrumentos normativos
resguarda a concretização desses direitos, os quais vimos como foco da BNCC na Educação
Infantil a partir dos conceitos de direitos de aprendizagem e campos de experiências, onde
estão ligados com os eixos estruturais desse segmento – interagir e brincar, como base fundamental da aprendizagem. Para nós profissionais da educação infantil, é muito gratificante
ter o privilégio de contribuir para que o ensino e aprendizagem seja mais significativa e tenha
melhor qualidade. Ao propor atividades para as crianças de 4º e 5º ano, estamos contribuindo
para estimular a autonomia e a criatividade entre os mesmos, sempre respeitando as diversidades e a cultura de cada um, além de propiciar um ensino de qualidade garantido todos.
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ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
RESUMO: A educação é a porta que se abre para fazer a diferença na sociedade; orientadores

educacionais, professores, educadores, seres humanos. Uma análise a respeito desse universo
de diferenças, que traz educandos especiais, diante da realidade do despreparo para incluir.
Carecendo de atitudes e orientações capazes de lhes ajudar na solução imediata de suas
dificuldades, quer físicas, psicológicas, sociais ou outras. Uma ferramenta importantíssima
no âmbito da educação, representando um estímulo essencial em várias etapas do
desenvolvimento da criança. Através das artes visuais, os alunos trabalham a sua criatividade
e imaginação, e conseguem adquirir novas habilidades e novas formas de olhar o mundo. O
trabalho aqui apresentado vem por meio das leituras e reflexões sobre a bibliografia levantada
acerca do tema.

Palavras-chave: Educação; Arte; Especial.
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INTRODUÇÃO
Com a Lei n. 9.394/96, sob (art. 26, 2), revogam-se as disposições anteriores e Arte é considerada obrigatória na educação básica: o ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos (Brasil, 1996).
A arte na escola deve remover os entraves das aprendizagens, junto aos indivíduos com necessidade especiais, pois, a arte funciona como redescoberta, pelo professor e pelo aluno, promovendo uma melhoria na educação, em observar e registrar dados para, depois de avaliados, servirem para a formulação de teorias oriundas da prática.
Na Declaração Mundial, Sobre Educação Para Todos, aprovada na Conferência Mundial sobre
Educação; esta educação deve estar voltada à satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, (ocorrida de 5 a 9 de março de 1990, emJomtien,Tailândia), conforme afirma Carvalho, (2004).
É animador constatar que houve a preocupação com as necessidades básicas de aprendizagem de todas as crianças. Porém, o que consta da Declaração como satisfação das necessidades básicas de aprendizagem traduz-se tanto pelos instrumentos essenciais para a aprendizagem (como a leitura, a escrita,
a expressão oral, o cálculo, a solução de problemas), quanto pelos conteúdos básicos da aprendizagem,
isto é: conhecimentos, habilidades, valores e atitudes e o trabalho em arte (CARVALHO, 2004, p. 67).

Referem-se estes princípios, ao ensinar a arte, ao melhor momento e adequadas condições; em
que práticas inovadoras, que devem ser apresentadas, entretanto, independentemente, da sequência e complexidade das atividades e dos pré-requisitos cognitivos do aluno, suas motivações
e interesses fazem parte da aprendizagem, gerando resultados positivos (CARVALHO, 2004).
Assim, esta é uma perspectiva e um compromisso com a equidade, com a sensibilidade e
com a capacitação, a respeito da inclusão, a arte deve ser abordada na aprendizagem, respeitando as diferenças culturais, partindo da perspectiva de que toda pessoa tem uma cultura,
todas as culturas são importantes e merecem apreço, e a diversidade enriquece a sala de aula.
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ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO
ESPECIAL
Reafirmando que a educação multicultural, não é um currículo e sim uma perspectiva e um compromisso com a equidade,
com a sensibilidade e com a capacitação da
inclusão. Considerando a existência de uma
essência humana, constitui-se a crença que,
o ensino da Arte deva ser igual para todos,
obedecendo a logicidade com compromisso da escola em oferecer democratização do
espaço e do saber, entendendo que o conhecimento é herança da humanidade e, portanto, direito de todos (DOMINGUES, 1997).

A inserção de alunos com necessidades especiais, no ensino regular seja denominada de
Educação Inclusiva, há de se destacar tecnicamente, dois modelos distintos na inserção sejam efetivos, junto as aulas de artes. O conceito
de Escola Inclusiva, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial, evoca numa postura da escola comum.
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Propõe-se, no projeto político-pedagógico,
no currículo na metodologia de ensino, na avaliação e na atitude dos educadores, ações que
favoreçam a integração social e a sua opção
por práticas heterogêneas. O direcionamento
dos conteúdos em Artes, de variar a disposição
dos grupos, adotar o ensino coletivo, adotar o
ensino em grupos pequenos, adotar o ensino
individual, usar apoio e orientação dos colegas, propor atividades independentes, propor grupos de aprendizagem (BRASIL, 1999).

Variar os métodos de ensino, dirigido pelo
professor, para o aluno, proporcionam motivação, reforço verbal e não-verbal, ser positivo, elogiar realizações concretas, tangíveis,
planejar sequências de atividades motivadas.
Dar ênfase à iniciação, oferecer opções, usar
as potencialidades e os interesses dos educandos, com atividades especiais, é garantir
que os mesmos avancem em direção a novos
saberes significativos (FREIRE, 1985). Assim,
evidencia-se as parcerias entre escola e família:
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Variar as regras, diferenciar as regras para alguns
alunos, usar regras explícitas, implícitas. Ensinar auto
manejo e acompanhamento de atividades, usar horários e calendários diários visuais e pictóricos, verificar frequentemente a compreensão, revisão, solicitar reforço dos pais, fazer com que o aluno repita as
instruções, ensinar técnicas de estudo, usar as folhas
de estudo para organizar o material, planejar, escrever indicações, prazos mais longos, rever e vivenciar situações reais, propor generalizações, ensinar
em vários locais, ambientes (BRASIL, 1999, p. 23).

Modificar os métodos de apresentação, variar
as estratégias curriculares, ensinar segundo o
estilo de aprendizagem do aluno: linguístico,
espacial, lógico-matemático, corporal-cenestésico, musical, interpessoal, intrapessoal.

Reconhecimento e integração com os colegas na elaboração de cenas e na improvisação teatral; reconhecimentos e exploração do espaço de encenação com os outros
participantes do jogo teatral; interação ator-espectador na criação dramatizada. Observação, apreciação e análise dos trabalhos
em teatro realizados pelos outros grupos.

Compreensão dos significados expressivos
corporais, textuais, visuais, sonoros da criação teatral. Criação de textos e encenação
com o grupo em teatro como expressão e comunicação. Participação e desenvolvimento
nos jogos de atenção, observação, improvisação, etc. Reconhecimentos e utilização dos
elementos da linguagem dramática: espaço
cênico, personagem e ação dramática; experimentação e articulação entre as expressões
corporal, plástica e sonora. Experimentação
na improvisação a partir de estímulos diversos.

Esta abordagem comportamentalista da
Arte enfatiza a possibilidade da mudança do comportamento a partir de princípios condicionantes por acreditar que estes
proporcionam uma melhor adaptação aos
portadores de deficiência ao meio-social.
Dessa forma a arte é básica e compreender as experiências vivenciadas em sala de
aula contribui, conforme Carvalho, (2004):
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Experimentação na improvisação a partir
do estabelecimento de regras para os jogos.
Pesquisa, elaboração e utilização de cenário,
figurino, maquiagem, adereços, objetos de
cena, iluminação e som. Pesquisa, elaboração e utilização de máscaras, bonecos e de
outros modos de apresentação teatral. Seleção e organização dos objetos a serem usados no teatro e da participação de cada um
na atividade. Exploração das competências
corporais e de criação dramática. Reconhece a utilização da expressão e comunicação
na criação teatral (Carvalho, 2004, p. 106)

As atividades disciplinantes dos desenhos,
apresentada sob forma de desenhos Geométricos, desenhos do natural e desenhos pedagógicos, proporcionam seu aspecto funcional
para a experiência artística; sendo, todas as
orientações e conhecimentos uma aplicação
imediata para a qualificação para o trabalho.

Domingues (1997), ressalta que, as atividades de artes de teatro e danças fazem
parte das festividades escolares na celebração de datas específicas ou nas festas de finais de ano no período escolar. A realidade
das escolas públicas, fazem parte da descoberta de maneiras diversificadas de pôr
em prática as apreensões das aulas de arte.

Desta forma, os educandos se percebem
capazes; pessoas que se destacam socialmente, independente de idade, etnia, cor,
credo, posição social ou qualquer outra característica. Educar para diferenças, desafiam diretamente os educadores, enquanto
pessoas que fazem a diferença social da informação, mantendo antes de tudo, informada, apta para soluções diferenciadas, para
situações decorrentes de tal diversidade.

Diante das considerações de Ferreira
(2001), os diferentes tipos de inteligência
contrastam-se com os diferentes tipos étnicos que temos diante da sociedade: o Inteligência musical; (habilidade para aprender
música e atividades do gênero); o Inteligência
espacial; (habilidade para figuras, desenhos);
o Inteligência lógico-matemática; (habilidades
em cálculos); o Inteligência linguística; (habilidade para aprender línguas); o Inteligência
interpessoal; (habilidade de lidar com os outros); o Inteligência intrapessoal: (habilidade
de se auto ajudar, sentir bem); o Inteligência
Naturalista (habilidade para lidar com plantas).
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A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 1996), confirmam direitos educacionais já previstos constitucionalmente,
em 1988. É importante esclarecer a respeito da diversidade dos alunos, que participam das aulas regulares de artes, e não
separados por suas deficiências, mas, por
sua faixa etária. Pois, se faz necessário reforçar uma postura inclusiva, trabalhando

Planejamento geral para todas as oficinas:
Buscar através da aprendizagem os conteúdos pedagógicos proporcionando um conhecimento global de mundo dando oportunidade ao aluno para que ele crie, invente e possa
transformar a realidade; Valorizar a produção
dos alunos enquanto pessoas que criam, desenvolvendo a sensibilidade, a percepção e
imaginação através dos recursos da ARTE.

Postura inclusiva não é aquela que desconsidera as diferenças, minimizando ou fingindo
que nada é diferente, e que todos os educandos são iguais. Sendo que, os educandos,
mesmo, os que não possuem nenhum transtorno ou deficiência são diferentes uns dos
outros, possuem seus próprios ritmos, não
há como trabalhar artes de maneira simplificada e sem significado (CAVALCANTI, 2016).

No entanto, a arte deve considerar a pessoa com necessidades educativas especiais
enquanto humano, histórico, social, cultural e também simbólico. O aluno com necessidades educativas especiais aprende.

É necessário que o professor saiba o que
propor e em que situações deve elaborar as
atividades, dentro de suas especificidades,
habilidades e dificuldades. A educação em
arte tem uma história cheia de preconceiA melhor maneira de se trabalhar com as tos, que a deixa sendo considerada como ladiversas deficiências é estar sempre consi- zer e diversão, somente ficando distanciada
derando a sua idade cronológica, valorizar das conceituações teóricas e metodológicas.
a sua produção e sua criatividade durante as aulas, usar as experiências corporais
e musicais explorando as e introduzindo novos conceitos dentro das atividades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através
damental
que gera
ção a ler

das artes visuais podemos ler e escrever o mundo, essa é a leitura funpara o desenvolvimento cognitivo em todos os segmentos da educação
compressão a partir dos pressupostos. Não se pode aprender com perfeie escrever, sem primeiro fazer uma conexão com o mundo interior e exterior.

A imposição de aplicar atividades prontas, rígidas e inflexíveis para o educando faz com que ele não seja estimulado o seu raciocínio se estagne, é necessário deixar a criatividade aflorar e assim exercitar o seu pensamento. Fator que faz
com que este desenvolva a sua personalidade, tornando-o independente, se percebendo capaz de fazer suas construções sem precisar de modelos engessados.
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PARQUES: DESAFIOS E POSSIBILIDADES DE APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo, mostrar como a aprendizagem nos ambientes

externos da escola como parques, podem contribuir de maneira positiva para o
aprendizado das crianças na educação infantil, ampliando seu conhecimento de mundo, do
outro e de si mesmo. A escola é um local de aprendizado muito importante e significativo
na vida de uma criança, na medida em que lhe proporciona desenvolver-se integralmente
em seus fatores físicos, psicológicos, intelectual e social. Dentro dessa concepção,
ela deve oferecer a essas crianças uma variedade de aprendizados significativos e
de relevância social. Por isso, uma atividade voltada a ludicidade e a exploração dos
elementos da natureza é muito significativo nesta etapa da aprendizagem. Por meio do
levantamento bibliográfico, conheceremos o conceito desenvolvido por alguns autores
sobre o tema e sua importância no desenvolvimento das crianças.

Palavras-chave: Ambiente Escolar; Aprendizagens; Parques; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
Mediante a realização deste artigo objetiva-se conhecer melhor sobre o tema “Parques: desafios e possibilidades de aprendizagem na educação infantil”, e posteriormente propor que nesses parques aconteçam as Contações de Histórias, as Brincadeiras, as Investigações e o contato com as Artes. Afinal tais experiências tornam-se
mais atrativas e lúdicas para as crianças, além de desafiadoras para os educadores.
Também após o conhecimento do tema, pretendemos incentivar os educadores a
explorar os parques como espaços educativos restabelecendo assim o livre contato da criança com a Natureza, motivado por descobertas, experiências e brincadeiras.
• Por meio desta pesquisa, temos alguns objetivos específicos a serem alcançados tais
como:
• Realizar a leitura crítica dos estudos relativos à Criança e a Natureza, ao Brincar e às
Artes;
• Qualificar a prática, a partir da reflexão;
• Fortalecer o vínculo entre as intenções e as ações docentes.
A justificativa encontrada
bientes externos (parques)
tis”, que demonstraram ser

para desenvolver atividades voltadas aos amfoi inspirada na escuta das “vozes infano parque o local mais adorado pelas crianças.

Local de brincadeiras, banhos de sol, aventuras nos brinquedos, fazer amigos. Para materializar o desejo de vivenciar mais experiências nos parques e assim, acolher as necessidades
dos pequenos pensamos em desenvolver este tema para sensibilizar educadores a deslocar as ações educativas do espaço privativo das salas de aula para os ambientes externos.
Afinal sabemos que a escola é um local de aprendizagens importantes e significativas na vida de uma criança. Sendo assim, ela deve que proporcionar o desenvolvimento integral em seus fatores físicos, psicológicos,
intelectual e social. Por meio do levantamento bibliográfico, conheceremos o conceito desenvolvido por alguns autores sobre o tema e sua importância no desenvolvimento das crianças.
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COMO A EDUCAÇÃO INFANTIL
GANHOU NOTORIEDADE E SE
CONSOLIDOU NA EDUCAÇÃO DO
NOSSO PAÍS
Aqui no Brasil, a educação infantil se tornou necessária nos anos 1970, pois as mulheres começaram a entrar em grande número no mercado de trabalho, começando
assim um movimento de reivindicação por
creches. O resultado disso foi o surgimento de creches nas próprias fábricas, para
atender os filhos das operárias. No entanto, essas creches atendiam com foco assistencialista, visando apenas o “cuidar”, e
não o pedagógico como é visto hoje em dia.

De acordo com Faria em seu livro “Educação
Pré-Escolar e Cultura” (1999, p. 68), a “Educação Infantil passa a ser responsabilidade dos
Municípios com o apoio e verba do Estado”.
E isso após quase uma década da promulgação da CF de 1988, que garante o direito à
educação das crianças de zero a seis anos.
Vimos que no período que vai até a década
de 1990, houve vários debates em torno da
LDB (9394/96). Como a LDB só foi aprovada posteriormente, o que valia para regular a
Educação no Brasil, era a Lei Maior, ou seja, a
Constituição Federal de 1988. Vendo a situação existente, o Ministério da Educação em
conjunto com outros setores criaram uma Comissão Nacional de Educação Infantil - CNEI,
que atuou de 1993 a 1996 com o intuito
de defender e melhorar a Educação Infantil.

Nos anos 1980, mulheres intelectuais e
com idéias feministas, pesquisaram sobre
a Educação Infantil e reivindicaram tal modalidade de ensino. Elas também começaram a apoiar os governos progressistas que
prometeram ajudá-las nessa luta. Falando sobre tal acontecimento, Faria (1999,
Em um Simpósio Nacional de Educação Inp.25) escreveu o seguinte: “(...) Se os anos
70 voltaram-se para a mulher, nos anos fantil, no ano de 1994, foi aprovada a Política
80, essa mulher voltou-se às crianças. ” Nacional de Educação Infantil, com o apoio da
CNEI, e com a LDB (9394/96), que ainda não
tinha sido aprovada, mais já estava pronta, a
A história nos mostra que a Educação InEducação Infantil foi ressaltada como a primeifantil começou a ter reconhecimento so- ra etapa da Educação Básica no Brasil, dando
mente em 1988, quando passou a inte- assim um olhar abrangente à infância e não
grar a Constituição Federal do país, e em somente assistencialista. Ou seja, a Educação
1990 com o Estatuto da Criança e do Ado- Infantil começou a ter um viés pedagógico.
lescente (ECA), Lei Federal (8069/90), em
que um dos direitos seria o atendimento
em CEI´s (antigas Creches) e Pré-Escolas
para crianças de zero à seis anos de idade.
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Barreto (2008, p.24) reforça o que ocorreu
na história da educação quando nos diz que
toda atenção voltada à Educação Infantil é
decorrente de décadas de reflexão. “Após a
CF de 1988 e a LDB de 1996 foi que a Educação Infantil passou a ter um olhar pedagógico e os profissionais tiveram a oportunidade de formação para atuarem nessa área”.

Como mostra o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), de
1991, foram às atuações dos diversos fatores que influenciaram os movimentos da
sociedade civil e dos órgãos governamentais para que o atendimento às crianças de
zero a seis anos fosse reconhecido legalmente na CF de 1988. Ou seja, passou a
Assim, entende-se por Educação Infantil ser, ao menos do ponto de vista legal, um
no Brasil, o período de vida escolar que aten- dever do Estado e um direito da criança.
de as crianças de zero anos à cinco anos e (BRASIL, CF, 1988, artigo 208, inciso IV).
onze meses. As crianças de faixa etária entre zero e três anos são atendidas em “CreE assim:
ches”, hoje chamadas de Centros de Educação Infantil (CEI’s). No entanto, as crianças de
[...] É dever da família, da sociedade e do estado
assegurar
à criança e ao adolescente com absoluta
quatro a seis anos, são atendidas pelas “préprioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
-escolas”, que hoje são chamadas de Escocultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a conlas Municipais de Educação Infantil (EMEI’s). vivência familiar e comunitária, além de colocá-los a

A EDUCAÇÃO INFANTIL É
GARANTIDA PELA LEI
Devido à presença da mulher no mercado
de trabalho e as mudanças que ocorreram no
mundo e em consequência nas famílias, Educação Infantil no Brasil, e no mundo passou a ser
fundamental. Com a conscientização da sociedade em geral, a educação infantil passou a ser
vista como necessidade não só assistencialista, mas também pedagógica para as crianças.

salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência e opressão (BRASIL, CF, 1988,
artigo 227).

A legislação dispõe que:[...] “As creches e
pré-escolas existentes ou que venham a ser
criadas deverão no prazo de três anos, a contar da publicação desta lei, integrar-se no
respectivo sistema de ensino”. (BRASIL, LDB
9496/96, Título IX, Art. 89).

Percebe-se que a criança ao ingressar na
Educação Infantil terá o direito de ter acesso
[...] as instituições de educação infantil são hoje a um ensino vinculado a desenvolver seus asindispensáveis na sociedade. Elas tanto consti- pectos físico, psicológico, intelectual e social.
tuem o resultado de uma forma moderna de ver o
sujeito infantil quanto representam a solução para
o problema da administração social, criado a partir de novas formas de organização da família e da
participação das mulheres na sociedade e no mun-

do do trabalho (CRAIDY e KAERCHER, 2001, p. 24)
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LDB (9496/96) destaca ainda que:

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a criança deve
[...] A União incumbir-se-á de (...) estabele- ser o centro do planejamento curricular e
cer em colaboração com os Estados, o Dis- dentro deste planejamento, o brincar deve
trito Federal e os Municípios, competências ser primordial:
e diretrizes para a educação infantil (...) que
nortearão os Currículos e seus conteúdos míÉ sujeito histórico e de direitos que se desenvolve
nimos, de modo a assegurar formação básica
nas interações, relações e práticas cotidianas a ela
comum (BRASIL, LDB 9496/96, Título9º, art. disponibilizadas e por ela estabelecidas com adultos e
IV).
crianças de diferentes idades nos grupos e contextos
Artigo 29- A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até seis
anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a
ação da família e da comunidade.

culturais nos quais se insere, com o ambiente, com os
materiais, com os brinquedos e jogos, formando a cultura lúdica ou cultura infantil, através das diferentes
maneiras de brincar com os objetos, brinquedos, as
outras crianças e o ambiente.”(Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil, Brasília: MEC/
SEB, 2010).

O currículo deve propiciar uma política pedagógica que assegure à criança o direito de
Artigo-30- A educação infantil será ofereciviver situações acolhedoras, seguras, agradáda em:
veis, desafiadoras que lhe possibilitem a apropriação de diferentes linguagens e saberes,
I - Creches, ou entidades equivalentes, para
tendo como eixo o lúdico, o brincar, a arte e
crianças de até três anos de idade.
as experiências na natureza. Ou seja, ao ar liII - Pré-escolas, para crianças de quatro a
vre e não somente em sala de aula.
seis anos de idade (BRASIL, LDB 9394/96,
art. 29 e 30, I e II).
Quanto maior a exposição da criança a diversidade de parceiros e experiências, maior
o leque de aprendizagem. Ou seja, a interação
Diante desses artigos, fica esclarecido que
social diversificada, potencializa a aprendizaa Educação Infantil deve ter como finalidade
gem. Crianças expostas a uma gama ampliada
o desenvolvimento pleno da criança até seis
de possibilidades interativas têm seu univeranos de idade, em seus aspectos: físico, psiso pessoal de significados ampliado.
cológico, intelectual e social, sendo complementação da ação da família e da comunidade em que vive. Ou seja, os CEI´s e as EMEI´s
têm por objetivo complementar e não substituir a educação no âmbito familiar.
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É papel do educador, captar as diversas necessidades das crianças através das variadas
linguagens que estas apresentam e conhecer
as múltiplas áreas de conhecimento dessa
faixa etária, favorecendo assim a escolha das
práticas pedagógicas apropriadas, como a organização do tempo e dos espaços de aprendizagem e do agrupamento de crianças.

O mundo onde as crianças vivem se constitui em
um conjunto de fenômenos naturais e sociais indissociáveis diante do qual elas se mostram curiosas e
investigativas. Desde muito pequenas, pela interação
com o meio natural e social no qual vivem, as crianças aprendem sobre o mundo, fazendo perguntas e
procurando respostas às suas indagações e questões.
Como integrantes de grupos socioculturais singulares,
vivenciam experiências e interagem num contexto de
conceitos, valores, ideias, objetos e representações
sobre os mais diversos temas a que têm acesso na
vida cotidiana, construindo um conjunto de conhecimentos sobre o mundo que as cerca (BRASIL, 1998,
p.163).

Partindo desse viés, fazer uso do brincar,
como instrumento pedagógico seja em sala
de aula ou fora dela, para a construção da
O educador não precisa sair da unidade esidentidade pessoal e coletiva da criança, vem
sendo estudado constantemente pelos pes- colar para vivenciar com os alunos tais experiquisadores no assunto e será pauta do nosso ências. Ele pode usar a área externa e planejar
aulas inovadoras como: contação de história
tema abaixo.
embaixo de uma árvore, usar uma lupa para
observar os bichinhos de jardim, criar com
NATUREZA TAMBÉM É LUGAR DE
os alunos um espaço para cultivar algumas
APRENDIZAGENS
plantinhas, composteiras, horta entre outras.
Em tempos onde tudo é rodeado de tecnoAs instituições de Educação Infantil são
logia, incentivar as crianças a gostar e a interagir com a natureza é uma forma eficaz de espaços privilegiados para a elaboração de
nutrir nelas o sentimento de preservação do ideias sobre o mundo, proporcionando às
crianças a ampliação do conhecimento a parmeio ambiente e sustentabilidade.
tir de suas curiosidades sobre animais, planSabemos que muitas escolas aqui no Brasil tas e outros aspectos da natureza e cultura.
e pelo mundo afora estão cientes da imporPor meio desta constatação, destacamos
tância que é uma criança ter contato com a
natureza e por esse motivo, buscam formas que para o trabalho com Ciências da Natude inserir no planejamento pedagógico, ativi- reza nas instituições de Educação Infantil
se desenvolva, é necessário que seja fundades e projetos voltados a essa questão.
damentado nos documentos vigentes. DesQuando as escolas oportunizam tais espa- tacamos aqui as DCNEI (2009), um docuços para aprendizagens, os pequenos experi- mento que norteia a realização das práticas
mentam vivências diferentes, totalmente in- educativas como a interação e a brincadeira,
tegradas e conectadas com o meio ambiente. entre outras como segue a citação abaixo:
Ou seja, a criança vivencia um espaço prazeroso, onde há um contato mais direto com a
natureza e todo o seu potencial se abre para
a construção do conhecimento.
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Como para Piaget (1978, p.79) a representação do espaço para a criança é uma construção internalizada a partir das ações e das manipulações sobre o ambiente espacial do qual
ela faz parte. As leis que regulamentam a educação infantil em nosso país, não estabelecem
parâmetros e nem a obrigatoriedade para os
pátios e parques nas escolas. Apenas sugere
um percentual de área livre sem criar critérios
que garantam a qualidade deste espaço para
aprendizagem. Os Parâmetros Básicos de infra- estrutura para Instituição de Educação
Infantil dá apenas orientações para ocupaNas escolas de educação infantil, o parção das áreas recreativas (Fernandes, 2008).
que é um ótimo lugar de interações entre
alunos e professores. Esse espaço é um amSugestões para pesquisa, estudo e
biente de aprendizagem, entendendo-se
atividades:
assim como extensão da sala de aula, que
proporciona às crianças, as primeiras consVídeos
truções de interação social. (Dessen e Po- “A criança que se sente capaz”, com Fábio
lônia, 2007 apud Fernandes, 2008, p.42). Raimo;
- “A natureza e as culturas tradicionais”, com
Sabemos por experiência docente, que a Lea Tiriba;
- “Caramba, Carambola, o Brincar tá na
maioria dos parques nas escolas de educação infantil possuem árvores. Nas árvores Escola”;
- “Criança e Natureza”, de Maria Farinha
imensas, as crianças brincam com suas raízes
Filmes;
expostas. O clima nesse espaço é agradável
- “Criança e Natureza: Brincando com a
e o contato com a natureza é positivo. Faz
Natureza na Cidade”, de Maria Farinha
parte das brincadeiras, principalmente das
meninas, a vegetação. Elas pegavam as foFilmes;
lhas das árvores e imaginam que é comida,
- “Currículo Integrador da Infância
reproduzindo simbolicamente a cozinha. As Paulistana”, SME;
brincadeiras reproduzidas pelos alunos nos
- “Desemparedar das crianças na escola”,
parques são diversificadas, como por exem- com Lea Tiriba;
- “Leitura para bebês”, do Projeto Entorno;
plo: casinha, pega- pega, cozinha com po- “Minúsculos”, de Heléne Giraud; Thomas
tinhos e elementos naturais que encontram
no chão, brincadeiras de pique entre outras. Szabo;
- “NaturePlay”, de Daniel Stilling;
- “Não tenha pressa, viva o tempo da
brincadeira”, do movimento SlowKids;

Promovam o conhecimento de si e do mundo por
meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla,
expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e
desejos da criança; Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das
crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; Incentivem a curiosidade,
a exploração, o encantamento, o questionamento, a
indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza; Promovam a interação, o cuidado, a preservação
e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais (BRASIL, 2009, p.21-22).

Artigos postados em Sites
- “O mundo que acolhe a criança hoje”,
programa “Criança e Natureza”;
- “Os benefícios de brincar ao ar livre”, do
programa “Criança e Natureza”;
- “Manifesto do Movimento SlowKids.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a pesquisa e reflexão sobre o assunto abordado ficou claro que o parque e
os ambientes externos a sala de aula se revelaram um espaço importante para aprendizagens. Tanto as atividades livres como as dirigidas em ambientes externos são locais estimulantes capazes de fazer com que as crianças se desenvolvam plenamente.
O parque é fundamental para o desenvolvimento de aspectos cognitivos, físico e social, afetivo, tais como a socialização, a coordenação motora e o convívio com as regras.
As atividades livres são mais facilmente encontradas na rotina da Educação Infantil e são importantes. Por meio destas é possível estimular a fantasia, a criatividade e a individualidade da criança, que se sente mais autônoma. Por meio
das brincadeiras, pode-se aproximar do universo e da realidade da criança.
No
entanto,
este
momento
deve
ser
observado
atentamente
pelos professores, afinal na observação podemos buscar soluções e ressignificar as atividades. Este material pode servir ao planejamento de novas atividades.
As atividades dirigidas proporcionam outros estímulos. Vários trabalhos realizados na sala de aula poderiam ser feitos no pátio ou no parque da escola de uma forma muito mais prazerosa. Cabe a nós, como educadores conscientes e de visão inovadora propiciar aprendizagens significativas aos alunos.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: construindo conhecimentos
RESUMO: Sem a brincadeira, fica tedioso o processo de aprendizagem. É necessário que

a construção se faça a partir do jogo, da imaginação, do conhecimento do corpo. Brincar é
vital, primordial e essencial, pois, esta é a maneira que o sujeito humano, na saúde, utiliza
para se estruturar como sujeito da emoção, da razão e da relação. A construção de símbolos
é fato marcante para o homem. A criança, ao fazer tal conquista, entra para um espaço social
e cultural extremamente valorizado nas culturas letradas e tal fato não passa despercebido
pelos que cuidam dela, às vezes, por ter um ritmo diferente, os adultos acabam deixando de
valorizar o processo de conquista e quer logo o resultado, o produto. Procuramos descobrir os
motivos que levam as crianças a dedicarem grande parte de seu tempo ao jogo, à brincadeira,
e como é importante a criança aprender brincando. Ao alfabetizar uma criança é necessário
conhecê-la, conhecer suas características e seus direitos, conhecer a metodologia própria
para atuar com mediador, bem como a legislação que possibilite a formação de um cidadão
na atualidade e que respalde um verdadeiro trabalho pedagógico dentro da alfabetização
tornando a criança letrada e senhora de suas conquistas.

Palavras-chave: Lúdico; Alfabetização; Letramento.
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INTRODUÇÃO
No processo de alfabetização, os docentes
que adotam métodos voltados a ensinos descontextualizados e fragmentados que visam
apenas decodificar e memorizar a equivalência entre as letras e os seus respectivos fonemas, estão colaborando com a perpetuação
das diferenças entre as classes socialmente
menos favorecidas e os segmentos sociais
dominantes, e, consequentemente, com o sucesso escolar destes e o fracasso daquelas.
De forma diferente um processo de ensino e
aprendizagem em que se considere os conhecimentos prévios discentes como ponto de partida da aquisição de escrita, a aprendizagem
será construída em interações mediadas pelos professores, favorecendo o aparecimento
de leitores críticos, autônomos e proficientes.

PENSAMENTO E LINGUAGEM
O desenvolvimento deste estudo tem
como principal objetivo analisar aspectos
pragmáticos, fonológicos, semânticos e sintáticos através de uma visão filosófica e fonoaudiológica, comparando estas abordagens, com o intuito de mostrar de forma
abrangente a união entre estas duas áreas de estudo e estimular o fonoaudiólogo a
uma atuação mais holística e sistêmica no
processo comunicativo, no que diz respeito aos processos de comunicação normais.

Chomsky (1998, p. 56) diz que o indivíduo é o que ele comunica, expressa e sente.
E é através desse ato de comunicação, que
o homem interage com o meio onde está
inserido, e com essa interação ele compreende e expressa aos demais sua verdadeira
essência, suas ideias, raciocínio e emoções.
Para a efetivação do ato de ler e escrever o Ou, até quem sabe, se expressa sem deiambiente das salas de aulas deve ser configu- xar aflorar suas reais ideias e pretensões.
rado, dependendo dos profissionais que nela
atuam, em espaços para contatos com conheAinda segundo Chomsky (1998, p. 58), a
cimentos científicos significativos; e, então, a linguagem está intimamente ligada ao pensaescola assume a sua importante função de al- mento. É através do pensamento que o homem
fabetizadora aberta a encontros qualitativos traz à consciência o limiar do conhecimento
entre os discentes das diversas camadas so- em palavras. O pensamento é a linguagem
ciais e o saber sócio-histórico construído pela que concretiza a inserção do corpo do hohumanidade, para, dessa forma, colaborar mem no mundo, criando possibilidade de excom a construção de uma sociedade cidadã. pressão ao mesmo tempo em que estabelece
um limite. Sendo impossível significar tudo, a
Assim formaremos cidadãos conscien- linguagem não se esgota porque o pensamentes, alfabetizados, letrados e possuidores to é um fluxo contínuo em que um significado
de conhecimentos únicos que os acompa- cria novos significados para serem explicados.
nharão por toda vida, tornando-os seres
privilegiados dentro desse conhecimento.
Com este estudo queremos aproximar a linguagem e o pensamento, a verdade e a significação. A fonoaudiologia e filosofia através de
seus estudos apresentam entre si certas semelhanças no estudo da linguagem e do pensamento. Pretende-se, portanto, chegar a uma
discussão comum aos dois campos de estudo.
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A criança começa a desenvolver sua linguagem logo após o nascimento, sendo
que podemos dizer que mesmo ao longo
da vida intrauterina este bebê já vem tendo seu desenvolvimento biológico, emocional, cognitivo e de linguagem influenciado
por diversos fatores como por exemplo o
estado de saúde físico e emocional da mãe,
os ruídos tanto corporais da mãe como do
meio ambiente externos, dentre outros.

Em contrapartida, CHOMSKY (1966) apud
FERNANDES (1998) advogam que o indivíduo nasce com capacidades inatas para o
desenvolvimento da linguagem - isto quer
dizer que existem universais cognitivos e
linguísticos inerentes a todos os indivíduos
e cabe ao meio apenas estimular este potencial já existente. Uma vez ativadas estas
universalidades, reconhecem os estímulos
apresentados e atuam de modo a desenvolvê-los, assim, segundo esta idéia, todo
Piaget (1962) diz que ao nascer a criança indivíduo nasce com um conhecimento
tem a possibilidade de vir a desenvolver a subjacente de uma gramática geral, univercompreensão deste mundo no qual chegou, sal, e o meio vai ativar este conhecimento.
bem como meios de expressar-se para haver
uma efetiva interação e comunicação não só
Observa-se que mesmo havendo procom o meio, mas também com as pessoas. fundas divergências entre estes autores,
eles bem como ainda não refutam a imporVários autores já estudaram e ain- tância do biológico, nem do meio. O que
da estudam o que deflagra este proces- se discute é qual destes é o elemento deso, como evolui e o que o influencia e de- flagrador, e como este processo ocorre.
termina, havendo várias divergências.
O domínio da linguagem é condição esSKINNER (1957) defende que o de- sencial para que o ser humano seja capaz de
senvolvimento
linguístico
da
crian- relembrar, planejar, raciocinar e direcionar
ça ocorre devido a um condicionamen- tanto o curso de sua própria vida como da
to operante aos estímulos recebidos. comunidade em que se encontra (RAPPAPORT, FIORI & DAVIS, 1981). Sendo assim,
Já PIAGET (1962) apud GERBER (1996) é extremamente importante que este procesprocura demonstrar que a linguagem sur- so se desenvolva em condições desejáveis.
ge em decorrência da construção pela
criança de operações e estruturas cogA linguagem não é simplesmente uma
nitivas, através de suas interações sen- maneira pela qual as pessoas podem exsório-motoras iniciais com o mundo. pressar suas ideias e necessidades básicas. A linguagem além de um meio de
O importante neste desenvolvimento é comunicação, também exerce um papel
a imitação ativa da criança das suas pró- preponderante na representação, organiprias ações e das ações dos outros, tan- zação e interação com o meio ambiente.
to para a exploração do meio como para
propósitos de brinquedo sensório motor.
A linguagem não é usada apenas para o inA socialização da criança acompanha as divíduo se comunicar e expressar suas ideias.
mesmas etapas do desenvolvimento cogni- Assume também um papel de organização e
tivo, partindo de estruturas indiferenciadas representação do ambiente em que o indivípara o grau máximo nas operações formais. duo está inserido, tornando-o capaz de dominar sua linguagem em benefício seu e do meio.
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O vocabulário da criança amplia-se gradativamente. De acordo com VYGOTSKY (1984),
o vocabulário se desenvolve conjuntamente
ao desenvolvimento cognitivo, baseando-se
na formação de conceitos, na elaboração de
significados, no desenvolvimento das percepções. Sendo a origem da percepção do mundo.
O léxico da criança se desenvolve em conjunto com o desenvolvimento cognitivo, pois
a medida que vai amadurecendo, a criança
vai experimentando coisas, vai adquirindo
novos conceitos e palavras, que estarão presentes em sua memória, e serão utilizadas
quando sentir necessidade de simbolizar algo.

relações no uso delas e sua capacidade de
compreensão é relativa ao estágio de maturação do seu desenvolvimento cognitivo.
A linguagem é um meio de comunicação,
mas também um dos principais instrumentos
de desenvolvimento dos processos cognitivos
do ser humano (MAZZAFERA & SORDI, 2000).
A linguagem é o meio de comunicação utilizado por
nós seres humanos, mas não só, é também um elemento precursor do desenvolvimento intelectual, cognitivo da criança. Assim, por ser um meio de comunicação,
a linguagem pode ser expressa através da fala, da escrita, dos gestos (MAZZAFERA & SORDI, 2000, p. 79)

As palavras assumem em todos os momentos da vida dos seres humanos, uma
significação conforme o seu desenvolvimento cognitivo, suas experiências de vida, sua
cultura, época em que estamos vivendo ...

VYGOTSKY (1994) ao tentar relacionar fatores biológicos e sociais, focalizando uma
área particular de interesse, descobrira na história o cerne de sua concepção de linguagem
enquanto na atividade. Assim ele relacionar
Mas também as palavras assumem segundo
a linguagem não apenas com o pensamento,
mas com o trabalho e a consciência humanos. uma perspectiva conjunta, ou seja, na sociedade, num grupo de pessoas, uma significação
Assim, para VYGOTSKY, a linguagem não que para esta sociedade ou grupo designam
se relaciona apenas com o pensamento, coisas e objetos que em outras sociedades
significar coisas muito distintas.
mas há relação com o trabalho e a cons- podem
ciência humana. Estabelecendo assim,
As palavras possuem corpo e alma poruma ligação entre linguagem e sociedade.
que são utilizadas por um grupo de pesComparar o pensamento a uma “nuvem soas ou por apenas uma pessoa; mas sua
descarregando uma chuva de palavras” alma está contida na significação que este
para afirmar que a transição do pensamen- grupo ou pessoa nele deposita, para conto para a palavra passa pelo significado, e seguir se expressar e se fazer entender.
é por este que se estabelece a medição enPOETZSCHER (1994) afirma que a linguatre o sujeito, seus interlocutores e o mundo social. Para este autor, a linguagem não gem é de tal modo onipresente que a aceitapoderia ser vista como meio ou instrumen- mos e sabemos que sem ela a sociedade, tal
to; ela é a própria essência da vida mental. como a conhecemos, seria impossível. É, com
efeito, na língua e pela língua que indivíduo
As palavras têm corpo e alma, são usadas e sociedade se determinam mutuamente.
por uma comunidade linguística, devem ser
A linguagem está presente em qualquer
levadas em consideração no contexto em
que se encontram, mas são também indivi- momento da vida de um ser humano, porduais, pois cada indivíduo inclui suas próprias que sem a linguagem o homem não teria
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como se comunicar com os outros e viveria isolado. Sendo assim, a linguagem faz
também, através de sua língua, que o homem possa agir sobre o mundo e sobre
ele mesmo (POETZSCHER, 1994, p. 103).

Inicialmente a fala segue a ação, sendo provocada e dominada pela atividade. Posteriormente, entretanto, quando a fala se desloca
para o início da atividade, surge uma nova
relação entre palavra e ação. Nesse instante a fala dirige, determina e domina o curso
GERALDI (1995) elucidar que a “língua” não da ação; surge a função planejadora da fala,
está de antemão pronta, mas a “atividade da além da função já existente da linguagem, de
linguagem” se constrói e reconstrói no próprio refletir o mundo exterior (VYGOTSKY, 1994).
processo interlocutivo. Através da interação
com os outros, o sujeito se constitui como
O significado é dado por todo o comtal. Neste sentido, a linguagem é trabalho so- portamento no momento e a situação na
cial e histórico seu e dos outros, e é para os qual ocorre. Neste caso, o quadro de reoutros e com os outros que ela se constitui. ferências da criança é situacional, isto
é, externo e também social (VYGOTA linguagem é uma tarefa sua e dos outros; SKY, 1984; 1987 apud LAMPREIA, 1999).
porque é na interação com o meio e com as
pessoas que criamos a nossa linguagem. Como
Vários filósofos também discorreram
para o desenvolvimento da linguagem é im- sobre a linguagem, pois a filosofia estuprescindível a interação com o meio, este pro- da a essência do homem, que só pode ser
cesso vai se alterando de geração para geração. compreendida através de sua linguagem.
O momento de maior significado no curso de desenvolvimento intelectual que
dá origem às formas puramente humanas
de inteligência prática e abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática, então duas linhas completamente independentes de desenvolvimento, convergem.
O importante da fala, é que além de facilitar a efetiva manipulação de objetos pelas
crianças, controla também o comportamento da própria criança. Assim, com a ajuda da
fala, as crianças adquirem a capacidade de
ser tanto sujeito como objeto de seu próprio
comportamento (VYGOTSKY, 1994), “com
a convergência da fala e atividade prática,
é que o desenvolvimento infantil se consolida; a fala auxiliará a criança na manipulação dos objetos e no controle do seu próprio
comportamento” (VYGOTSKY, 1994, p. 236).
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Um deles foi Platão (S.d.), explicando que há
uma forma de estilo narrativo apta a ser empregada por um verdadeiro homem de bem quando tem
algo a dizer; e outra forma, bem diversa da primeira, a que sempre recorre e de acordo com qual se
expressa aquele modo de ser e educação são opostos aos homens de bem (PLATÃO, 1995, p. 89).

Platão defende o homem como um ser sociável, caráter demonstrado em suas atitudes
e a maneira de agir consigo e não apenas
por sua maneira de expressar-se pois aliando fala, linguagem e pensamento, a fala pode
vir a ocultar nossas verdadeiras intenções.
Para PLATÃO apud JEANNIÈRE (1995)
a linguagem está a serviço da idéia que ela
exprime, e não apenas do sujeito que fala;
mas não é somente o meio de dizer a idéia,
o sinal da idéia; ela exprime que a idéia é
conhecida, que ela é nossa, que ela faz parte da nossa própria realidade espiritual.
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Para Platão a linguagem não é só o que exista. Pois é próprio de nosso espírito foro sujeito quer dizer, mas como o sujei- mar as proposições gerais pelo conhecimento vai se utilizar dessa linguagem para ex- to das particularidades (DESCARTES, 1996).
primir sua ideia e sua realidade espiritual.
Descartes criou uma frase que se tornou
Para DESCARTES (1996) a
filosofia é célebre: “Penso, logo existo.” Para ele, só
o estudo da sabedoria, isto é, um perfei- o fato de estarmos pensando não signifito conhecimento de todas as coisas que o ca que estamos vivos, mas que ao estarmos
homem pode saber, tanto para a condu- pensando, esta intenção existe. E para esta de sua vida como para a conservação de tarmos pensando temos que ter um conhesua saúde e a invenção de todas as artes. cimento prévio do assunto ou do objeto deste pensamento. E assim, o fato de termos
Descartes vê na filosofia o estudo da este conhecimento, não podemos pensar
sabedoria, ao qual o homem poden- em algo que não temos conhecimento, pordo ter conhecimento de tudo que está que o nosso conhecimento e entendimenao seu redor, utiliza-se desta para condu- to das coisas se dão a partir das caracteríszir sua vida. A sabedoria só pode ser ad- ticas mais marcantes do objeto para depois
quirida e expressa através da linguagem: termos o conhecimento de sua totalidade.
“[...] nada há que esteja inteiramente em nosso poder, exceto os pensamentos. O corpo humano nunca
é uma máquina, pois está sempre unido a uma alma.
Mas essa redução mostra que a única função da
alma é o pensamento.” (DESCARTES,1996, p. 159).

Descartes compara o homem a uma máquina quanto ao funcionamento, porém a
máquina não tem a alma racional e pensante. A alma nutre o pensamento que dá forma a linguagem e também é por ela modelado, podendo vir a modificar seu curso.

A idéia das coisas só é possível quando você
conhece ou se tem ideia do “algo”, mas para
julgar esta coisa só podemos fazer segundo
a idéia que temos. Por termos a capacidade
de formular ideias, o que entra em contradição não são as coisas que se apresentam à
nossos pensamentos e ideias, mas sim nosso livre arbítrio de julgar e escolher o que
é melhor em que pensamos e idealizamos.
Descartes (1996), compreende pelo nome
de pensamento, tudo quanto está de tal
modo em nós que somos imediatamente
seus conhecedores. Assim, todas as operações da vontade, do entendimento, da imaginação e dos sentidos são pensamentos.

Se existe algo absolutamente em nosso
poder, são os nossos pensamentos, aqueles que provêm da vontade e do livre-arbítrio. Quando alguém diz: penso, logo sou, ou
existo, ele não conclui sua existência de seu
pensamento como pela força de algum siloSomos conhecedores dos nossos prógismo, mas como uma coisa conhecida por prios pensamentos, tudo que se opera em
si; ele a vê por simples inspeção do espírito. torno de nossa pessoa são pensamentos
Como se evidencia do fato de que, se a de- os quais nos movem, impelem e formam.
duzisse por meio do silogismo, deveria antes
conhecer esta premissa maior: Tudo o que
pensa é ou existe. Mas, ao contrário, esta
lhe é ensinada por ele sentir em si próprio
que não pode se dar que ele pense, caso não
247
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Pelo nome de idéia Descartes (1996), entende a forma de cada um de nossos pensamentos por cuja percepção imediata temos conhecimento desses pensamentos. De tal modo
que nada se pode exprimir por palavras, sem
que daí mesmo seja certo que possua em si a
ideia da coisa que é significada por palavras.
A idéia é o conhecer dos nossos pensamentos. Mas como expressar com palavras
o que pensamos? Para expressar com palavras os pensamentos é preciso compreender, e se ter idéia das palavras que melhor
definem o que foi compreendido e pensado.
Atualmente os filósofos continuam estudando a linguagem como meio de compreensão do homem. A linguagem é uma estrutura
de significação tão complexa, que todos os
recursos que utilizamos para nos comunicar faz em parte da linguagem. A linguagem
está num gesto diferente, em que tem um
grau de significação que as palavras não expressam; está presente em uma melodia de
uma música ou na nossa própria entonação,
onde queremos transmitir algo, para alguém;
está no silêncio das ações e pensamentos
que permeiam nossos atos humanos; está
presente nas frases e em tudo que nos utilizamos de algum meio para alcançar a comunicação. O que se pode tirar de significativo na linguagem presente em qualquer ato,
ação, pensamento, fala, voz é que cada uma
delas passa o seu significado conforme o que
o falante quer transmitir e que o receptor recebe essas informações conforme o entendimento que possui do mundo ao seu redor.

O significado é assimilado inicialmente
pela criança como parte da herança social
da que faz parte a linguagem. Progressivamente, o significado vai qualificando-se
à medida que a criança se desenvolve, de
tal forma que não pode deixar de ser algo
estritamente individual, além de ser social (VYGOTSKY, 1994; AZCOAGA, 1988).
O significado das palavras chega até a
criança por herança social, que será o precursor da formação da sua linguagem. Com
o desenvolvimento da criança esse significado passa a ser individualizado e social.
O sentido entende-se por um significado individual da palavra separado deste sistema objetivo de relações com o momento dado e a situação dada (LURIA, 1987).
Relacionar sentido e significado como sendo componentes da palavra, sendo que o
sentido é mais individualizado, pois depende do indivíduo, já o significado é um sistema de relações simbólicas contida na palavra.
O ato comunicativo (AZCOAGA, 1998) termina em um contexto linguístico. Esse contexto não está configurado só pelo que se
diz e como se diz, mas também pelo que já e
pelo que ambos antecipam acerca do que se
dirá. É um contexto predominantemente, mas
não exclusivamente semântico, pois intervêm
aspectos fonológicos, especialmente suprassegmentais (prosódia, volume de voz, etc.).

Com efeito, podemos pensar algo que talvez não possamos dizer; mas de forma alguA linguagem pode ser vista como sen- ma poderíamos dizer algo que não podemos
do localizada entre dois níveis diferen- pensar. Pense-o, portanto, antes de nomeá-lo.
tes de organização, a saber, entre corpo
e pensamento ou entre corpo e mente.
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Não significa que falamos tudo que pensamos, mas não podemos falar sem ter tido
um pensamento prévio. Ao observarmos
um objeto, fazemos com os olhos, mas suas
características são fixadas pela mente e relacionadas com as emoções, experiências
e sentimentos, elaboramos com o pensamento e esta idéia será expressa pela fala:

A linguagem humana é um sistema codificado que determina ações, objetos, relações
e características, a fim de transmitir a informação desejada pelo sujeito, utilizando-se da
palavra que para os autores é elemento básico da linguagem, a palavra codifica a experiência vivenciada pelo sujeito. A linguagem é
o instrumento básico inventado pelo homem,
permitindo-lhe não só entrar em contato com
Para o contexto histórico - social, um homem em si- a natureza, mas sobretudo transformá-la.

lêncio é um homem sem sentido. Então, o homem abre a
mão do risco da significação, da sua ameaça e se preenche; fala. Atulha o espaço de sons e cria a idéia de silêncio com o vazio como falta (SURREAUX, 1999, p. 58).

É a partir da linguagem, que o homem constrói formas superiores de comportamento,
que passa da relação direta com a natureza
O homem tem a capacidade de falar, e com a uma relação mediada pelos signos socialisso age sobre o mundo, transformando-o. mente compartilhados, que passa do munAo falar, ele quebra a barreira do silêncio, do concreto ao simbólico (SILVEIRA, 1998).
preenchendo o espaço com o som emitido
por ele próprio. Porém, o silêncio em si mesA linguagem é fator básico para o homem ter
mo também traz muita significação. Às ve- e entrar em contato com a sociedade, transforzes, mais que palavras (SURREAUX, 1999). mando-a de forma a construir novos comportamentos, que lhe possibilitam uma relação
A linguagem se converte num instrumento mais mediada por signos sociáveis, o que torpoderoso de estruturação e organização da na o mundo mais simbólico do que concreto.
cultura. A linguagem organizadora da cultura que se detêm no conhecimento acumulaFalar de uma linguagem faz parte de uma
do através de gerações, que designa a forma atividade ou de uma forma de vida. O modecomo uma cultura entende e se relaciona lo reducionista do atomismo lógico é assim
com o mundo em que vive. A linguagem cria rejeitado. Os jogos de linguagem não são inum universo simbólico para além do mun- troduzidos com o objetivo de “futura regulado concreto (LURIA & YUDOVICH, 1987). mentação da linguagem”, mas como funções
linguísticas alternativas que, através de “seEnquanto a cultura molda a linguagem, melhanças e dessemelhanças”, descrevem e
esta mesma linguagem determina a influ- mostram o uso das palavras em uma forma de
ência do homem sobre o meio. A linguagem vida, em contexto de instituições e comporhumana é um complexo sistema de códigos tamentos humanos (WITTGENSTEIN, 1973).
que designam objetos, características, ações
ou relações; códigos que possuem a funFazemos uso da linguagem de diversas forção de codificar e transmitir a informação. mas, pois ela nos possibilita essa opção, porque
O elemento fundamental da linguagem é a a linguagem não é algo fixo, é algo que se enconpalavra. A palavra designa as coisas, individu- tra em mudança constante sendo que há teraliza suas características. Designa ações, rela- mos que se renovam e outros que envelhecem.
ções, reúne objetos em determinados sistemas.
Dito de outra forma, a palavra codifica nossa
experiência (LURIA & YUDOVICH, 1987).
249
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Quando o sujeito se utiliza a linguagem para
falar, expressar algo, está se utilizando dos
elementos linguísticos para expressar uma atividade ou até a forma que lhe convém passar
a vida. Se utiliza de funções linguísticas alternativas em que coloca na sociedade e mostra
seus comportamentos, ideias e forma de vida

LINGUAGEM E PENSAMENTO
Quando falamos de linguagem, de acordo com Piaget (1996, p. 205), é impossível
imaginar que esta existe se o pensamento,
pois a linguagem é a maneira pela qual expressamos o nosso pensamento. E é claro que sabemos que esta não é e nem deve
ser a única forma de expressarmos nossas
ideias. Jean Piaget desenvolveu um método de investigação do pensamento infantil,
concentrando-se nas características distintas do pensamento infantil. E desta maneira revolucionou o pensamento da época
que considerava a criança um mini adulto.

Entretanto em nenhum momento Piaget cita a fala interior egocêntrica, uma
vez que as crianças mais velhas do que 8
anos não apresentam mais a fala egocêntrica, por já tentaram resolver situações problemas sozinhas. Porém, quando nos encontramos nessa situação e perguntamos
à criança o que estava pensando, ela nos
dá respostas semelhantes às encontradas
na fase da fala egocêntrica da pré-escola.
Vygotsky (2001, p. 98) observa que o pensamento da criança pequena inicialmente
evolui sem a linguagem; assim como os seus
primeiros balbucios são uma forma de comunicação sem pensamento. Entretanto, já nos
primeiros meses, na fase pré-intelectual, a
função social da fala já é aparente: a criança
tenta atrair a atenção do adulto por meio de
sons variados. Até por volta dos dois anos, a
criança possui um pensamento pré-linguístico e uma linguagem pré-intelectual, mas a
partir daí, eles se encontram e se unem, iniciando um novo tipo de organização do pensamento e da linguagem. Nesse momento,
surge o pensamento verbal e a fala racional.
A criança descobre que cada objeto tem seu
nome e a fala começa a servir ao intelecto e
os pensamentos começam a ser verbalizados.

Segundo Piaget (1996, p. 211) as características da lógica das crianças estão relacionadas ao egocentrismo do pensamento infantil. Ele fala sobre o egocentrismo infantil
de forma a caracterizá-lo com uma posição
genética. Complementando que para Piaget a
criança tem um pensamento autista e devido
à ação do meio ele vai se modificando. Logo
Assim, segundo Vygotsky (2001, p. 102),
o pensamento egocêntrico da criança “fica a
meio caminho entre o autismo, no sentido es- o desenvolvimento do pensamento é detertrito da palavra, e o pensamento socializado”. minado pela linguagem, pelos instrumentos
linguísticos do pensamento e pela experiênA base da crença de Piaget é fornecida pe- cia sócio cultural da criança. Vygotsky conslas pesquisas que realizou quanto ao uso da tatou que a fala é um elemento que favorelinguagem pelas crianças. Ele realizou várias
ce o aprendizado e transforma o ser humano
observações sistemáticas que ajudou consina espécie animal com nível superior às dederavelmente a psicologia, consequentemente educadores e todos os interessados em mais espécies. A criança compreende e concompreender o “mundo” da criança. Com os trola seu mundo através da linguagem. Ao
dados obtidos chega-se à conclusão de que denominar coisas e o que faz, descobre que
a fala egocêntrica é um estágio transitório pode pensar em objetos e pessoas que não
na evolução da fala oral para a fala interior. está vendo, ou melhor, ainda consegue imaginar situações. A grande divergência entre
os dois estudiosos, no entanto, se dá na re250
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lação entre linguagem e pensamento. Para
Vygotsky e Luria a linguagem tem um papel
definitivo na organização do raciocínio, pois
age decisivamente sobre este, reestruturando diversas funções psicológicas, como a
atenção, a memória, a formação de conceitos.

sam ter em comum. Num estágio mais evoluído dessa mesma fase, a criança começa
a se orientar por semelhanças concretas visíveis e formar grupos de acordo com suas
conexões perceptivas. Assim a criança nesse estágio é capaz de agrupar os animais
em um grupo e as plantas em outro. Esse
Enquanto para Piaget, a aprendizagem de- estágio é denominado de Pseudoconceito.
pende do estágio de desenvolvimento atingido pelo sujeito, para Vygotsky, a aprendizaVoltando nosso olhar para Piaget, veregem favorece o desenvolvimento das funções mos que para ele a ausência de consciência
mentais. Embora Vygotsky concorde que a na criança em idade escolar é um resquício
aprendizagem ocorre muito antes da chega- do seu pensamento egocêntrico, que mesmo
da da criança à escola, ele também atribui um nessa fase tende a desaparecer ainda está
valor significativo à aprendizagem escolar, presente no pensamento da criança, ou no
que no seu dizer “produz algo fundamental- seu raciocínio. Neste exato momento é que
mente novo no desenvolvimento da criança”. se dá a transformação, na qual a consciênAo longo da vida o indivíduo se desenvolve cia é atingida e a criança começa a desenatravés de diferentes fases que envolvem volver um pensamento socializado maduro,
vários processos mentais. Um dos primei- que praticamente expulsa os restos de egoros processos pelos quais a criança passa é a centrismo do pensamento verbal da criança
formação de conceitos no qual o mediador é
CONSIDERAÇÕES FINAIS
a palavra, que é o meio para centrar a atenção, abstrair determinadas situações, sinteO principal objetivo deste trabalho é de ofetizá-las e simboliza-las através dos signos.
recer aos educadores subsídios teóricos que
Chegando à discussão do desenvolvimen- lhes possibilitam a compreensão das relações
to do agrupamento conceitual nas crianças, conhecidas entre a motricidade humana e os
usando seus blocos, Vygotsky acompanha a processos de aprendizagem, tanto no âmbito
forma pela qual o desenvolvimento intelectu- das atividades predominantemente motoras
al da criança adquire uma estrutura que torna como das atividades predominantemente cogpossível o uso da linguagem como instrumento nitivas; apresentando os caminhos eficazes.
lógico, crítico e analítico do pensamento. SePropiciar aos
educadores vivências
gundo suas explorações também constata sobre o modo pelo qual os conceitos mais rigoro- de atividades que podem ser utilizadas
sos de ciência e pensamento disciplinado têm como instrumento para avaliação e ino efeito de transformar dando uma nova dire- tervenção em dificuldades para os proção aos conceitos espontâneos das crianças. blemas específicos de aprendizagem.
O mundo todo é unânime em afirmar que
Segundo Vygotsky, a formação de conceitos passa por três fases: o sincretismo, na o exercício físico é muito necessário para o
qual a criança agrupa objetos de forma de- desenvolvimento mental, corporal e emociosordenada; o pensamento por complexos, nal do ser humano e em especial a criança.
no qual a criança consegue agrupar os objetos por meio de características que pos251
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AS PRÁTICAS DE CURA E A CONSTRUÇÃO DO DISCURSO ILUMINISTA NA
PASSAGEM DA COLÔNIA PARA O BRASIL IMPERIAL
RESUMO: Nas duas últimas décadas, muitas pesquisas têm direcionado seus estudos sob

os novos ângulos, instituições, eventos, crenças e personagens envolvidos com as artes de
curar, remediar ou precaver enfermidades e a medicina ao longo da história do Brasil, o que
modificou bastante a antiga leitura a respeito dos curandeirismos e dos curandeiros em geral.
A mesma busca a compreensão das relações entre a medicina científica e a arte de curar no
Império Brasileiro.

Palavras-chave: Práticas de Cura; Historiografia; Brasil; História da Medicina.
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INTRODUÇÃO
O meio ambiente tem se constituído como um importante acesso para a compreensão de todas
as sociedades, entre elas a brasileira, além de conter um valioso potencial para a construção
do conhecimento histórico. Fenômenos como a contaminação das águas, do ar, e dos solos,
catástrofes naturais, alterações no clima, nas paisagens, ameaças à biodiversidade estão cada vez
mais comuns e crescentes que desencadearam efeitos na vida humana para os quais são buscadas
alternativas que possam contribuir para a preservação da natureza e da vida humana na Terra.

De acordo com Witter (2005) foi a partir do século XX que houve o aumento do interesse
de estudiosos que se dedicavam ao estudo do folclore brasileiro. O início baseou-se de uma
apreciação em coletar informações e compreender as raízes culturais que provinham e as práticas
de cura populares, como é o caso de autores como Câmara Cascudo, talvez o mais influente entre
estes autores, Oswald Cabral e ainda Alceu Maynard. Tais autores se centraram no recolhimento
de curiosidades acerca dos folclores popular da cura e da doença, o último ainda devido à
influência da antropologia norte americana fez com que se pudesse compreender a lógica
de pensamentos de curandeiros e seus clientes nas regiões mais afastadas do centro do país.

Witter (2005) acrescenta ainda que de 1970 e 1980, novos interesses e objetos de
abordagens nas pesquisas históricas nesta temática começaram a surgir devido ao empenho dos
historiadores no diálogo com outras ciências como sociologia, antropologia, filosofia e psicologia.
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A HISTÓRIA DA MEDICINA E SUA
RENOVAÇÃO
Na própria história da medicina uma renovação ao tematizar a construção institucional e seu papel junto ao poder político governamental. Proporcionando modos
diferentes de se pensar a história médica
e também como as práticas populares de
cura tinham sido até então apreendidas.
Neste percurso histórico o autor nos diz
que, na década de 1990, estes questionamentos se acentuaram, como parte das preocupações de pesquisa, consolidando o interesse
da academia por estes estudos, destacando
autoras como Gabriela Sampaio (2001), Márcia Ribeiro (1997) e Beatriz Weber (1999),
responsáveis pela introdução de alguns
problemas caros aos estudiosos do tema.
Embora nenhuma destas obras tenha o curandeirismo como tema principal, elas foram responsáveis pela
colocação de alguns dos problemas que se tornaram
caros aos estudiosos do tema. Em primeiro, a idéia de
que, ao longo dos três primeiros séculos da história do
Brasil, apenas uma tênue fronteira distanciava o saber
médico oficial dos saberes populares. Em segundo,
existência de conflitos não apenas entre a medicina
e suas concorrentes populares, mas entre os próprios
médicos acadêmicos e as teorias explicativas da doença e das terapias que utilizam, daí o uso do termo “medicinas”. Em terceiro, a idéia de que medicina e magia
permaneceram associadas para uma boa parte da população brasileira, influenciando as escolhas terapêuticas e a busca de curadores – médicos ou curandeiros
– até meados do século XX (WITTER, 2005, p.17).
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Para Witter (2005) nos fins da década de
1990, as práticas de cura passaram a aparecer como temáticas bastante relevantes nas
teses de mestrado e doutorado, para tal ele
nos apresenta os trabalhos de os trabalhos
de Tânia Pimenta (1997), cujas teses de mestrado e doutorado se voltaram para o estudo das modificações do status dos curadores
perante a legislação brasileira, na passagem
da Colônia para o Império, das resistências
dos que caiam na ilegalidade e da percepção do povo quanto às alterações legais;
Vera Marques (2002), que investigou os
medicamentos no Brasil Colônia; Betânia Figueiredo (2002), Marcio Soares (1999), Nikelen Witter (2001), Nauk Maria de Jesus (2001)
e Regina Xavier (2013), que se voltaram para
o estudo da diversidade de saberes, práticas e agentes de cura pelo Brasil Imperial.
Thomas (1989), em O Homem e o Mundo
Natural, diz então, que foi entre os anos 1500
e 1800 que ocorreu uma série de transformações na maneira pela qual os homens e
as mulheres de todos os níveis sociais, percebiam e classificavam o mundo natural ao
seu redor. Alguns dogmas desde muito estabelecidos sobre o lugar do homem na natureza foram descartados nesse processo,
surgiram então, novas sensibilidades em relação aos animais, às plantas e as paisagens,
situação ao qual no Brasil não foi diferente.
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Em sua obra apresenta que as plantas e os
animais em estudos principalmente classificados em sete tipos de ervas: ervas de vaso; ervas medicinais; cereais; legumes; flores; capim
e ervas daninhas. Porém, o principal estímulo
para os estudos botânicos era medicinal, em
que a descoberta do Novo Mundo intensificou a busca de plantas medicinais úteis, já que
praticamente todos os primeiros botânicos foram médicos ou boticários preocupados com
os usos e ação das plantas no corpo humano.
Seguindo por esta proposta Witter (2005)
nos permite compreender que no Brasil devido a características como sua formação social
e econômica e as características físicas de seu
território, a natureza foi objeto e presença incontornável na historiografia. Situação que
afugentou uma construção e os riscos presentes de uma “historiografia da imitação” ou
mimetismo acadêmico das modas intelectuais norte-americanas ou europeias proporcionando a criação de trabalhos próprios nos estudos do debate historiográfico sobre saúde,
doença e cura. Situação a qual singulariza a
singulariza a sociedade brasileira e as relações
que estabeleceu e estabelece com o mundo natural. Podemos encontrar autores que
atentaram para essas especificidades como:

Sérgio Buarque de Holanda que observou as relações com a natureza no Brasil estiveram marcadas
por uma conduta de geração de “riqueza que custa
ousadia, não riqueza que custa trabalho”, caracterizada pela ausência de vontade própria, Caio Prado
Júnior destacou o aproveitamento das atividades
econômicas do século XX caracterizado predatório e
perdulário do aproveitamento das riquezas da terra,
o desdobramento de um capital. O historiador norte americano Warren Dean por sua vez, notou que
as queimadas e o nomadismo e a agricultura praticada por proprietários de terra, grandes e pequenos, no Brasil do século XIX, responderam por uma
concepção dos produtos naturais como “recursos
transitórios”, sem se preocuparem com a preservação ou a reposição das condições de disponibilidade
desses recursos. Incluía-se neste elenco não apenas
os produtos extraídos, como madeira, a lenha, os cipós e o carvão, mas indistintamente a cal, o ferro, a
água, a fauna e a flora (DRUMMOND , 1991 p. 128).

Ribeiro (2007) irá afirmar que apesar de hoje
as pessoas estarem acostumadas as grandes
construções formadas pelas vigas metálicas
e arranha-céus de concreto, como é o caso
de grandes cidades no mundo como São Paulo, não tem a noção de que muitas vezes ela
fora construída em detrimento de uma densa
vegetação e matança de inúmeros animais,
que hoje podem estar extintos. Destacando
uma ampla variedade de plantas medicinais
que podem ter se perdido, restando então, as
áreas intocadas/ preservadas e sua variedade de plantas medicinais e prováveis novos
medicamentos. Ribeiro (2007) ainda afirma
que os jesuítas constituem as primeiras e as
mais expressivas notícias que temos acerca da flora medicinal, após dos portugueses no Brasil, devido as circunstâncias além
de encarregados da missão da catequese, a
desempenhar também funções curativas demonstradas em relatos de Padre Manoel da
Nóbrega (1549) e José de Anchieta (1581).
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Nestas correspondências em toda América
Portuguesa é relatado com frequência a falta de médicos, cirurgiões e remédios durante
todo o período colonial. Assim, a população
era obrigada a recorrer às diversas formas de
cura trazidas pelas diferentes etnias, principalmente a indígena e seus conhecimentos da
flora e fauna no continente recém ocupado,
com as quais se manteve contato de curandeiros e aos padres da Companhia. Tal fato,
por sua vez, permitiu que se formasse um amplo espaço para a atuação de homens e mulheres que detinham os segredos das curas.
Afirmou ainda que a medicina brasileira se
formou também em um outro encontro, entre negros e portugueses, já que a vinda da
população negra a partir da escravidão também trouxe uma série de doenças que antes
nunca foram vistas antes no Brasil. Sendo
assim, tal prática acabou por enriquecer os
quadros patológicos da então colônia, como
também as populações vindas da África deram inúmeras contribuições a fitoterapia
brasileira apresentando seus conhecimentos
de plantas até então desconhecidas ou trazidas por eles. Em uma referência a Sérgio
Buarque de Holanda, Ribeiro (2007) então,
nos apresenta que nos estudos historiográficos deste autor já se atribuía o aparecimento
das artes de cura do Brasil no amálgama das
diferentes das populações aqui residentes.
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Ressaltando também que a participação
da medicina indígena é muito importante, já
que a mesma fora muito aproveitada tornando as plantas medicinais brasileiras famosas
em todo o mundo. Uma vez que a viagem
de Portugal ao Brasil era extensa e fazendo
com que quando os medicamentos chegavam
em nossas terras eles já estavam em estado
de decomposição. “Nas boticas embora se
encontrassem muitos medicamentos europeus, o grande predomínio foi, sem dúvida,
remédios preparados à base de ingredientes locais, e cujos segredos foram transmitidos pelos índios” (RIBEIRO, 2007, p. 86).
Como já mencionado em uma viagem tão
longa, levava-se a cerca dois meses em média, fazia com que muitos medicamentos
chegassem aqui em alto grau de decomposição, situação ao qual, no caso de São
Paulo a autora afirma ainda que aqui ocorria um agravante, devido a sua localização
geográfica e ao difícil acesso a subida da
Serra do Mar, proporcionando um ambiente favorável a utilização das plantas medicinais que se tinha conhecimento na região.
Ou seja, diante de tal ambiente de escassez de medicamentos, bem como o alto custo da trajetória de medicamentos vindos da
Europa, favoreceu-se o aproveitamento da
flora local como uma alternativa de extrema
necessidade, mas também se reconheceu a
capacidade de aprendizagem do sertanejo
neste ambiente, como pode ser visto a seguir:
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Luís Gomes Ferreira, cirurgião português que permanecera no Brasil por vinte anos durante o século
XVIII, deixou comentários muito elogiosos acerca
dos profundos conhecimentos dos paulistas em relação à nossa flora medicinal. Ao discorrer sobre o
emprego a raiz de butuã, medicamento normalmente medicamento normalmente indicado para doenças hepáticas, chagas generalizadas e outros males,
o cirurgião enfatizava a grande confiança que tinha
na experiência do sertanejo (RIBEIRO, 2007, p. 88).

Ou em outros relatos que a autora destaca,
as impressões dos naturalistas Spix e Martius, que ao longo do século XIX se mostraram interessados na biodiversidade brasileira:
[...] o contato com a natureza aguça o sentido desses homens simples, dando-lhes percepção tão exata
dos característicos físicos, que neste ponto eles superaram geralmente o europeu muito ilustrado, porém
pouco conhecedor da natureza. O sertanejo de São
Paulo distingue diversas formas de loureiros que pretende cortar para seu uso, pela comparação das folhas,
com uma certeza que faria inveja a qualquer botânico.
Igualmente o sertanejo é notável pelo conhecimento
perfeito das plantas medicinais de sua terra; sobretudo
as mulheres entre os habitantes desta província têm
fama de grande proficiência nas práticas da medicina.
Em quase todas as casas uma ou outra exerce função
de curandeira, que não lhe são lhe são disputadas por
nenhum médico ou cirurgião (RIBEIRO, 2007, p. 88).

As camadas mais pobres não tinham alternativa senão a consumir os produtos que estavam mais próximos e mais baratos, já que
muitas vezes estavam plantados nos quintais
de suas casas. “Baseadas num longo aprendizado com os índios, cujos critérios eram
essencialmente empíricos, as pessoas costumavam passar de geração para geração, o conhecimento das plantas e o segredo do preparo de mezinhas” (RIBEIRO, 2007, p.93). O que
evidenciava que por força das circunstâncias
e da forma como as populações mais desfavorecidas viviam desencadeou uma maior utilização dos ingredientes farmacêuticos fornecidos pela flora e fauna do território brasileiro.

Nava (2003) afirmou que no século XVIII
começa a ocorrer uma dissociação de saberes, explicando que vinha se formando de
saber um erudito trazido da medicina vinda
da Europa e um popular proveniente destas
experiências com a flora nativa medicinal
produzida no Brasil e este acontecimento
não seria totalmente pacífico, uma vez que,
tínhamos um concepção afirmando-se como
oficial e aqueles que tinham as suas práticas
Para Ribeiro (2007) tal ambiente proporcio- de cura que eram consideradas informais.
na a vida nas localidades pouco urbanizadas
um estímulo na utilização de nossa flora medicinal. Entretanto o uso intensivo das plantas
curativas não estava restrito somente ao interior do que viria a ser o Brasil. Mesmo nas vilas
e cidades mais importantes do país em formação esse emprego das plantas nativas também
era muito corriqueiro, além de acrescentar que
tal utilização também era feita devido ao alto
preço dos produtos importados da Europa.
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Se em ampla variedade de aspecto o saber erudito e
o popular eram indissociáveis na experiência dos distintos estratos sociais, os representantes da arte oficial lutam ferrenhamente contra os que praticavam as
curas na informalidade. Reivindicando para si o controle do corpo, a medicina oficial esvaziava o sentido
dos conhecimentos terapêuticos populares e reinterpretam-os à luz do saber erudito. A fluidez entre o domínio da medicina e aquele da feitiçaria, com o emprego de cadáveres humanos e de animais associados
ao universo demoníaco, como o sapo, o cão negro, o
morcego e o bode na produção de remédios, impunha
aos portadores de diploma a tarefa de distinguir o procedimento “científico”, das crenças populares “supersticiosas”. Nesta tarefa encontravam o apoio da Igreja
e das ordenações do Reino. No imaginário popular, os
santos, vistos mais como especialistas do que como
clínicos gerais, seriam responsáveis por um grande número de curas. Fazendo restrições no que respeitava à
intervenção dos santos e das palavras sagradas, a não
ser quando praticados ou recomendados pelo clero,
a Igreja e os médicos reforçam a idéia de que Deus
distribuíra com parcimônia o acesso ao domínio do
sagrado, vetando-o aos indivíduos rústicos. Tal como
as confrarias iriam amolecer a rigidez da fé oficial da
Igreja, quebrando a unidade da religião luso-brasileira
e tornando-a mais humana e consoladora para os distintos grupos sociais, os curandeiros leigos seriam até
certo ponto bem tolerados (NICOLAU,2019, p. 112)

Para Nava (2003), as ideias iluministas que
adquiriram força na Europa, durante o século XVIII no mundo, foram responsáveis
por movimentos revolucionários, entre eles
a independência de várias colônias europeias nas Américas e também pela Revolução Francesa, guardam também importante
relação com a história da medicina e com as
práticas de cura e medicalização no Brasil e
no mundo. Particularmente porque médicos
iluministas participaram de movimentos que
ajudaram a forjar o mundo ocidental após
o século XVIII. Por exemplo, o iluminismo
nas Ilhas Britânicas tem vínculo histórico
com a faculdade de medicina de Edimburgo,
sendo que o influente filósofo John Locke
(1632-1704) era também médico. O próprio economista Adam Smith (1723-1790)
era funcionário dessa mesma escola médica.
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Desta forma nos escritos iluministas, encontramos observações de que saúde e doença eram questões do indivíduo, comunidade e Estado. E deveria ser repensado
e pesquisado, cada vez mais se dissociando a medicina da crença e prática popular.
Para Pimenta (2003) a monopolização das
artes de curar foi um empreendimento iniciado no início do oitocentos, como é o caso
da criação das Escolas Médico - Cirúrgica da
Bahia e do Rio de Janeiro (Escola Médico - Cirúrgica Brasileira) em 1808. A fundação e organização destas instituições foram partes das
medidas administrativas do Príncipe Regente
D. João, ao chegar ao Brasil; aparato institucional necessário aos “novos tempos” - Brasil Reino Unido e sede da Corte Portuguesa:
[...] na do Rio de Janeiro se instalaram imediatamente aulas de “Anatomia e Fisiologia”, a cargo de
Joaquim José Marques; de “ Terapêutica Cirúrgica e
Particular”, a cargo de José Lemos de Magalhães e,
logo depois, de “ Medicina Operatória e Arte Obstétrica” ao cuidado de Joaquim da Rocha Mazarem e, de
“Medicina Química, Matéria Médica e Farmácia” ao
cuidado de José Maria Bomtempo. No ensino destes
dois professores, devia resultar o germe da influência
da Medicina Francesa sobre a do Brasil, pois tomam
como modelo de suas aulas de cirurgia e medicina
interna, as doutrinações nosográficas de Richerand
e de Pinel, por eles traduzidas e adaptadas para uso
de seus primeiros alunos (NAVA, 2003, p. 28-29).

Tais medidas pretendiam estabelecer uma
distinção entre a medicina acadêmica e aquela praticada pelos populares, esta última tinha
mais prestígio entre os habitantes do Brasil
desde os tempos coloniais. Não pelo fato de
que aqui se tinha um número insuficiente de
médicos profissionais, mas devido ao imaginário da cultura popular que não concebia as
questões relacionadas às doenças e à morte fora dos círculos domésticos e religiosos.
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Os estudos de Pimenta (2004), nos mostram que, entre 1808 e 1855, ocorre a um
processo legal que vai elaborar campos diferentes de atuação, de caráter oficial, para
os curadores, preocupando-se em distinguir dos profissionais, ou seja, dos saberes
médicos, reconhecendo alguns saberes e
excluindo outros. Nesse período, as faculdades de medicina eram vistas como local
de reprodução do conhecimento certificado, apenas as academias e as sociedades de
medicina teriam o privilégio da inovação,
arbitragem e validação do conhecimento.
Em estudo anterior vimos que, entre 1808 e 1828
(quando a Fisicatura-mor funcionou sediada no Rio
de Janeiro), práticas associadas a camadas sociais subalternas faziam parte do mundo oficial das artes de
curar (Pimenta, 1997). Assim, além das autorizações
para médico, cirurgião e boticário, havia licenças para
parteira, sangrador e curandeiro. Para aquele órgão,
cada ofício correspondia a atividades bem delimitadas, às quais os respectivos praticantes deveriam se
ater. Havia também uma hierarquia entre essas categorias, segundo a qual os médicos ocupariam as posições mais prestigiadas e parteiras e sangradores, por
exemplo, as mais subalternas (PIMENTA, 2004 p. 68).

Sendo assim, de acordo com Pimenta
(2004), até 1828, ainda sobre a regência de
uma Instituição criada com o objetivo de fiscalizar e regulamentar os assuntos referentes à saúde pública houve uma tentativa de
enquadrar os terapeutas populares no âmbito da hierarquia da medicina acadêmica.
Permitindo-se ainda as práticas de desde
que possuíssem cartas de referência, atestando a importância de seus ofícios, encerrando ou encaminhando para ilegalidades
aquelas que a medicina não concordasse.

Já a partir de 1832, há uma alteração deste
quadro geral uma vez que se tem à substituição dos regulamentos que regem esses aparatos reguladores, permitindo que somente
pudessem exercer os ofícios de curar a serem reconhecidos: os médicos, cirurgiões, os
boticários e as parteiras com ressalvas, afirmando que poderiam atuar de acordo com as
indicações dos praticantes de uma medicina
oficial. Os demais saberes ficavam então, ficavam excluídos da legalidade. De modo
que a partir destas normativas se conseguisse institucionalizar e popularizar a medicina
acadêmica monopolizando o ofício de curar.
Ribeiro (2007) ainda aponta que o hábito de
se colher plantas medicinais nos quintais das
casas permaneceu até o final do século XIX,
quando ocorreu a introdução de medicamentos químicos. Bem como, a própria industrialização, a partir do século XX, contribuiu para a
perda destas práticas, já que houve uma grande diminuição de áreas verdes e contaminação
das águas dos rios em nosso país, muito disso
ocasionado pelo processo de industrialização.
Sendo assim, cada vez mais o saber erudito tendeu a afastar-se da medicina popular, tornando a repressão ao curandeirismo e aos processos curativos mais
obsessiva, apesar de essas crenças ainda estarem muito arraigadas no imaginário colonial.
Ao longo do tempo, muitas destas práticas
populares tenderam ao desaparecimento, outras se transformaram, fornecendo subsídios
para a formação de terapias. O que trazendo
para o presente, ainda hoje podemos perceber
a difusão destes rituais curativos, cujo arsenal
de crenças e uso de substâncias guardam reminiscências dos velhos hábitos e costumes.
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EDUCAÇÃO FÍSICA LÚDICA: uma prática que contribui para a formação de
valores na escola
RESUMO: O propósito deste trabalho é permitir reflexões sobre a prática de uma Educação

Física Lúdica não tradicional, ressaltando que tal prática valoriza o desenvolvimento socioafetivo
e contribui para uma formação de valores morais para os alunos que dela se apropriam. Busca
mostrar que o foco ultrapassa os limites da saúde física, da aquisição e aperfeiçoamento das
capacidades motoras quando o professor percebe seu papel de mediador e se empenha em
descobrir qual o modo mais adequado para tornar o aprendizado o mais significativo possível
para os seus alunos. A pesquisa aborda, através de uma revisão bibliográfica, que é preciso
ter bem claro que, aprender demanda esforço, tanto para os alunos quanto para o professor,
pois ambos percorrem juntos os caminhos de ensino e de aprendizagem. Ressalta ainda,
que, por meio do jogo o aluno desenvolve procedimentos, conceitos e valores morais que o
leva a desenvolver vários campos de conhecimento. Concluiu-se que, a representação que
se tem de Educação Física é aquela relacionada, na grande maioria das vezes, aos esportes
competitivos, mas que ao ser atribuído a ela os conceitos de competição e cooperação que
se complementam e caminham juntos é possível perceber o fator humanizante e integrador
na formação dos alunos. Assim, portanto, relaciona também a participação e o conhecimento
necessários na formação do educador para que ele possa procurar formas de intervenções
que possibilitem o diálogo entre os alunos para que todos encontrem resoluções para os
conflitos encontrados durante o processo de aprendizagem e desenvolvimento escolar.

Palavras-chave: Educação Física; Lúdica; Diálogo; Cooperação; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
Apesar de estar ligada à sociedade por meio de esportes e de carregar em si um símbolo
positivo, diretamente relacionado à saúde e à qualidade de vida, a Educação Física Tradicional
não acompanhou a enorme evolução que vem ocorrendo na Educação desde a década de
1980 e, assim, tem conotação de ultrapassada em relação aos parâmetros atuais de educação.
Ainda muito utilizada carrega consigo aulas baseadas nos modelos esportivista e recreacionista,
nas quais o professor desenvolve os quatro esportes tradicionais, futebol, vôlei, basquete e handebol ou, em muitas situações, apenas disponibiliza a bola aos alunos para que pratiquem esportes.
Esse tipo de educação se baseia na
co mecanizado, por meio de exercícios
do para executar o esporte em questão.
las de alunos desmotivados esperando a

prática de indução ao movimento robótirepetitivos em busca do gesto padronizaComo consequência é comum observar fivez para executar os comandos aplicados.

A partir dessas reflexões, o presente artigo busca refletir, assim como propõe o autor Ricardo Nastari, que a Educação Física seja lúdica com uma prática que valoriza o desenvolvimento socioafetivo e favoreça uma formação de valores morais nos alunos.
Segundo o autor, a Educação Física Lúdica, além de contemplar os esportes e os aspectos da saúde e da qualidade de vida, tem a intencionalidade de estimular o desenvolvimento de três tipos de conteúdo de aprendizagem: o conteúdo atitudinal, o “ser”, o conteúdo
conceitual, o “saber” e o conteúdo procedimental, o “fazer”, tendo como eixos a cooperação, a construção de conhecimento e a aprendizagem significativa. A ludicidade presente
nas aulas de Educação Física ocorre, assim, nos encontros entre a experiência significativa e a aprendizagem, entre o processo e o resultado, entre o afeto e o rigor dentre outros
momentos. Na atividade lúdica não importa, portanto, somente o resultado, mas a ação, o
movimento vivenciado. E nesse contexto, inclui o papel importante do professor como mediador atento que traz consigo atitudes carregadas de emoções que precisam ser trabalhadas para que possa propor um aprendizado significativo para cada aluno, através de uma
maior variação de estratégias e de dinâmicas das aulas, uma mudança de cultura escolar.
Espera-se que a pesquisa possa trazer para reflexão a importância do ensino da Educação Física Lúdica como prática que possibilita uma aprendizagem mais significativa e envolvente, que estimula o aluno a querer se envolver numa grande variedade de
experiências próximas à sua realidade tornando-se assim significativas e motivadora.
A pesquisa será feita por meio de uma abordagem qualitativa, e terá como principal teórico NASTARI, Ricardo e alguns teóricos que abordam o assunto.
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PONTUANDO O TRADICIONAL E O
LÚDICO
Vários autores utilizam o adjetivo tradicional para referir-se a um modelo de Educação Física que privilegia o esporte como
conteúdo principal das aulas dessa disciplina. Ricardo Nastari, em seu livro Interações:
educação física lúdica chama a atenção para
o fato de que ainda encontramos aulas engessadas com aulas que se parecem com
modelos esportivista e recreacionista. Em
que o aluno realiza exercícios repetitivos e
desmotivados apenas buscam o gesto padronizado e, assim, acompanhar o grupo.

Para exemplificar o conceito de lúdico, Ricardo Nastari traz o significado dos termos
educar, “conduzir para fora”; physis, “natureza” e lúdica, de origem ludus, como “jogo”
e, mais, aponta que a partir de pesquisa realizadas em psicomotricidade ampliou-se o
conceito para além de um jogo, “ O lúdico
faz parte da atividade humana e caracteriza-se por ser espontâneo, funcional e satisfatório. [...] A Educação Física Lúdica tem o
jogo como principal recurso do processo de
aprendizagem” (NASTARI, 2012, p. 19-20).

Uma cena muito corriqueira: a formação de duplas de alunos, dispostos em duas colunas, uma de
frente com a outra, realizando, ao comando do professor, lançamentos específicos com a bola, como
passe de peito e passe picado, em detrimento das
inúmeras possibilidades lúdicas de se experimentar
o mesmo movimento , porém num contexto mais
próximo da realidade de cada um, consequentemente com mais significado (NASTARI, 2012, p. 19).

Outros autores também comentam o jogo:
O jogo infantil desempenha papel importante como o
motor do autoconhecimento e, em consequência, método natural de educação e instrumento de desenvolvimento (CLAPARÉDE, apud KISHIMOTO, 1996, p. 31)

Segundo o autor, a aprendizagem do aluno
pode acontecer de uma forma mais prazerosa
e, portanto, mais motivadora, se ao invés de
usar uma memorização mecânica e repetitiva,
usasse uma memorização compreensiva, saudável e positiva. Para ele, na Educação Física
Tradicional, o professor fica prisioneiro à uma
lógica instrutiva, centrada em práticas tradicionais de ensino. Seria uma tendência militar
que dirige o acesso dos alunos a um conhecimento codificado e predeterminado. Tais
conceitos foram o berço da escola de Educação Física no Brasil, enfatiza NASTARI (2012).

De acordo com os autores, o jogo permite
que as atividades lúdicas valorizem o movimento vivenciado e não somente o resultado. E ainda, segundo FRIEDMANN (1996):

Pois é o jogo, e nada mais, que dá à luz todo hábito.
Comer, dormir, vestir-se, lavar-se devem ser inculcados
no pequeno irrequieto de maneira lúdica, [...] O hábito
entra na vida como brincadeira, e nele, em suas formas
mais enrijecidas, sobrevive até o final um restinho da
brincadeira. (BENJAMIN, apud ALMEIDA, 2012. p. 25)

Por meio dos jogos de regras, as crianças não
somente desenvolvem os aspectos sociais, morais e cognitivos, como também políticos e emocionais. Os jogos constituem um conteúdo natural no qual as crianças são motivadas a cooperar
para elaborar as regras (NASTARI, 2012, p. 19-20).

Assim, se o lúdico permite uma aprendizagem motivadora e significativa, é necessário saber como trabalhar com ele
na Educação Física. Para isso Ricardo
Nastari sugere algumas considerações.
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TRABALHANDO COM EDUCAÇÃO
FÍSICA LÚDICA NA ESCOLA
Segundo Nastari (2012) “sabendo que o
currículo de Educação Física está apoiado no
modelo esportivista”, “desenhado para que
o aluno aprenda esportes, as sequências didáticas propostas seguem este mesmo modelo”. Para o autor, isso faz com que o professor se detenha a aprimorar o gesto e as
capacidades físicas inerentes a cada esporte.
Ao pensar em uma Educação Física Lúdica, os diálogos são necessários para a construção das experiências de aprendizagem
dos alunos. Pois é na conversa com o grupo
que se revelam as subjetividades dos alunos,
suas identidades, características e maneira
de ser. Desse modo, é a partir de seus contextos que as falas colocadas em diálogo se
tornam significativas, plenas e singulares.

Entre as possibilidades de diversificação, a manutenção da nossa identidade cultural brasileira deve
ser valorizada por meio da prática dos jogos tradicionais da infância: a bola de gude, o pião, a amarelinha, o taco, o bafo, a pipa, entre outros. Atualmente, alguns deles já não são muito praticados.
A Educação Física Lúdica encontra aqui a oportunidade de resgatar nossa cultura, além de proporcionar aos alunos ricas situações de aprendizagens
motoras, cognitivas e social (NASTARI, 2012, p. 29).

A escuta atenta do professor a partir dos
diálogos e reflexões feitos em grupos dará
pistas para que ele proporcione experiências significativas, alinhadas com o processo
de desenvolvimento , os interesses, as vivências e as inquietações de todos. Afirma
NASTARI (2012) que: “Ao garantir um espaço
para o lúdico, para a fruição e para a satisUma vez que o currículo está apoiado nos conteú- fação que o esforço e a aprendizagem perdos de aprendizagem, o planejamento não é estáti- mitem, podemos ajudar os alunos a enconco. Relaciona-se com a avaliação processual contínua trar seus caminhos” (NASTARI, 2012, p. 30).
para estabelecer sua continuidade , tanto na forma
de ensinar quanto na escolha de atividades mais
adequadas e significativas (NASTARI, 2012, p. 25).

De acordo com o autor, nessa proposta o
currículo deve estar baseado nos conteúdos
de aprendizagem, definindo primeiro os objetivos para então se montar o planejamento.
Ricardo ainda, cita um exemplo para elucidar
sua proposta, a Escola da Ponte, na cidade do
Porto em Portugal. O autor sabe das diferenças
na estrutura de ensino se comparada a nossa,
lá os agrupamentos de alunos organizam-se
por objetivos, capacidades e conteúdos, promovendo a convivência de alunos de várias
faixas etárias em um mesmo grupo, enquanto
aqui, leva-se em consideração a faixa etária
mínima para compor cada turma. Entretanto propõe reflexões a respeito dos conceitos
tratados naquela escola que inspiram o currículo da Educação Física Lúdica que sugere.

Completando PARREIRA
(2009) apontam:

e NOGUCHI

Para que isso aconteça, precisamos exercitar constantemente uma escuta qualificada e dialogar com os
caminhos trilhados pelos alunos, propondo cenários
para que estes conhecimentos se desenvolvam e se
tornem mais consistentes (PARREIRA e NOGUCHI,
2009, p. 10).

Assim para Ricardo Nastari, na Educação
Física Lúdica, portanto a construção do currículo desenha-se a partir da observação, da
escuta e do diálogo. É necessário, ainda, considerar que os conteúdos deverão estar muito
próximos da estrutura cognitiva dos alunos,
bem como de seus interesses e expectativas
de conhecimento. “Um currículo dinâmico
que vá buscar o aluno no ponto em que ele
está e o estimule a avançar, alcançando novos desafios”, conclui.
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O JOGO PELO OLHAR DA
EDUCAÇÃO FÍSICA LÚDICA
O autor ressalta que a aquisição de coSendo o jogo um principal recurso na Educação Física Lúdica, a reflexão acerca de suas nhecimento acontece também por imitacontribuições na aprendizagem requer um ção, pois os alunos rapidamente observando percebem a eficácia do outro ao
pouco mais de espaço nessa pesquisa.
jogar e assim estabelece relações com o jogo.
[...] analiso como o aluno desenvolve procedimentos, conceitos e valores morais por meio do jogo;
como progride com relação às suas capacidades físicas, cognitivas e sociais (afetivas) e como estabelece
relações que o levam a desenvolver vários campos de
conhecimento. Ao mesmo tempo, proponho um olhar
mais atento à atuação do professor que na ansiedade
de ensinar a jogar, muitas vezes rouba a oportunidade
de o aluno descobrir seus próprios caminhos, apresentando soluções e estratégias, pensando que assim
o aluno “aprenderá o jogo da forma certa (NASTARI,
2012, p. 53).

De acordo com o autor, o aluno é atuante no
processo e o professor precisa evitar que não
o permita participar dessa aprendizagem. Para
que se possa compreender melhor sua visão,
Ricardo Nastari cita um dos jogos trabalhados,
Pique Bandeira e relata algumas fases distintas de aquisição de conhecimento pelas quais
os alunos que não conheciam o jogo passam.
A primeira é considerada como a fase da
experimentação, que de acordo com sua
proposta de Educação Física Lúdica, serve
como reconhecimento dos alunos sobre a
dinâmica do jogo. Ao contrário da Tradicional, o aluno, pela livre experimentação, fará
as primeiras descobertas de possibilidades de se alcançar o objetivo do jogo. Aqui
o professor não direciona funções e obrigações de cada jogador, “A intervenção do
professor lúdico, nessa fase, vem no sentido de encaminhar o diálogo na direção de
compartilhar as experiências dos alunos no
primeiro momento do jogo, seja de sucesso,
seja de insucesso” (NASTARI, 2012, p. 56).
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Descobrindo estratégias, seria a segunda
fase, onde o aluno procura se adaptar ao jogo
com a intenção de melhorar seu empenho.
Experimentam, então, ações com esse propósito, percebendo a necessidade de uma estratégia que defina sua atuação, afirma o autor.
Na próxima fase, cooperação dentro da
equipe, começa a aparecer naturalmente a
cooperação por parte do aluno para a evolução do jogo. Os alunos percebem a necessidade de se organizarem para terem mais
força em busca de um objetivo comum. É
nela que o professor precisa ter atenção e
deixar que os alunos experimentem suas próprias ideias e , em seguida, as avalie de modo
a favorecer a continuidade do processo.
NASTARI (2012) aponta ainda, que os objetivos do professor e o respeito às regras
também se destacam. O professor pode, de
acordo com os objetivos propostos, propor
que os alunos joguem o mesmo jogo, e desta
vez, obrigatoriamente façam o rodízio de posições, ou mesmo determinar quais serão os
jogadores do ataque e quais os da defesa. E
mais, “se as propostas vierem acompanhadas
de um motivo que o levou a essa proposta e se
este motivo for compartilhado com o grupo,
certamente a proposta trará consigo um significado para os alunos e, consequentemente
, mais eficiente será” (NASTARI, 2012, p. 60).
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Com respeito às regras, o autor afirma que
nas situações que venham a acontecer, devem ser avaliadas e levantadas à luz de todos.
Assim, coletivamente as ações serão julgadas
e contribuirão na formação do juízo moral da
criança. Trazendo para a realidade brasileira
Ricardo Nastari enfatiza que, tradicionalmente os jogos são ensinados de forma diferente
dessa sua proposta, ou seja, o professor explica como se joga, ensina as regras e o objetivo
do jogo. “Não cabe discutir o que é certo e o
que é errado, e sim propor uma reflexão sobre
a ampliação de possibilidades para trabalharmos com o jogo em contextos cada vez mais
próximos da realidade dos alunos ou mesmo
seguindo um planejamento que preveja questões específicas como a descrita”, finaliza.

Para Nastari (2012) as pessoas de ambos os
lados podem estar certas, uma vez que praticamente todas as atividades esportivas e físicas
envolvem competição e cooperação. “Os jogadores cooperam com seus colegas enquanto competem contra seus adversários”, afirma.
Nos dias atuais existe um movimento das
escolas e dos professores de educação física em busca de novos jogos que tragam
a possibilidade de promover a cooperação entre alunos. Ricardo Nastari cita dois
autores que trabalham com desenvolvimento dos “jogos cooperativos”, Fábio
Brotto e Paula Falcão. E, diante de tanta
motivação para o lúdico nas aulas de educação física, como deve proceder o professor?

COOPERAÇÃO E COMPETIÇÃO

OS DESAFIOS E AS INTERVENÇÕES
DO PROFESSOR

Devemos tomar cuidado com a posição de
antagonismo entre cooperação competição,
frequentemente referida por profissionais de
Educação (NASTARI, 2012, p. 91). O autor
destaca que para se trabalhar valores cooperativos, não é necessário que se negue a competição, pois há a necessidade de se lidar com
ela como valor moral. Cooperação e competição são processos sociais e valores presentes no jogo, assim como no esporte e na vida.

Pensar o jogo como disparador do processo
de aprendizagem nas aulas de Educação Física remete ao educador um primeiro desafio: o
de apresentá-lo aos alunos de forma honesta
e adequada, concedendo-lhe uma posição de
“sagrado”, ou seja, muito valioso no processo
de ensino-aprendizagem, segundo NASTARI
(2012), “O professor que traz consigo o olhar
construtivo encontra sua motivação no desafio que o desacomoda e o faz desequilibrar-se,
Segundo ele os participantes competitivos assim levando-o a dar o próximo passo em diafirmam que não apenas podem revelar es- reção ao seu objetivo” (NASTARI, 2012, p. 21) .
forços cooperativos entre colegas perseguinSegundo o autor, na proposta de uma Edudo um objetivo comum, mas também ajudar
a preparar as pessoas para a vida. Em con- cação Física Lúdica, o professor desempenha
trapartida, muitos favoráveis aos jogos coo- um papel de mediador, contribuindo para a
perativos argumentam que o esporte com- construção de um conhecimento significapetitivo pode produzir atletas egocêntricos tivo, por meio de propostas com atividades
acostumados a não lidar com as questões da relacionadas a realidade dos alunos. Com
vida real, como sociabilidade e empatia. Va- a observação e a escuta qualificadas em silorizando apenas as vitórias e não aceitando tuações vividas em aula, que por sua vez
as derrotas, entre outros aspectos negativos. orientam os temas de interesse dos alunos
relacionados à prática de educação física.
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Contudo tira o professor de sua área de
conforto presenciadas na educação tradicional, onde mesmo não sendo sua intenção, restringe-se a ensinar o jogo e a treinar
os movimentos, para se colocar numa posição de quem realmente utiliza seu conhecimento ou o não conhecimento, a serviço da
busca de constantes estratégias e da preparação de ambientes adequados ao processo de ensino-aprendizagem estabelecido
entre a instituição, o professor e os alunos.
Celso Antunes (2006) ao se referir ao professor utiliza muitas vezes a palavra “mediador”. “A ação estimuladora das inteligências
jamais dispensa a ação coerente e paciente do mestre”, afirma. Na mesma linha de
pensamento, César Coll (1999) relata que a
aprendizagem significativa, que faz sentido
realmente ao aluno, requer duas condições.
A primeira se refere ao conteúdo, este deve
ser significativo para que o aluno possa utilizá-lo quando necessário. E uma segunda, a de que, o aluno deve estar motivado.
Nessa perspectiva, a prática de uma Educação Física Lúdica implica, além dos fatores já mencionados, uma mudança da
cultura escolar, onde o professor passa
da posição daquele que professa a verdade para o de mediador de aprendizagem.
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Suas intervenções também passam a ser
vistas não mais como na educação tradicional, onde impunha a solução para cada conflito, pensando estar garantindo que todos
aprendam a atacar e defender, no caso do
jogo por exemplo. Nesta visão não percebe
que sua atitude tira do aluno a possibilidade
de construir e experimentar hipóteses para
resolver os problemas. Agora, comprometido, o professor deve procurar formas de intervenções que ajudem, através do diálogo, a
estimular os alunos às discussões que os permitam uma reflexão sobre suas vivências e/
ou experiências e coletivamente criem caminhos para a resolução dos problemas. “Quando os alunos têm por hábito pensar a respeito das estratégias e liberdade para criá-las,
percebe-se que evoluem para níveis cada vez
mais sofisticados”, constata NASTARI (2012).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa procurou abordar, através da revisão bibliográfica, a importância
de se pensar uma nova forma de se trabalhar a disciplina de educação física. Evidenciando que, uma reflexão sobre os objetivos e metodologias aplicados para que os alunos se
desenvolvam, requer do educador uma nova postura, assim como do currículo uma flexibilidade para que a aprendizagem se torne significativa. Traz para o professor uma responsabilidade que implica a necessidade de uma constante atualização, estudo e aprofundamento para exercer com eficácia seu papel de mediador no processo de ensino-aprendizagem.
Procurou se ressaltar a compreensão de que o lúdico contribui para aprendizagem na
medida que permite ao aluno atuar em suas experiências, construindo a partir de suas necessidades e anseios seu aprendizado. Observando, escutando, dialogando e exercitando todos aprendem e todos ensinam, acabam assim, saindo diferentes do que entraram.
Permitir ao aluno uma Educação Física Lúdica além de ofertar esportes e aspectos da saúde e de qualidade de vida também permite que ele se desenvolva socialmente e afetivamente de uma forma mais ampliada com a utilização de aspectos lúdicos e cooperativos.
Com base nas reflexões aqui realizadas se percebe que a aprendizagem exige dos envolvidos
professor e alunos, um esforço, de igual medida. As habilidades e competências compartilhadas
contribuem com a evolução do grupo, na medida que fazem sentido para os envolvidos no processo.
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AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM. O QUE TEM SIDO FEITO PARA
MUDAR ESSE QUADRO
RESUMO: Neste artigo serão estudadas as dificuldades de aprendizagem que, são enfrentadas

na escola afetando os alunos e a baixa qualidade de ensino dentro das redes de ensino,
inclusive as da rede pública. Muitos professores estão, desmotivados, e pais angustiados com
os filhos que não aprendem, ocasionando o fracasso escolar. Algumas medidas que foram
tomadas, não surtiram nenhum efeito, a criança passou para o próximo ano carregando
consigo as mesmas dificuldades de aprendizagem, e o pior a metodologia usada para
recuperá-la continuou sendo a mesma do ano anterior. Assim, é necessário que o professor
se mantenha sempre atualizado, já que os alunos, não são sempre os mesmos de outros anos.
O professor precisa estar aberto a novos questionamentos e indagações, o aluno passivo
e dócil encontrará dificuldades quando estiver confrontando a realidade. Assim como Jean
Piaget outros educadores também se preocuparam como novas metodologias de trabalho
que resultam em um ensino satisfatório e de qualidade, segundo o educador Paulo Freire,
que também lutou por um ensino construtivista, o objetivo maior da educação é conscientizar
o aluno. Para Paulo Freire o professor precisa desenvolver uma prática que desenvolva a
criticidade dos alunos. Para a autora, Telma Weisz o ensino tradicional não contribui para
a aprendizagem da criança, como pensam também outros mestres da educação, que serão
citados nesse artigo. Esses educadores nos deixaram um legado, a de trabalhar acreditando
na transformação do indivíduo, na transformação da escola, buscando instrumentos para que
isso possa acontecer e coragem para ousar em novos paradigmas.

Palavras-chave: Dificuldades; Aprendizado; Conhecimento; Professor; Família.
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INTRODUÇÃO
Nesse artigo serão analisados os problemas que levam ao não aprendizado para
fazer um diagnóstico correto com procedimentos que envolvam avanços satisfatórios
no ensino, chegando a uma resposta do qual
possa buscar uma metodologia significante,
com participação de todo o quadro docente e a comunidade envolvida com a escola.
Foram pesquisados em outros livros a posição e a metodologia usada por outros educadores mais experientes, por meio desta
pesquisa analisa-se o problema que vem ocorrendo dentro dos estabelecimentos de ensino, também observa como está sendo feito
o trabalho, fazendo relatórios e registros observando a estratégia usada pela criança para
resolver aquela atividade dada no momento.
Serão feitas também comparações entre
uma criança e outra, em relação ao caminho
usado por cada uma para chegar ao resultado da questão aplicada, para que os relatórios e os registros sejam bem elaborados para
que a estratégia de ensino não seja usada de
forma igual para as crianças envolvidas, pois
cada uma tem o seu jeito de se apropriar do
conhecimento e isto precisa ser respeitado.
Este artigo foi elaborado com a finalidade de diagnosticar e encontrar os sintomas
que estão afetando o sistema de ensino/
aprendizagem que nos dias de hoje se encontra em grande declínio devido a tantos
problemas ocorridos com os alunos. A escola vem passando por um grande desafio, ensinar e fazer a criança aprender, algo
que vem se tornando cada vez mais difícil.
Por meio de um diagnóstico bem elaborado,
pode-se chegar à possíveis respostas e retardar o problema. Esse diagnóstico foi realizado
por meio de uma pesquisa junto a outros edu

cadores que vivenciaram esta realidade, que
estudaram vários métodos de ensino, observaram de perto as dificuldades de aprendizagem, e por meio de muitos estudos chegaram
a muitas conclusões que os levaram a questionar atitudes que estavam atrapalhando o
aprendizado, para que os mesmos pudessem
ser descartados e o planejamento de aula ser
repensado. A criança chega ao ensino médio
ainda sem saber ler ou chegar a compreensão de algumas palavras. O foco do problema
pode estar lá, nas séries iniciais, o professor
que dá aula de Português ou História, entre
outras, dizem não serem obrigados a alfabetizar e que estas obrigações são dos professores
das séries iniciais. Em resposta, os professores das séries iniciais dizem que estão fazendo a sua parte, mas também cabe a criança
querer aprender, fazer a sua parte. Forma-se
um jogo de empurra, empurra e a criança
fica no meio desta briga e como se percebe
ela fica sendo culpada pelo fracasso escolar.
O objetivo dessa pesquisa é levar ao conhecimento dos leitores as possíveis causas das dificuldades de aprendizagem, assim
como de procurar soluções para reverter
este quadro e investir em melhorias benéficas e materiais adequados para que se possa
trabalhar. A tentativa será o de encontrar algumas respostas, buscando ideias de outros
educadores que vivenciaram esta realidade,
pesquisaram e deixaram seus relatos e se baseando no que eles escreveram a respeito da
educação, buscar soluções que possam mudar a realidade do ensino do país que ainda
necessita passar por muitas reformulações.
As dificuldades encontradas no ensino/
aprendizagem, vem causando dentro das redes de ensino uma grande preocupação. Muitos alunos terminam o ensino fundamental
mesmo sem saber ler, outros mesmo alfabetizados, não conseguem realizar uma produção
de texto, ou produzem de forma insuficiente.
275

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

Outros ainda apresentam dificuldades
de interpretar um texto, um enunciado, de
forma, que não resolvem uma situação-problema, muitas vezes simples. A grande
questão, que tanto preocupa a escola é a
falta de preparo de alguns professores para
trabalhar com crianças tão diferentes. Já é
do conhecimento de todos que a preocupação com o ensino/aprendizagem se tornou
algo a ser investigado devido ao fracasso
escolar e ao desânimo que vem desencadeando, junto ao quadro docente, que sofrem
com a indisciplina e com o não aprendizado.
Não é agradável para a escola, nem para os
professores muito menos para os pais que o
seu filho não consiga aprender e muitas vezes saem das séries iniciais sem saber ler.
Este quadro que tanto assusta e desmotiva
muitos professores que precisam adotar algumas medidas e mudar os paradigmas de
ensino nas escolas, a fim de modificar o perfil da escola tentando assim dar um ensino
de melhor qualidade.
Se sabe que sozinhos nada poderão fazer, é necessário que
de uma forma democrática possam romper
as barreiras, podendo assim mudar o perfil
da escola e satisfazendo a todos os envolvidos, pois não é aceitável que uma criança
que vai para a escola saia da mesma sem ao
menos chegar a compreensão de um texto,
ou pior, sem saber ler, ser apenas um copista.
O grande educador Jean Piaget em um de
seus livros escreveu essa frase: “O principal
objetivo da educação é criar pessoas capazes
de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram”. O conhecimento, é um instrumento muito importante
para investir em algo novo e prazeroso para
vencer os desafios existentes dentro de cada
escola, de cada sala de aula, em cada indivíduo
que está envolvido dentro deste contexto.
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É possível quebrar as barreiras e vencer os
desafios existentes dentro do sistema de ensino, para isso é necessário ter amor pela profissão, se qualificar, ler se informar, caso contrário seremos vencidos pelo fracasso escolar. A
criança não aprende tudo sozinha, ela necessita de alguém que acredite nela e lhe dê condições para que ela aprenda a viver como sujeito de direitos e cidadãos no mundo em vive.

O QUE ESTÁ SENDO ENSINADO NA
ESCOLA
Segundo a Revista Nova Escola (2000),
muitas crianças estão saindo das escolas
sem saber ler, alfabéticas de lista, sem saber
interpretar um texto, uma pergunta, etc. O
problema vem se tornando sério e preocupante, já que o quadro de defasagem no ensino continua evoluindo e as respostas como
a busca por soluções ainda são muito vagas.
Estudiosos, especialistas em educação procuram encontrar uma resposta, porém, ainda tentam buscar um resultado positivo para
sanar o problema do não aprendizado. Os
pais muitas vezes culpam a escola, a direção,
a coordenação e os professores. Por conseguinte, a culpa acaba sendo voltada para os
pais, que não participam da vida escolar de
seus filhos, não os educam, passam a maior
parte do tempo fora de casa porque precisam
trabalhar e são obrigados a deixar os filhos
sozinhos ou deixam com alguém que possa cuidar deles, enfim, a criança se educa e
acaba não se educando e finalmente culpam
a própria criança (NOVA ESCOLA, 2000).
Percebe-se que a situação realmente tem
virado uma grande bola de neve, e o ensino
aprendizagem se tornando um verdadeiro
caos, professores desmotivados e pais revoltados. Para muitos pais a solução seria colocar o filho na rede privada, já que pagando
pelo ensino do filho eles aprenderiam de verdade. A má qualidade de ensino poderia es-
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tar focada na má formação de professores?
Ou estaria em salas de aulas muito cheias e
de difícil controle? Ou ainda no despreparo do corpo docente para lidar com a situação. Existem muitas discussões a respeito desse problema. Para a educadora Telma
Weisz, a culpa são dos professores que insistem em um ensino ainda tradicional, ou seja,
com o uso de cartilhas (Nova Escola, 2000).

Para o sistema de ensino de São Paulo e de
outros estados os professores são orientados
a sair de um texto que apresentam apenas
frases curtas e não levam a criança a reflexão e optar por todos os gêneros literários,
como: jornais, revistas em quadrinhos, textos informativos, contos de fada, fábulas, etc.
O ambiente dentro da sala de aula também
pode ser mudado, as professoras são convidadas a trabalhem em grupos, em duplas e
Os professores entrando em sua defesa di- organizarem as crianças conforme a hipótese
zem que as crianças não são mais como an- silábica de cada uma (NOVA ESCOLA, 2000).
tigamente, por isso a dificuldade em ensiná-los é muito grande. Para alguns educadores
Algumas orientadoras pedagógicas em visias atitudes dos professores precisam ser re- tas as escolas em suas respectivas redes de
vistas, já que as crianças mudaram, é neces- ensino sempre vêm orientando os seus prosário que os professores também mudem. fessores no trabalho com seus alunos, com a
finalidade de buscar melhorias para o ensino.
Os meios para atingir o ensino aprendizado Para muitos professores o trabalho em grupo
são muitos, porém ainda falta muita capacita- dentro da sala de aula quase nunca funciona,
ção, para alguns professores segundo a rede já que a sala de aula acaba virando uma bagunde ensino do estado de São Paulo. Muitos ça e os alunos acabam não produzindo nada.
apostam em um aprendizado, por meio, do lúO problema estaria em alguns professodico, do material concreto e de várias fontes do
res
que não estão preparados para levar
qual despertariam maior interesse na criança.
sua turma para o trabalho em grupo. Exis“ Hoje se sabe que a capacidade de leitura te ainda dentro do sistema de ensino uma
luta muito grande para a quebra de paranão depende do conhecimento do valor sodigma, muitos professores relutam em munoro de cada letra ou de saber juntar uma ledar e dão preferência ao método tradicional
tra a outra”. (Telma Weisz. Nova Escola, 2000). que acreditam ainda ser o melhor, já que
foram alfabetizados assim e “aprenderam”.
Segundo a revista nova escola, mais de
40% das crianças brasileiras que ingres“Propor que as crianças copiem determisam na lª série do Ensino Fundamental nado texto, elas torcem o nariz, reclamam e,
não são aprovadas, de acordo com dados preguiçosamente, começam a transcrever o
do Ministério da Educação (MEC, 2000). conteúdo no caderno”. (Nova Escola, 2010).
São realizados alguns planos de ação, que
visam buscar melhorias para o ensino aprendizado. Alguns planos são elaborados em
cima de uma sequência didática, que precisam ser muito bem elaborados, e desenvolvidos. Essas sequências seriam desenvolvidas de forma interdisciplinar eliminando o
sistema de gavetas, ou seja, uma matéria por
vez, e abordá-las dentro de uma só disciplina.

Acredita-se que basear o ensino aprendizado em cima de extensos conteúdos, cópias
e muita gramática leva a criança a um baixo
desempenho, pois, seu rendimento é pouco, a criança copia muito por muitas horas e
por muitas vezes acabam não terminando a
lição e a aula que poderia ser mais produtiva acaba sem significado para a criança e o
tempo gasto com essas aulas acaba perdido.
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O economista americano Martim Carnoy comparou 36 escolas de Cuba, Chile e Brasil. Entre várias escolas, ele verificou que o tempo usado para copiar em
território brasileiro é três vezes maior do
que o registrado nas salas de aula cubanas.
“Basear o ensino somente em cima de
cópias não contribuem para a aprendizagem e
o avanço das crianças”, afirma Najela Tavares
Ujie, mestre em Educação e professora da
Universidade Estadual do Centro Oeste
(Unicentro), em sua entrevista a revista Nova
Escola.
Nos ensinos tradicionais nos tempos dos
pais e avós onde o ensino era baseado em
cima de muitas cópias, leitura do alfabeto e
uma sílaba por vez acreditava-se que realmente a criança aprendia. Realmente aprendeu a
ler, porém não tinha aprendido a interpretar.
Quando a criança fazia a leitura de outros
textos entravam em questionamento a respeito do que tinham lido. Liam por ler, porém não compreendiam o que tinham lido.
A preocupação era somente com os conteúdos, em dar conta dos mesmos. A criança decorava tudo que era preciso, apenas porque
teria que fazer uma prova, contudo, após a
passagem do dia do exame, percebia que já
não sabia mais nada, a criança havia estudado um inúmeras de perguntas e respostas,
mas, nada passava de questões decoradas
e não levava ao aprendizado significativo.
A professora mestre em educação Najela Tavares Ujie, citada logo acima, em 2006
coordenou uma pesquisa em que os estudantes de Pedagogia acompanharam a rotina em sala de aula de 30 turmas de lª série
em escolas públicas e privadas de Prudentópolis, a 204 quilômetros de Curitiba. Em
apenas uma semana, eles se depararam com
215 propostas de cópia. Em 81% dos casos,
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a atividade estava relacionada a exercitação
mecânica (visando o treino ortográfico para
memorização e redução de erros). Esse trabalho era feito para preencher o tempo e inibir
a conversa. Este tipo de proposta de ensino
ainda é usado nas escolas de hoje. Na vida
real, o que se vê é um professor de história
da 6ª série, por exemplo, distribuir um texto em sala.Os alunos leem, mas não entendem nada, e alguns são reprovados. Daí cria
um jogo de empurra. (WEISZ 2010). Com a
finalidade de conter a indisciplina dentro da
sala de aula, os professores enchem a lousa
de lições para ocuparem seus alunos os mesmos acabam cansados e não aprendem nada.
A escola em de vez ser contribuir para um
lugar de aprendizado eficiente, acaba se tornando um lugar chato com acúmulos de conteúdos vazios e insignificantes que não contribuiu de nenhuma maneira para o alcance
do conhecimento entre as crianças, gerando
indisciplina e baixo auto estima entre os alunos. “Se a aprendizagem acontece em um
vínculo, se ela é um processo que ocorre entre subjetividades, nunca uma única pessoa
pode ser responsabilizada”( PORTO, P.105).
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DIFICULDADES E DISTÚRBIOS DE
APRENDIZAGEM
O fracasso escolar como se percebe, tem
causado angústia tanto em professores
como nos pais. São elaboradas muitas tentativas com a finalidade de corrigir os problemas de aprendizagem e a situação continua a mesma e o professor se sentindo
impotente acaba recorrendo a coordenação
ou a direção que por sua vez pede que envie uma convocação para os pais do aluno
problemático ou pede que faça um relatório e assim vai, o ano acaba e o problema
continua sem solução (LIMA,2000, p.49).

Nós, educadores, deveríamos saber que aquilo que
o aluno apresenta, aquilo que salta aos olhos, é o efeito mais aparente de uma causa subjacente. O efeito
geralmente é limitado e pode ser descrito em termos
concretos. A causa, por sua vez, é complexa e abarca
fatores e situações que levam a pessoa ao desequilíbrio, ou, em palavras à doença (LIMA,2000, p.49).

Para entender melhor as enfermidades citadas acima, da qual, Lima se referiu o professor deve levar em conta o seu plano de
aula, que deve ser flexível, cada aluno é um
aluno, sem falar que o plano de aula precisa ser elaborado de acordo com a realidade da qual o aluno está inserido. Fica difícil,
colocar todos os alunos que apresentam dificuldades dentro de uma mesma sala, sem
auxiliar o professor no desenvolvimento
Segundo Lima (2000), devido a sua angúsdo trabalho, o que acaba se tornando pertia o docente pede afastamento, tira uma lida de tempo, o professor finge que está encença ou leva o ensino de qualquer jeito, ou
sinando e o aluno que está aprendendo.
seja, o aluno que não aprende acaba sendo
visto como aquele que nunca vai aprender.
Outro item, do qual, o professor não pode
Freud chamava essa visão de inatista, nasceu
deixar de observar, principalmente em salas
assim e nunca irá mudar, no entanto, Freud
heterogêneas, é que o trabalho com essas
deixou claro que a busca de uma solução
salas são diferenciados, cada criança tem um
seria uma estratégia para alcançar um resulaprendizado diferente e o professor precisa
tado benéfico para aquele que está com diidentificar essas diferenças, planejar suas auficuldades. A falta de preparação do profeslas baseadas nesse conceito, procurando ressor para diagnosticar um problema dentro da
peitar o conhecimento prévio que cada um
sala de aula acaba atrapalhando não só a aula,
traz consigo, elaborando atividades diferenmas, todos aqueles que estão envolvidos.
ciadas, analisando o aprendizado de cada um,
ou seja, como o aluno está se apropriando do
Quando um mal-estar contagia uma sala de
sistema de leitura e escrita, registrando da meaula, todos são contagiados e a situação acalhor maneira possível, sem deixar passar desba insustentável levando a uma grande perda
percebido nenhum item (LIMA, 2000, p.51).
para o professor e o aluno. Como medida de
reverter essa situação, muitas escolas abrem
O professor precisa inovar sempre, não
outras salas que são chamadas “sala reorbasear somente nos materiais oferecidos
ganizada” ou sala de RI “recuperação intenpela escola. Para isso o professor necessisiva” o que não ajuda em nada. O professor
ta estar sempre atualizado, ler muito, trocar
que atribui essas salas acaba se deparando
conhecimentos com seus colegas de profiscom os chamados alunos problemáticos, o
são, mudar o que não está dando certo, ou
docente sem nenhuma estrutura ou capaciseja, organizar o seu tempo da melhor fortação se vê dentro de uma situação dificílima, ou seja, interagir com seus pares. Além
ma, perdido, sem saber por onde começar
de tudo isso existe a necessidade de entene o final é sempre o mesmo, essas crianças
der que muitos alunos apresentam dificulvão para o ano seguinte e continuam com
dades devido a problemas que podem estar
os mesmos problemas dos anos anteriores.
ocorrendo com ele, como: baixa visão, dislexia, surdez, hiperatividade, entre outras.
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O professor não é nenhum especialista
neste assunto, porém ele é capaz de diagnosticar algum problema que esteja ocorrendo com o aluno, principalmente quando ele
é quieto demais, apresenta lentidão na hora
de escrever, não fica quieto em sua carteira,
o professor precisa conversar com o aluno,
conhecê-lo mais de perto, aproximar-se dos
pais e tentar identificar se o aluno sofre de algum distúrbio.Outras formas de trabalho, da
qual, o professor pode adotar, é a leitura diária, com diversidade literária. A leitura de textos diversificados contribui para a formação
do aluno, porque, o hábito de ler desperta o
interesse, a curiosidade e o prazer pela leitura
e quando menos esperamos vemos o aluno
folheando aquele mesmo livro que estávamos lendo horas antes e tentando descobrir
o que irá acontecer nos próximos capítulos.
A criança que apresenta algum tipo de distúrbio ou desinteresse pelas aulas geralmente apresenta dificuldade em aprender, “na
educação, sinais de enfermidade aparecem
diariamente, como a evasão, a violência, a retenção, a indisciplina e o que é pior, a recusa a aprender. Esse estado de coisas jamais
pode gerar nos educando uma predisposição
para a aprendizagem” (LIMA, 2000, p.51).
As atenções do educador diante desses problemas devem ser levadas a sério, e não serem ignoradas, pois o fracasso escolar ocorre
por diversos fatores, que vão além dos distúrbios, como: preconceito, bullying, problemas
familiares, entre outros. Embora não possa
parecer o professor exerce papel importante
diante desses problemas. Por sua convivência
diária com o educando e por ele fazer parte da
educação desse aluno, mesmo que de maneira formal o educador como já foi dito anteriormente é o sujeito mais predisposto a identificar qualquer tipo de problema que pode estar
ocorrendo em sua sala ou com seu educando.
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Problemas econômicos também pode ser
a causa de uma aprendizagem baixa. Muitos
alunos vão para a escola sem alimentação
necessária e contam apenas com a merenda oferecida pela escola, também vão sem
material suficiente para ser usado nas aulas,
e muitas vezes os pais envergonhados acabam não comunicando a escola a sua verdadeira realidade dificultando assim uma melhor qualidade em aprendizado para o filho.
A participação dos pais no cotidiano escolar
dos filhos é muito importante. Eles desempenham um papel fundamental na educação dos filhos. Vamos entender melhor o
papel dos pais no capítulo 4 deste artigo.

PROFESSOR MELHOR
QUALIFICADO, CONTRIBUEM
MAIS NO PROCESSO DE ENSINO
APRENDIZAGEM E NÃO SOFRERÃO
COM A NOVA GERAÇÃO
Segundo Paulina (2010), nesse momento serão abordados métodos de ensino que
poderão ajudar no sistema de ensino/aprendizado. Para melhor explicar, estamos vivendo uma nova realidade que vem se transformando a todo momento e o que resta aos
educadores é acompanhar essas mudanças,
romper as barreiras para assim evitar o fracasso no processo de ensino aprendizado. É necessário as mudanças de atitudes
criando novos paradigmas de trabalho do
qual venha favorecer não só o aluno, mas
a toda equipe envolvida nesse processo.
Mas, é possível romper essas barreiras?
Para início de conversa, porque não conhecer melhor tudo que envolve a questão “ensino-aprendizagem”. Como já sabe,
a tecnologia vem ganhando espaço cada
vez maior dentro de nossas casas, nas redes de ensino privada e ela está nas mãos
dos adultos, jovens e principalmente
nas mãos das crianças (PAULINA, 2010).
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Qual é a criança que nos dias de hoje não
tem nas mãos um celular de última geração,
um tablet, um computador, um celular, entre
outros? E quando elas não têm estes aparelhos tecnológicos, elas vão a uma Lan house
ou na casa de um amigo, tomam emprestados nas escolas, nas ruas, etc. A realidade de
hoje não é como a de 10, 20 anos atrás. Os
acessos aos meios de comunicação digital e
virtual são usados com muita frequência por
crianças de todo o mundo, sem contar as
crianças das periferias brasileiras que mesmo
simples, carregam em suas bolsas um celular
que tem acesso à internet (PAULINA, 2010).

Como se percebe, não se fala mais a mesma linguagem de alguns anos atrás, a linguagem nos dias de hoje é a digital. A criança
de hoje tem acessos a diferentes formas de
conhecimento e aprendem tudo muito rápido e de forma diversificada. A linguagem
que antes era mais simples, deu espaço a
outra forma de se comunicar, muito mais dinâmica e moderna, a comunicação em massa, o trabalho ganhou uma forma ampla, e
a centralidade com categoria sociológica,
passou a ser um fator de questionamento.

Para entender essa linguagem, essas mudanças que vêm ocorrendo são necessárias descer
A criança usa o celular não apenas para fa- ao nível dessas crianças, já que elas estão bem
zer uma ligação, mas também para acessar a a nossa frente em nível tecnológico, e comeinternet, jogar, etc. O tablet também já vem çar a falar a linguagem deles (PAULINA, 2010).
ganhando espaço grande entre a criançada e
por ser um aparelho fácil de portar e eles tamOs professores avessos a mudanças ficaram
bém usam o mesmo em qualquer lugar. E o no- para trás, não haverá mais entendimento entebook que a maioria das crianças já tem em tre ambos. A melhor alternativa é investir em
casa, assim como os e-books os famosos livros novas tecnologias, em novos conhecimentos,
digitais acessados em qualquer parte do mun- novas metodologias de ensino. A escola recedo. Esses e outros meios tecnológicos, estão be hoje outro modelo de alunos, alunos que
favorecendo muito no desenvolvimento cul- querem aprender, porém, de forma diferente,
tural das crianças de toda a parte do mundo. mais dinâmica e diversificada, as crianças que
hoje chegam nos estabelecimentos de ensino,
Algumas escolas já usam a tecnologia já tem um repertório rico em conhecimentos,
para ensinar as crianças que têm algum dis- não é uma casca vazia o perigo é a escola fatúrbio, e o resultado vem sendo muito sa- zer desta criança uma casca vazia, uma folha
tisfatório. “Trata-se da dinâmica cognitiva em branco.A criança não pode se decepcioe comunicacional das gerações que emer- nar com a escola e nem se cansar dela, pois,
gem com as potencialidades do computa- o risco dessa criança se evadir da mesma é
dor” (Isabel Marcos) Universidade Aberta de muito grande. O número de evasão escolar
Portugal (REVISTA NOVA ESCOLA, 2010). se dá ao estresse, ao aborrecimento escolar,
devido aos conteúdos exaustivos e que não
A era digital vem dominando todo o mundo acrescentam nada a criança. É necessário coe o acesso a informação e ao conhecimento nhecer melhor o novo tipo de geração que
ficou muito fácil e se não usarmos instrumen- chega a escola, que não são mais como a de
tos que os orientem no uso desses aparelhos 10 ou 20 anos atrás, é mais dinâmica, cheias
as crianças ou os jovens usarão os mesmos de
de ideias e questionamento. É lamentável deiforma que irá prejudicar muita gente, porque o
xar que essa criança não aprenda, é preciso
sistema de informática é muito amplo e ágil e
faz com que muita gente os use apenas em prol orientá-las, interagir com suas ideias e entende seu próprio benefício ou para se dar bem. der o que essa criança vem buscar na escola
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e o que ela espera dessa escola, pois, lá será
Quanto mais cedo os responsáveis procuo segundo lugar que ela irá conviver e inte- rarem ajuda, mais rápido e eficiente será o
ragir e para isso ela precisará de pessoas que realinhamento das crianças e adolescentes
realmente querem ensiná-las (LIMA, 2000). tornando possível evitar a frustração do fracasso escolar. O profissional de psicopedaProfessores despreparados com certeza gogia é o indicado para resolver tais fracasirão se perder no caminho, o jeito é entender sos. Seu objeto de estudo é a aprendizagem
o que a criança quer, o que ela precisa, caso humana, ele diagnostica e desenvolvem téccontrário os professores não conseguirão nicas remediadas orientando pais e profesdominar os novos alunos, pois não saberão sores e em contato com outros profissiocomo ensinar e nem o que ensinar, acarretan- nais media todo o processo (PORTO, 2011).
do o desânimo, a baixa autoestima, o cansaço e a desmotivação pela profissão. E a parFaz também um parâmetro com relação
ticipação da família o que influi no processo ao papel familiar como sucesso na vida esensino/aprendizagem? É o momento de ver colar, já é fato que a família é o primeiro
como escola trata deste assunto, como é o grupo com o qual a pessoa convive e seus
tratamento entre pais e professores, pais e fi- membros são o exemplo para a vida. Quanlhos, o que precisa ser analisado e melhorado. do se fala em educação, se essas pessoas demonstram curiosidade em relação ao
A RELAÇÃO FAMILIAR COMO
que acontece em sala de aula e reforçarem
INCENTIVO À CRIANÇA PARA TER
a importância do que está sendo aprendiSUCESSO NA VIDA ESCOLAR
do estarão dando uma enorme contribuição
para o sucesso da aprendizagem. E ainda
O insucesso escolar da criança, não só cau- falando da participação dos pais no contexsa frustração para o professor, como também to escolar do filho, o que se pode imaginar?
acaba se refletindo na família, que por muitas
vezes não compreende o motivo do filho não
É notório que a presença dos pais na vida
aprender.A afetividade também é um fator im- do filho é de fato muito importante, digo, na
portante para que a aprendizagem aconteça. vida do filho, porque não é somente na escola
A criança pode desejar ou não aprender a ler, que deve haver esta presença, como também
porque isso agradaria seus pais ou para não em toda prática educativa do filho. Desde o
perder o lugar de bebê na família. A influência momento que a criança é concebida o prido processo afetivo pode acelerar ou dimi- meiro contato que ela tem em vida ainda na
nuir o ritmo de desenvolvimento da criança. barriga é com a sua mãe. Ela já reconhece a
voz da mãe dentro da barriga, é um contato
bem íntimo de mãe com filho (PORTO, 2011).
Levantam alguns pontos sobre os distúrbios mais comuns na psicopedagogia instiDepois do nascimento ela passa a ter contatucional, segundo dados recentes do INEP a to com outras pessoas da família e aos poucos
porcentagem de analfabetos funcionais cres- já vai identificando outras falas, inclusive a do
ceu durante os últimos anos, a queixa vem pai. Para a criança os pais representam tudo
de problemas educacionais, sócio econômi- que há de bom. Eles são a primeira referência
co, emocional, transtornos de aprendizagem de vida para o filho, para ele os pais são os
(TDAH), dislexia, disgrafia, discalculia, déficit que sabem tudo, são os melhores do mundo e
de atenção, hiperatividade e impulsividade. todas as atitudes vistas nos pais representará
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para a criança um aprendizado, um ato de amor
ou revolta. O sujeito enquanto criança vai trazendo para dentro de si tudo aquilo que vai
vivenciando, sejam elas coisas ruins ou boas.
Com o passar do tempo, o indivíduo cresce e tudo aquilo que ele vivenciou ainda na
primeira infância, no momento atual poderão
ser repercutidas de várias formas. Chega o
momento que para o filho os pais passam a
ter outra identidade, os pais já deixam de ser
o ponto de referência, ou seja, não são mais
aqueles que sabem tudo, o que os pais ensinam já não está de acordo com aquilo que
eles querem saber ou que já aprenderam.
Aos poucos os filhos vão se distanciando dos
pais e buscando novas ideologias. É hora então em que os pais precisam ficar atentos, trazer o mais rápido possível este filho para junto
deles, antes que fique tarde. Neste período da
vida inicia a rebeldia, o desajuste emocional e
a inimizade entre pais e filhos. Onde isso fica
mais retratado, dentro da escola, pois lá é o lugar onde ele irá conviver com outros sujeitos
que pensam, agem como ele (PORTO, 2011).
Nesta hora os pais precisam estarem mais
próximos dos filhos, estarem presentes, estudar, passear, conversar com ele, tentar entender o que está acontecendo. O fracasso escolar muitas vezes partiu do momento que a
criança se descobriu como sujeito do mundo.
A escola precisa ser interessante para a criança, assim como os conteúdos significativos,
mas, para que isso possa ocorrer com sucesso
os professores assim como os pais precisam
se interagir, se conhecer mais e não deixarem
de lado a comunicação, mesmo que seja por
intermédio de bilhetes escritos no caderno do
filho, é importante olhar o caderno do filho.

A reunião precisa ser importante e não servir
apenas como um momento de crítica ao aluno e de apontamentos negativos devido ao
seu mau comportamento ou por notas baixas.
É preciso tomar o cuidado para que a criança
não seja rotulada, ou vista como uma criança
que não tem mais solução, seja para os pais
quanto para o professor. O momento da reunião deve ser para esclarecimentos a respeito
do conteúdo desenvolvido no bimestre em
questão, outros assuntos de nível particular referente ao comportamento da criança devem
ser tratados em outro horário (PORTO, 2011).
A reunião de pais e mestres não pode ser
cansativa e também apressada, os pais precisam sentir à vontade para que não se aborreçam com ela. O professor precisa ganhar a
confiança dos pais, ser amigo, conquistá-lo
para que possa contar com a sua ajuda nas
horas difíceis em sala de aula. Outro momento importante são os eventos elaborados pelas escolas. A criança fica feliz ao ver
que seus pais estão presentes, elogiando
o seu trabalho, seja a apresentação de uma
dança em uma festa cultural, de um jogral,
feira cultural, dia das mães e dia dos pais. A
criança precisa saber que seus pais se preocupam com ela, que eles a amam, que elas
são importantes para eles. O trabalho dos
pais não pode servir como um empecilho
para eles não irem até a escola para saber
como anda o rendimento escolar do seu filho.

A presença dos pais não pode também ocorrer somente quando houver uma convocação
fato que ocorre quando o filho está apresentando algum problema, mas, deve ocorrer
sempre que necessário, pois os pais precisam
levar ao conhecimento do professor sua preocupação para com o filho quando este está
na escola, ou seja serem presentes. Outra
A presença dos pais nas reuniões dos seus situação que precisa ser citada com relação
filhos também é fundamental, para que ocor- aos pais, é que eles precisam sim cobrar atitura uma maior interação entre pais e professor. des da escola, com relação a postura do filho
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diante do que estão apresentando em termos
de aprendizado, porém, não devem tratar o
professor como um inimigo, ou como aquele que ganha sem trabalhar (PORTO, 2011).
Antes que ocorram as cobranças, é necessário que ocorra um diálogo, onde os pais diante
da coordenação, direção e o professor possam
expor seu descontentamento e discutir democraticamente uma melhor solução para o caso.
Com essa postura todos poderão se entender
melhor e a escola com certeza irá realizar um
bom trabalho alcançando o seu objetivo tão
sonhado, melhor qualidade de ensino e alunos suficientemente bem mais qualificados.

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
O tipo de pesquisa é de base bibliográfica, de
campo qualitativo, quantitativo de abordagem
descritiva, exploratória, documental. Aportes
teóricos metodológicos dos trabalhos.Esta
pesquisa que como aportes os trabalhos de,
Telma Weisz. Nova Escola, (2000), Najela Tavares Ujie, (2006), Lima (2000), que abordam
as temáticas ou questões sobre a assunto ou
tema em questão discutido neste artigo. Principais procedimentos de análise e resultados:

criança, busca compreender qual o problema, que está causando a não aprendizagem.
Diagnosticar a causa da não aprendizagem,
pode ser o início da solução para o problema. Quando a criança se sente motivada e
vista com ser capaz, ela pode produzir com
mais qualidade e com mais competência.
A aproximação da escola com as famílias
é fundamental para o desenvolvimento da
criança. A família é muito importante na vida
da criança, e quando ela é presente na vida
escolar e se preocupa com a aprendizagem
da criança, o seu rendimento escolar só tende a aumentar. As crianças trazem consigo
muitos conhecimentos, que aprenderam fora
da vida escolar e esses conhecimentos não
podem ser deixados de lado, mas acrescentados a outros que irão aprender na escola.
As crianças de hoje, conhecem muitos recursos, que podem favorecer sua aprendizagem,
e o professor precisa adequar a eles para que
a aprendizagem aconteça de fato. A capacitação de professores é muito importante, já
que, trabalhar com salas heterogêneas ainda é um grande desafio enfrentado por eles.
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DISLEXIA E OS PASSOS PARA A APRENDIZAGEM

RESUMO: O artigo traz um panorama do que é a Dislexia por meio de uma revisão

bibliográfica, quais seus sintomas e características para, logo após, trazer as dificuldades
que podem ser encontradas por um aluno disléxico na escola e como os professores
podem traçar estratégias para que seja oportunizado ao mesmo, plenas condições de
aprendizado através da adaptação de atividades, entendimento das limitações e como
contorná-las.

Palavras-chave: Dislexia; Educação Especial; Inclusão; Aprendizagem; Educação.
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O QUE É DISLEXIA?
O termo dislexia é usado para cunhar a dificuldade em ler e escrever, sendo considerada
um transtorno de aprendizagem, pois precisa
de tratamento especial para que o indivíduo se
desenvolva cognitivamente. “A dislexia é frequentemente acompanhada de transtornos
na aprendizagem da escrita, ortografia, gramática e redação”. (CONDEMARIN, BLOMQUIST, 1986, p.21) Assim, “a causa para esse
distúrbio na leitura é causada por um defeito
congênito no cérebro, afetando a memória
visual de letras e palavras” (ROTTA, 2006).
Embora não haja um grande número de
pessoas disléxicas, ainda é a maior dificuldade encontrada na leitura e na escrita.
“Uma das causas mais conhecidas, ainda
que nem sempre a mais frequente, de dificuldades para a aprendizagem de leitura e escrita é a dislexia específica” (CONDEMARIN, BLOMQUIST, 1986, p.16).
Os fatores emocionais precisam ser considerados de maneira significativa na dislexia,
uma vez que já se sabe que esses fatores
podem influenciar diversas esferas da vida
das pessoas, mas, de forma especial, a vida
escolar. Condemarin e Bomquist (1986) escrevem que “aprender significa desenvolver-se e crescer, e as crianças com problemas
emocionais severos tendem comumente a
refugiar-se em estado regressivo infantil”
(CONDEMARIN, BLOMQUIST, 1986, p.18).

Esses
comportamentos
fazem
com
que a criança se sinta reprimida, desestimulada e acabe desistindo de aprender. Nesse caso o que se percebe é que:
Nem todas as crianças atingem um nível de maturidade para leitura numa mesma idade cronológica,
tal como o ato de caminha, a criança só poderá fazê-lo quando tiver atingido um nível de maturidade
suficiente. Caso a criança tenha sido iniciada precocemente na aprendizagem, o provável fracasso pode
determinar um rechaço ou uma atitude com relação
à leitura (CONDEMARIN, BLOMQUIST, 1986, p.16).

A dislexia ocorre principalmente com os
meninos, atingindo crianças que têm inteligência normal, pois não está ligado à inteligência. Ela tem origem neurológica,
congênita, hereditária, podendo passar de
geração para geração. Nesses casos, “a dificuldade para captar o significado dos símbolos gráficos frequentemente é confundida com a incapacidade para aprender”
(CONDEMARIN, BLOMQUIST, 1986, p.16).

Como não é uma doença, não é possível se
considerar uma possível cura. Os sintomas
são persistentes e acompanharão o indivíduo
por toda a vida. Portanto, o tratamento se
faz extremamente necessário, já que ajuda a
pessoa a conviver com os sintomas e a contornar as dificuldades. Pensando nisso é necessário considerar que “o processo de leitura
varia de indivíduo para indivíduo, dependendo de fatores como idade, maturação, sexo,
hereditariedade, tipo de língua, instrução,
Cabe ao professor ficar atento quando a prática e motivação” (ROTTA, 2006, p. 153).
criança apresentar dificuldades em elaborar
palavras, frases, textos e indicar símbolos, se
isso já é esperado para a faixa etária em que
se encontra. Em muitos casos, acredita-se que
a dificuldade apresentada é uma fase e, pais
e professores, associam isso a desinteresse, preguiça ou até mesmo fracasso escolar.

287

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

O que se nota é que:
Geralmente os alunos disléxicos apresentam, concomitantemente, problemas emocionais. Entretanto,
em sua grande maioria, estes aparecem como consequência de sua dislexia. Consciente de suas possibilidades intelectuais, o disléxico sofre em função de seu
mau rendimento escolar, e diante de seus repetidos
fracassos “retira-se” da competição, tornando-se uma
criança deprimida (CONDEMARIN, BLOMQUIST,
1986, p.18).

Dividiram a dislexia em auditiva e visual, com finalidades educacionais. Na dislexia auditiva, são observadas dificuldades significativas na discriminação de
sons de letras e palavras compostas, além de falhas
na memorização de padrões de sons, sequências, palavras compostas, instruções e histórias. Na dislexia
visual, há dificuldades em seguir e reter as sequências
visuais, na análise e integração visual de quebra-ca-

A aquisição da leitura e da escrita para
disléxicos, se realizada de forma convencional, como é feita na maioria das escolas,
pode provocar frustração ao aluno, pois ele
não corresponderá nem às suas expectativas nem às da família, e essa frustração
pode desencadear angústias, ansiedade e insegurança ao disléxico, o que o prejudicará
emocionalmente e atrapalha o tratamento.

A leitura é uma forma complexa de aprendizagem simbólica, na qual mudanças triviais em uma palavra podem alterar completamente sua pronúncia e significado.

Um bom relacionamento entre aluno e
professor pode ajudar muito no processo de
aprendizagem, de maneira a amenizar as dificuldades na leitura e escrita. Para isso, “uma
boa relação afetiva entre reeducador da leitura e a criança é de significativa importância
para a recuperação das dificuldades na leitura”.
(CONDEMARIN, BLOMQUIST, 1986, p.59).

beças ou em tarefas similares (ROTTA, 2006, p.153)

Atualmente, observa-se um fenômeno de “vulgarização” do termo dislexia, devido a uma não-uniformização nos critérios de abrangência termo, o que
gera uma confusão tanto no meio acadêmico quanto clínico. Em consequência, há um reflexo na forma
como as informações são veiculadas no meio científico e de comunicação social (ROTTA, 2006, p.165).

O tratamento correto pode levar o disléxico
a grandes avanços. Após algumas técnicas terapêuticas, alguns disléxicos chegam a dominar as habilidades de leitura e escrita, embora
aprender uma segunda língua, provavelmente será mais difícil, mas quanto antes o tratamento for iniciado, maiores as chances de
Sabemos que a leitura e a compreensão das não se comprometer a vida adulta, onde ele
palavras variam muito e deve-se considerar a terá contato com textos acadêmicos ou haidade em que se encontra a criança. Crianças a bilidades de leitura e escrita mais complexos.
partir dos sete anos, por exemplo, já deve comÉ comum que a dislexia seja diagnosticada
preender as letras e a formar palavras simples
com elas. Rotta (2006) afirma que “deficiên- através de queixas recorrentes de fracasso
cias no processo fonológico, que são fatores escolar. Ou ainda, quando os professores e/
indicadores de futuras dificuldades na leitura ou pais percebem que ao invés de leitura a
e escrita, podem identificadas no Jardim de crianças realiza adivinhações das palavras,
Infância e na 1º série (ROTTA, 2006, p.153). ou então a criança acaba omitindo, trocando ou invertendo as letras. Assim, “Na maioA dislexia é a falta de entendimento da ria das vezes ainda não se tem elementos
leitura e da escrita encontrada em crian- para fazer o diagnóstico de dislexia, pois
ças e que podem levá-la para a vida adulta essa pode ser também a maneira como se
quando não diagnosticada e tratada, po- apresenta um certo atraso na aquisição da
dendo ainda, levar a pessoa a desenvolver leitura e/ou escrita (ROTTA, 2006, p.159).
quadros de depressão ou até agressividade.
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4. Dificuldade com a expressão escrita, podendo ser
Para se ter um diagnóstico, perguntas
identificados
múltiplos erros de gramática ou pontuaa respeito do desenvolvimento oral tamção nas frases; emprego ou organização inadequada de
bém são fundamentais, uma vez que está parágrafos; expressão escrita das ideias sem clareza.
claro o papel da disfasia de evolução na
gênese da dislexia. Rotta (2006) escreve:
A simples presença de um ou mais sintoAo lado das queixas específicas para ler e escre- mas, não significa que a criança tenha disver, muitas vezes toma um vulto maior a repercussão comportamental que esses fracassos produzem lexia, pois esses fatores podem ser decorna criança em idade escolar. Muitas vezes as queixas rentes de diversos fatores como: deficiência
de ansiedade, agressividade, depressão, ou hiperati- (intelectual, sensorial, etc.), síndromes neuvidade e desatenção, inclusive, são predominantes
rológicas diversas, transtornos psiquiátricos,
durante a primeira consulta. Junto com essas queixas, frequentemente está embutido o medo que problemas emocionais, e fatores de ordem
os pais carregam de que o filho tenha algum grau socioambiental. Por isso, o manual fala que,
de deficiência mental (ROTTA, 2006, p.160-161). além dos sintomas mencionados, deve-se levar em consideração os seguintes critérios:
O exame específico para se diagnosticar a
dislexia acontece pela observação da audição
• Persistência da dificuldade por pelo mee da visão. Caso a criança apresente alguma al- nos 6 meses (apesar de intervenção dirigida);
teração, deve ser encaminhada a especialistas.
Embora o diagnóstico da dislexia seja clínico neurológico, psicopedagógico e fonoaudiológico, muitas vezes é necessário lançar mão de exames complementares para, como o nome diz, complementar informações
ou observar comorbidades. Entre esses exames estão
os estudos neurofisiológicos como eletroencefalograma; potenciais evocados de longa latência auditivos
e visuais; e testes psicológicos que contemplem os
aspectos cognitivos e afetivos (ROTTA, 2006, p.162).

O Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais – DSM-5 diz que a dislexia está inserida em uma categoria mais
ampla chamada “Transtornos do Neurodesenvolvimento”, sendo referida como “Transtorno Específico de Aprendizagem” e para
seu diagnóstico, o indivíduo deve apresentar pelo menos um dos sintomas abaixo:
1. Leitura de palavras é feita de forma imprecisa ou
lenta, demandando muito esforço. A criança pode, por
exemplo, ler palavras isoladas em voz alta, de forma incorreta (ou lenta e hesitante); frequentemente, tenta
adivinhar as palavras e tem dificuldade para soletrá-las;
2. Dificuldade para compreender o sentido do que
é lido. Pode realizar leitura com precisão, porém não
compreende a sequência, as relações, as inferências ou os sentidos mais profundos do que é lido;
3. Dificuldade na ortografia, sendo identificado, por exemplo, adição, omissão ou
substituição
de
vogais
e/ou
consoantes;

•
Habilidades
acadêmicas
substancial
e
qualitativamente abaixo do esperado para
a idade cronológica (confirmado por testes individuais e avaliação clínica abrangente);
• As dificuldades iniciam-se durante os anos escolares, mas podem não se manifestar completamente
até que as exigências acadêmicas excedam a capacidade limitada do indivíduo, como, por exemplo: baixo
desempenho em testes cronometrados; leitura ou escrita de textos complexos ou mais longos e com prazo curto; alta sobrecarga de exigências acadêmicas;
• As dificuldades não são explicadas por deficiências, transtornos neurológicos, adversidade psicossocial, instrução acadêmica inadequada ou falta de proficiência na língua de instrução acadêmica.

As alterações acadêmicas são os sintomas
mais evidentes, o que facilita a identificação
por parte dos pais e professores, porém, outros aspectos costumam afetar crianças com
dislexia, como por exemplo: sintomas de desatenção, dificuldade de coordenação motora, prejuízo das funções motoras, prejuízo das
funções executivas e comorbidades psiquiátricas (depressão, ansiedade e transtornos disruptivos). É preciso deixar claro que existem diferenças pessoais nos sintomas, o diagnóstico
é clínico e o tratamento é educacional, logo, é
necessária uma abordagem multiprofissional.
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Sobre o diagnóstico, Rotta (2006) destaca: de em lembrar o nome das letras e dificuldade em saber as letras do próprio nome.
Tanto o diagnóstico como o tratamento podem
ter características multidisciplinares, principalmente interdisciplinares, porque só dessa forma poderão ser abordados, no momento certo, cada um
dos aspectos de um todo, que deve ser encara-

No ensino fundamental, nos primeiros anos, o professor geralmente consegue identificar as seguintes características:
do de maneira uniforme. (ROTTA, 2006, p. 162). dificuldade em entender que as palavras
são “divididas em partes”, incapacidade
Rotta (2006) ainda escreve que:
de associar letras e sons, erros de leitura, incapacidade de ler mesmo as palavras
É um transtorno específico das operações implicamais simples, reclamações e recusa em ler.
das no reconhecimento das palavras (precisão e rapidez) que compromete, em maior ou menor grau, a
compreensão da leitura, é um problema persistente
até a vida adulta, afeta um subconjunto, claramente
minoritário, dos alunos com problemas na aprendizagem da leitura e da escrita, está presente desde os
primeiros anos de escolaridade, é um distúrbio com
evidências genéticas que surge por estar associado a diferenças funcionais no hemisfério esquerdo,
é diagnosticada em indivíduos com capacidade intelectual normal, ocorre em sujeitos que têm visão
e audição normal ou corrigida e que não são portadores de problemas psíquicos ou neurológicos graves que possam justificar, por si só, as dificuldades
escolares, pode estar presente mesmo e indivíduos
que tiverem escolarização adequada, supõe, como
déficit primário, inabilidades do processamento fonológico e da memória, representa em uma linha de
desempenho quantitativo para a leitura, requer um
tratamento que envolve um processo lento, necessita de uma equipe multidisciplinar para seu diagnóstico e tratamento (ROTTA, 2006, p. 167 e 168).

A intervenção deve se dar logo na identificação dos sintomas e, o quanto antes acontecer,
maior a prevenção de problemas com leitura.
Em casos que a intervenção não acontece, há
prejuízos no desempenho, quando comparado aos seus pares, nas séries posteriores.
Em se tratando dos aspectos linguísticos, fazemos referência à proposta de Adams et al (2006), que tem como
objetivo
estimular o
desenvolvimento fonológico das crianças menores:
• Estimular a habilidade das crianças prestarem
atenção aos sons de forma seletiva, ou seja, discriminação e denominação de sons diversos (reais ou
gravados), identificação e sequências de sons e sons
faltantes em uma sequência anterior; localização de
sons diversos; ouvir um determinado som e associá-lo à sua fonte; identificação de frases sem sentido;
percepção auditiva, atenção e concentração; capacidade de compreender e de seguir ordens sequenciais;

Os disléxicos, segundo a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação, se enquadram como
alunos portadores de necessidades especiais,
portanto, deve a escola se adequar para rece• Usar rimas para introduzir os sons das palavras.
ber esse aluno, preparando atividades diferen- Pode-se usar como estratégias: orientação verbal, múciadas que o permitam aprender amplamente. sicas, parlendas, poesias infantis com rimas, figuras di-

INTERVENÇÕES NA DISLEXIA
Pesquisas demonstram que o déficit no
processo fonológico é a principal causa da
dislexia. No ensino infantil essa dificuldade se manifesta principalmente na falta
de interesse por rimas, palavras mal pronunciadas, persistência na “linguagem de
bebê”, dificuldade em aprender, dificulda290

versas, dentre outros. Dentre as possibilidades destacam-se: trabalhar a atenção e aprimorar a consciência
para os sons da fala; enfatizar a rima por meio do movimento (físico-corporal); introduzir o conceito de que
qualquer palavra pode ser rimada; criação de rimas;

• Desenvolver a consciência de que a fala é constituída por sequência de palavras, ou seja, que frases
são cadeias linguísticas pelas quais transmitimos nosso pensamento. Ainda, que estas são compostas de
sequência de palavras com significados e que a ordem das palavras é que dá significado (ou não) à frase;
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• Desenvolver a capacidade de analisar as palavras
em sílabas, separando-as e sintetizando-as. Para tanto, pode-se utilizar explicação verbal, jogos com movimentos físicos (palmas, por exemplo), jogos com figuras, objetos reais, dentre outros. A ideia é fazer com
que a criança perceba que as palavras são formadas por
sequência menores da fala (as sílabas) e que as sílabas
correspondem às pulsações do som da voz, bem como
aos ciclos de abertura e fechamento das mandíbulas;
• Desenvolver a consciência de que as palavras
contêm fonemas. Explicação verbal, espelhos, observação dos colegas ao falar, cartões com figuras, dentre
outros, podem ser utilizados como estratégias. Nesse
sentido, se poderá: explorar, comparar e contrastar
o ponto e o modo de articulação; isolar, acrescentar
e excluir fonemas (iniciais, mediais, finais); comparar
palavras com mesmo fonema inicial; compreensão
de que palavras contém fonemas; compreender que
fonemas têm identidades separadas e essas podem
ser reconhecidas e distinguidas e, por fim, auxiliar a
criança a se atentar para a pronúncia dos fonemas;
• Introduzir a relação entre grafema/fonema,
utilizando-se de explicação verbal, espelhos, observação dos colegas ao falar, cartões com figuras, dentre outros. Aos poucos, a criança deve
compreender o princípio do sistema alfabético. É
aconselhável que isso seja feito gradativamente,
introduzindo, por exemplo, dois fonemas, encontros consonantais e análise e síntese dos fonemas;
• Introdução gradativa das letras e da escrita.
Aqui o professor inicia a associação entre as letras com os fonemas (iniciais e finais) das palavras e a escrita dos mesmos. (ADAMS et al, 2006).

O trabalho com a consciência fonológica melhora a leitura e a escrita de crianças entre 5 e 8 anos, algo que pode não
ocorrer em crianças maiores, o que mostra
que a consciência fonológica é importante, mas não o suficiente para melhorar a leitura, especialmente em crianças maiores.
Não podemos falar em intervenção na
dislexia sem mencionar a abordagem Resposta à Intervenção (RTI). O RTI é um programa instrucional multinível, voltado para
prevenção, identificação e intervenção das
dificuldades de aprendizagem. O programa
exige que se realize avaliação, monitoramento do progresso dos alunos e ajustamento

das necessidades e intensidade do processo de intervenção, segundo a capacidade
de resposta do aluno. As etapas do RTI são:
• Nível 1 (Núcleo de instrução): inicialmente, todos os alunos da turma são avaliados. Nesse momento, tem-se como objetivos: verificar se os alunos
atendem às expectativas do nível que se encontram;
identificar alterações nas habilidades avaliadas e investigar se há fatores de risco para transtornos de
aprendizagem. Implementa-se, então, um programa de instrução, voltado para as alterações encontradas. Em se tratando de leitura, por exemplo, são
trabalhados os seus principais componentes, ou seja,
consciência fonêmica, compreensão, fluência e vocabulário. Nesse nível, estudos demonstram que a
instrução é suficiente para a maioria dos estudantes que apresentam dificuldade em leitura e escrita.
• Nível 2 (intervenção suplementar): nesse nível
permanecem os alunos que não fizeram progresso no
nível 1. A eles são dadas instruções suplementares.
O monitoramento aqui também é implementado, de
modo a verificar a resposta à instrução. Alternativas
diferenciadas, relacionadas ao aumento da frequência
e intensidade da intervenção, por exemplo, são implementadas, se o aluno não fizer progresso suficiente.
• Nível 3 (Intervenção intensiva): permanecem
os alunos que não evoluíram no nível 1 e 2. A esses é dada instrução individualizada e o monitoramento do progresso pode indicar necessidade
de ensino especializado. (DENTON, 2012, p. 232).

O RTI necessita de rigor na avaliação e
na intervenção, com uso de método sistemático e comprovado cientificamente. Testes e instrumentos específicos devem ser
utilizados para identificar as áreas que devem ser trabalhadas na intervenção dirigida.

PASSOS PARA A APRENDIZAGEM DA
CRIANÇA DISLÉXICA
Como dito anteriormente, a dislexia não tem
cura, mas o correto tratamento vai auxiliar o paciente em relação às limitações apresentadas,
oportunizando uma melhoria no processo de
aprendizagem e um auxílio na perspectiva dos
problemas de auto estima e socialização que
a criança pode ter. Segundo Cândido (2013):
291
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Marsili (2010) cita que cabe à escola proporcionar aos pais dos alunos e aos próprios
alunos, métodos interessantes e eficientes,
na concepção pedagógica, para atender os
alunos que apresentem dificuldade com leitura, escrita e ortografia, além de oferecer
recuperação para aqueles que têm baixo
aproveitamento escolar. O professor preciA dislexia não é considerada uma doença sa estar capacitado e deve conhecer sobre a
grave, mas é importante o educador enten- Dislexia, o que é e suas causas para promoder, conhecer, diagnosticar e promover ações ver ações concretas para o avanço do aluno.
que estimulam o desenvolvimento escrito
e oral da criança. Brandão (2015) escreveu:
Uma forma concreta de ajudar o aluno disléxico é esclarecer a ele o que é a Dislexia e
“[...] a aprendizagem é um processo mental ativo, tenque o professor só poderá ajudá-lo a superar
do em vista, aquisições, por meio das quais a lembrança
do conteúdo internalizado e o uso deste conhecimen- esse problema se ele não desistir no primeiro
to fazem com que o sujeito possa dominá-lo e mani- empecilho. O professor precisa ter calma com
pulá-lo, quando necessário” (BRANDÃO, 2015, p. 12). esse aluno, pois ele precisará de mais tempo que os outros para concluir uma atividaVygotsky (1992) apud Brandão (2015) diz de, copiar a matéria do quadro, resolver um
que não é possível pensar na construção da problema. Portanto, é necessário usar estraescrita como um processo linear e constan- tégias variadas para que o aluno compreenda
te. Durante a aquisição da linguagem oral, a o conteúdo: usar materiais estimulantes e incriança também apresenta instabilidades: er- teressantes como jogos, histórias e etc., prorando, tentando, manipulando e acertando. curando ensiná-lo de forma que ele entenda
É preciso aceitar que todo processo de apro- melhor o conteúdo. Marsili (2010) aconselha:
priação de novos conhecimentos requer refle[…] as crianças precisam ser ensinadas a soletrar
xões e comparações em um percurso de idas
as
palavras para estarem conscientes dos sons que
e vindas, o qual, longe de estabilidades, nos
ouvem. Treiná-las para repetir palavras para si mesleva a perguntas, indagações e perplexidades. mas, enquanto ouve a ordem dos sons. […] O ensino
[…] uma criança com dislexia não é portadora de
deficiência nem mental, física, auditiva, visual ou
múltipla. O disléxico, também, não é uma criança de
alto risco. Uma criança não é disléxica porque teve
seu desenvolvimento comprometido em decorrência
de fatores como gestação inadequada, alimentação
imprópria ou nascimento prematuro. A dislexia tem
um componente genético, exceto em caso de acidente cérebro vascular (AVC). (C NDIDO, 2013, p.17)

precisa ser multissensorial e o aluno deve estar ati-

Entende-se então que a estimulação, a vamente envolvido na tarefa. (MARSILI, 2010, p. 35)
participação ativa e a criatividade de imaginação, são necessárias para que a crianGiroto (2001) apud Moura (2013) traz
ça tenha espaço para agir por conta própria. algumas estratégias que podem auxiliar na aprendizagem do aluno disléxico:
Moura (2013) fala do importante papel do
Orientador Pedagógico da escola, que deve
– A criança disléxica deve sentar-se perto
do professor, de modo que a mesauxiliar o professor no planejamento de atividades que promovam um ambiente relacional, ma possa encorajá-lo a solicitar ajuda;
com condições de superaras dificuldades e prin– Cada ponto deve ser revisto várias vezes;
cipalmente de reconhecer a importância das
brincadeiras no desenvolvimento da criança.
–
Nunca
comparar
seu
trabalho
escrito
com
os
colegas;
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– Seus conhecimentos devem ser julgados
CONSIDERAÇÕES FINAIS
mais pelas respostas orais do que pela escrita
o que significa que deverá ser avaliado diariaDiante do que foi exposto nesse artigo,
mente;
conclui-se que, quanto antes for diagnostica
a Dislexia, e iniciado seu tratamento, maio– Sempre que possível peça a criança para
res serão os resultados na vida da criança,
ela repetir várias vezes com suas próprias palavras, o que a professora pediu para ela fa- pois, embora apresente dificuldade na leitura e na escrita, o disléxico tem um grau de
zer, pois isso ajuda na memorização;
inteligência normal ou até acima da média.
– Ensinar a criança a “sentir” as letras através de diferentes texturas de materiais;
Na escola, é essencial que haja um trabalho
pedagógico focado no aprendizado do aluno
– Nunca forçar o aluno a aceitar a lição do disléxico e formações para que os professores
dia;
entendam as condições e como devem trabalhar com esse aluno, e principalmente, este– Evitar submeter o aluno a pressão do temjam aptos para diagnosticar a condição. Não
po ou competição com outras crianças;
se espera que o professor laude o aluno, mas
– Estimular a escrever em linhas alternadas, como ele é quem acompanha diariamente a
pois ajudará ao professor a ler uma caligrafia rotina de aprendizado do aluno, com o conhecimento adequado, ele pode apontar que
imprecisa e frequentemente amontoada;
o aluno possui tais características e orientar
os pais e buscarem tratamento adequado.
– Imitar e reproduzir sons e palavras;
– Não exigir grandes redações;
– Nunca o force a escrever no quadro-negro/
– Nunca peça que ele responda perguntas
sem ter se oferecido para tal;
– Realizar aulas de revisão que permitam o
tempo adequado para perguntas e respostas;
– Permita o uso de máquina de calcular durante as lições de matemática;
– Dê a ele a oportunidade de responder às
questões dos testes oralmente, e de refazer o
teste quando necessário, atribuindo nota extra para compensar as notas baixas;

A partir da confirmação do quadro de Dislexia, a escola precisa estar preparada para a
adaptação de atividades e intervenções que
criem situações desafiadoras provocando
o interesse pela aprendizagem, esboçando
também a oportunidade do desenvolvimento da autonomia do aluno, sua independência e estímulo para a busca de resolução de
problema e que saiba lidar com as possibilidades de frustração. Se utilizar do lúdico, das
brincadeiras e dos jogos educativos pode ser
um caminho muito rico e leve para o aluno
trilhar em busca da melhora do rendimento
escolar, do desenvolvimento da abstração, da
criatividade e imaginação, destacando o fator de desenvolvimento da autoestima e do
bom equilíbrio emocional e de sociabilidade.

– Avaliar sempre o conhecimento dos alunos com dislexia usando métodos alternativos, inclusive avaliações orais, trabalhos feitos em casa e apresentações individuais.
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SERIA POSSÍVEL CONCEITUAR O ATO DE SER FELIZ?
RESUMO: A escrita deste artigo traz considerações acerca de que é possível considerar

que desde os primórdios da história da humanidade o tema de maior importância
subjacente às diversas atitudes do ser humano é a busca da felicidade. Essa busca move
a humanidade a estudar, trabalhar, crer e realizar coisas, formar vínculos afetivos e depois
continuar a agir quando surge uma nova necessidade. Exercitando sua sapiência o homem
alcançaria a perfeição de sua atividade contemplativa, sendo esta, portanto, sua felicidade
perfeita, uma atividade da razão que almeja um fim em si mesmo e obtém prazer por tal,
autossuficiente e que não gere cansaço. Para embasamento deste artigo foram utilizadas
pesquisas bibliográficas qualitativas.

Palavras-chave: Arte; Modernidade; Viver.
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INTRODUÇÃO
Estabeleceu-se como um ponto inicial para o desenvolvimento deste trabalho, a abertura de um questionamento sobre a felicidade e como ela é definida, deparando-se assim com uma complexidade de significações dadas a este termo, que se diversificam de
acordo com aspectos latitudinais e longitudinais, situados a nível individual e coletivo.

Em qualquer estudo que se realize é necessário considerar o contexto sócio histórico e cultural
para que se possa apreender mais fidedignamente a realidade do objeto de estudo, e não seria
diferente para este termo. Sendo assim diante da complexidade e amplitude de significações de
felicidade, opta-se por desenvolver um estudo da semântica da palavra, partindo de sua definição.

Estabelecida como um “estado”, pode-se situar a felicidade como uma condição ligada a uma
situação vivenciada. Neste sentido, atribui-se a esta condição um efeito prolongado, ou mesmo
de plenitude, ou seja, ser feliz é, segundo esta concepção, está completo permanentemente.
A Felicidade neste sentido apontaria para um aspecto divino, em concordância com a filosofia
de felicidade perfeita apresentada por Aristóteles, que será tratada em capítulo posterior.

Porém, de acordo com a psicanálise, o ser humano é um ser de falta, logo, busca a felicidade almejando uma completude imaginária, impossível de se obter em concretude: “Somos feitos de modo a só podermos derivar prazer intenso de um contraste, e muito pouco de um determinado estado de coisas que perdure” (FREUD, 1996,
p. 84). Passível de manifestação, a felicidade pode ser experimentada, mas sua permanência é uma ilusão. Este conceito psicanalítico será melhor explanado no decorrer deste trabalho, visto a psicanálise ser o aporte teórico de maior peso nesta pesquisa.
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SERIA POSSÍVEL CONCEITUAR O
ATO DE SER FELIZ?
Se o sujeito está contente com aquilo
que realizou, diz-se então que está alegre,
ou seja, manifesta contentamento, júbilo,
e esta alegria, um tipo de ação feliz, embora não seja a felicidade, é sua forma de se
expressar. Apesar de haver uma relação entre elas, “a felicidade e a alegria, não são a
mesma coisa”: A alegria é uma expressão,
uma felicidade cortada, uma parte em rePara que seja melhor compreendida esta lação com o real (OROSTIZA, 2009, p. 5).
visão, propõe-se o mesmo estudo semânA felicidade em que o sofrimento e a intico partindo para palavra satisfação, que
no dicionário eletrônico Priberam é defini- quietude estão ausentes é imaginariamente
da como: “ato ou efeito de satisfazer, saciar, buscada pelo ser humano que, movido pelo
agradar; alegria; contentamento; prazer”. princípio de prazer, ou seja, experimentar
prazer e afastar o desprazer se relaciona ao
Como um ato ou um efeito de satisfazer, caminho proposto por outro filósofo, Epipode-se estabelecer que o que está sendo curo, no que ele chamou de aponia e atasatisfeito pode ser tanto um desejo quanto raxia, conceituados no próximo capítulo.
uma necessidade. Sendo assim, está contente
Contudo, sabe-se que uma vida sem sofriquem se satisfez. Se a mesma satisfação não
leva o sujeito a um contentamento, pode ser mento algum não existe, pois as adversidades
que a necessidade satisfeita não chegou ao que a natureza, o corpo e as relações interpesnível do que era desejado. O desejo aí, en- soais nos impõem, são as mais diversas, e a intão insatisfeito, gera um descontentamento quietude que isto provoca proporciona à raça
mesmo com a satisfação de uma necessidade. humana um movimento em busca de melhoria
individual e coletiva (FREUD, 1996, pp. 84-85).
Ainda com base no significado da palavra
felicidade, a satisfação do desejo, também incluída como um aspecto pertinente ao termo,
é sem dúvida o cerne da questão para a visão
psicanalítica: A satisfação é o alívio da tensão
psíquica que se apoia em uma necessidade real
do sujeito, e lhe confere a sensação de prazer
ao ser realizada (GARCIA-ROZA, 2009, p. 54).
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A felicidade atribuída a um tipo de bem-estar espiritual ou paz interior é costumeiramente evocada pelo discurso religioso,
que religa o ser humano a uma força superior designada pelo nome de “Deus”. Dessa
forma a religião, estabelecida para religar o
sujeito com uma onipotência, provoca um
“sentimento oceânico”, então significado
como completude, bem-estar e paz interior.

Continuando com o estudo semântico da
palavra felicidade, no dicionário Priberam está
como: “concurso de circunstâncias que causa
ventura, estado de pessoa feliz, sorte bom
êxito, bem aventurança”. No sentido de bem
aventurança, pode-se considerar que seja “um
risco bom”, já que ventura designa “sorte, acaso, risco”, ou seja, aventurar-se, poderia ser interpretado como se sujeitar ao acaso, ao risco.

Dessa forma o sujeito poderia ser feliz
através do domínio e restrição de suas paixões por uma conduta religiosa, ou de outra forma, pela quietude vivenciada por um
isolamento voluntário ou pela prática meditativa da ioga (FREUD, 1996, pp. 80-81).

Atribuir à felicidade uma sujeição ao acaso, é retirá-la do âmbito de algo que se obtém com esforço e conferi-la um caráter
“Mágico”: “O que podemos alcançar, por
méritos e esforços, não pode nos tornar realmente felizes. Só a magia pode fazê-lo”
(AGAMBEN apud FORBES, 2009, p. 57).

Observa-se que o cuidado com o bem-estar e a paz interior segue a orientação de
cuidado com a alma em primeiro lugar, proposto inicialmente pela filosofia de Sócrates e não distanciada da filosofia de Aristóteles, também trabalhadas posteriormente.
A mediania, os valores morais e a atividade
contemplativa propostos por Aristóteles, em
especial esta última, que cunhava ao homem
algo de divino, se comparadas aos valores e
condutas assumidos pelos religiosos, podem
ser colocados como as ideias geradoras da moral religiosa e da felicidade obtida desta forma.

No dicionário Priberam encontra-se os seguintes significados para a palavra magia: “religião dos magos, ato ou efeito extraordinário,
fantástico, encantador, surpreendente”. Um
ato ou efeito extraordinário pode ser interpretado como algo extraordinário, ou seja,
algo além da ordem, a mais que o estabelecido; fantástico, de uma ordem fantasiosa,
imaginativa; encantador, algo belo, sedutor,
prazeroso e surpreendente, que incita a surpresa, ao não esperado, não sabido, súbito.
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Essa felicidade obtida da magia é uma satisfação não apreensível em palavras, advinda de um acaso em acordo com o real do
desejo e a realidade externa. A magia neste
sentido pode ser entendida como algo vivido em uma situação não esperada, de forma
súbita, que vai além do que se poderia viver naquele momento e que de fato é belo
e prazeroso, pelo acordo que se faz entre a
realidade e o real do desejo. Essa felicidade é a realização de uma fantasia do sujeito,
um bom encontro com algo que o remete ao
Objeto a, em sumo: a felicidade acontece.
Deve-se, no entanto, considerar que retirá-la do âmbito de algo que se obtém com esforço e permitir que ela aconteça não quer dizer que nenhuma ação deva ser tomada pelo
sujeito na direção de uma vida feliz, dessa forma a infelicidade pode ser vivenciada quando
um único caminho em direção a satisfação é
constantemente frustrado: “Qualquer escolha levada a um extremo, condena o indivíduo
a ser exposto a perigos, que surgem caso uma
técnica de viver, escolhida como exclusiva, se
mostre inadequada” (FREUD, 1996, P. 90).
Pode-se perceber a partir deste estudo semântico da felicidade, que a cada tentativa
de defini-la, outras tantas palavras são evocadas, demonstrando a cadeia significante
que forma e confere um sentido à palavra.

Descreve-se a felicidade como um objeto de desejo humano transformada em
um bem material que pode ser alcançado pela realização de determinados papéis
sociais e pelo consumo de determinados
objetos, uma felicidade perfeita e pautada no prazer, difícil de ser questionada já
que se obtém prazer de diversas formas.
Como um ideal advindo do senso comum,
essa felicidade mascarada, alcançada por
meio de objetos investidos de valor subjetivo,
demonstra a fragilidade da ideia de completude e de onipotência de uma felicidade perfeita, o que abre a possibilidade de se encontrar
uma felicidade que seja real, de acordo com a
fruição momentânea que se faz pelo caráter
transitório tanto do objeto quanto do prazer.
O pensamento socrático influenciou a
maior parte dos filósofos gregos que apresentavam suas filosofias como “mensagens
de felicidade” (ANTISEREI; REALE, 1990,
p. 91), e estabeleceu que a felicidade, termo chamado de “eudaímonía”, significando
uma vivência sob a influência de um espírito bom (ANTISERI; REALE, 1990, p. 90),
não viria das coisas exteriores nem do culto
ao corpo, e nenhum destes deveria ser melhor cuidado pelo homem do que a sua alma,
único meio pelo qual seria possível atingi-la.
Sócrates acreditava que uma pessoa virtuosa é feliz, entendido no sentido de que não sofreria com os males da vida nem com a morte:
Porque os outros podem danificar-lhe os haveres
ou o corpo, mas não arruinar-lhe a harmonia interior
e a ordem da alma. Nem na morte, porque, se existe
um além, o virtuoso será premiado; se não existe, ele
já viveu bem no aquém, ao passo que o além é como
um ser do nada (ANTISERI; REALE, 1990, p. 92).

Aristóteles coloca a felicidade como o fim
último dos atos humanos e que para se chegar a ela, é necessário viver segundo a razão.
Toda a ação segundo ele, “tem como objeti300
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vo um bem qualquer, por isso tudo tende ao
O exercício seria o meio proposto por Arisbem” (PINTO, 2010, p. 5), havendo “coisas tóteles para se adquirir virtudes, sendo que as
boas em si mesmas e coisas úteis que de- mesmas eram entendidas por ele como “dispendem de algo mais” (PINTO, 2010, p. 6). posição de caráter relacionada com a escolha
de ações e paixões, e consiste numa mediania
De acordo com essa forma de se pensar (...) é um meio termo entre dois vícios, um por
esse bem proposto por Aristóteles, nem tudo excesso e outro por falta” (PINTO, 2010, p. 6).
poderia ser entendido como um bem em si Esse meio termo proposto e usado frente às
mesmo, como por exemplo, no sentido de ambiguidades da vida sempre direcionam ao
uma ação como roubar, o sujeito dessa ação que é justo, à “justa medida, segundo a qual se
almeja o bem que esse ato pode lhe pro- distribuem os bens, as vantagens, os ganhos e
porcionar, à custa de um prejuízo a outrem, se administra a política” (PINTO, 2010, p. 7).
e esse bem especificamente relacionado a
Outro aspecto ressaltado em direção à
quem age é um tipo de ação que poderia levar
a uma sensação de prazer, entendida por este felicidade é a amizade, que segundo Arissujeito como um caminho para a felicidade. tóteles, “é uma virtude ou implica a uma
virtude, e, além disto, é de suma necessidade na vida humana” (PINTO, 2010, p. 8).
Questiona-se o que poderia ser uma coisa
boa em si mesma e opta-se por pensá-la como
Para Aristóteles a felicidade é auto suficienalgo que não poderia ser retificado de tal valor, te e todo ser humano a busca como um fim
pois traz uma utilidade inquestionável, relacio- em si mesmo, sendo, portanto, uma atividade
nando-se assim de forma direta a tudo aquilo da razão, onde o homem não se resume a ela,
que garante a vida e a sobrevivência da espécie. possuindo “algo de estranho à razão, que a ela
se opõe e resiste, mas que, no entanto, particiPara se estabelecer um caminho que so- pa da razão” (ANTISERI; REALE, 1990, p. 204).
lucione tal problemática a partir da filosoDe acordo, ainda com o pensamento do aufia aristotélica, é necessário que se tomem
as virtudes por ele propostas, como for- tor antes citado, o homem seria capaz de dirima de conjugar o que seria um bem em si gir seu lado impetuoso pela virtude adquirida
pelo hábito, repetindo sucessivamente os atos
mesmo, para o sujeito e para o seu meio.
que conduzem a uma justa medida, que “tem
Propondo dois tipos de virtudes, as intea ver com paixões e ações, nas quais o exceslectuais e as morais. Aristóteles estabelece so e a falta constituem erros e são censuraque, a primeira nasce e cresce por meio do dos, ao passo que o meio é louvado e consensino, e que as virtudes morais se concre- titui retidão” (ANTISERI; REALE, 1990, 205).
tizam através do hábito e não da natureza.
Pode-se notar ao realizar a leitura sobre
Contudo, pensa-se que ambas as virtu- sua filosofia, que Aristóteles almejava a perdes descritas por Aristóteles como um pos- feição do homem através da perfeição de
sível caminho para uma vida digna e feliz, sua alma racional, cunhando o termo “virtusão frutos do ensino e do hábito. Nenhuma de dianoética”(ANTISERI; REALE, 1990, p.
205) para designar a sabedoria, que consiste
atividade intelectual se desenvolve natuna escolha daquilo que é bem ou que é mal
ralmente, assim como se pode observar nas
para o homem e as formas que ele se utilivirtudes morais, estabelecidas como hábitos. zará para realizá-lo, e a sapiência, ou seja, o
conhecimento de uma realidade superior que
aproxima o homem de sua essência divina.
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O PERFIL DO PROFESSOR DO SÉCULO XXI
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo geral apresentar o novo perfil do professor

contemporâneo, destacando que o professor sempre teve a função prioritária de ensinar,
desde o surgimento da educação sistematizada, contado com os aportes teóricos de
Paulo Freire (2008) e Jacques Delors (1998) entre outros para a realização desta pesquisa
bibliográfica. No entanto, esta função vem sofrendo contínuas modificações de acordo com
os interesses e as necessidades de cada época, determinadas pela passagem natural do
tempo, pelas modificações da sociedade, como por exemplo o fenômeno da globalização
e pelo surgimento das novas tecnologias digitais.Considerado como agente ativo principal
na formação das pessoas e portanto, da sociedade em geral, o papel do professor é ainda
fundamental dentro das instituições educacionais, inclusive a partir da educação infantil,
sendo considerado de extrema importância no desenvolvimento dos indivíduos, não somente
no tocante ao processo de aquisição do conhecimento propriamente dito, como também nas
questões relacionadas ao convívio social, a ética e a cidadania.Paralelamente é importante
também destacar que, a participação da família é de suma importância e que a escola não tem
a pretensão isolada de suprir todas as necessidades educacionais de seus educandos, assim
como os pais, sozinhos não conseguem oferecer uma educação completa, e é por isso que a
relação entre pais, instituição escolar e professores é essencial. Evidenciamos também que
na educação infantil em especial, o professor deve ter uma preocupação específica no que
diz respeito à sua formação continuada, pois dominar técnicas para lidar pedagogicamente
com as crianças no dia a dia e em situações especiais, é extremamente importante, e que o
desenvolvimento contínuo e aprimorado de seu perfil de atuação deve ser permeado pelo
conhecimento renovado, pela sensibilidade e pela flexibilidade, além da conscientização de
seu papel transformador na construção da sociedade.

Palavras-Chave: Professor; Educação; Perfil.
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INTRODUÇÃO
A relevância do novo perfil do professor
contemporâneo foi selecionada como tema
para o presente artigo em razão da urgência
da necessidade de reconhecimento por parte da sociedade da importância do papel do
professor como agente ativo na construção
da mesma. Atualmente é praticamente impossível dissociar o conceito de transformação da própria educação. A motivação para
a escolha deste tema reside no fato da necessidade de aprimoramento da formação
continuada do professor contemporâneo,
ancorada na contemplação da diversidade e
pluralidade humanas para o alcance de uma
educação de qualidade. Este trabalho tem
como objetivo geral apresentar a importância
do professor no processo de aprendizagem,
utilizando embasamento teórico para tanto.
O presente artigo terá início por meio da
apresentação dos diversos perfis de atuação do professor nas instituições educativas
no decorrer do tempo, seguirá abordando as
perspectivas sobre a importância de seu papel no processo de aprendizagens, inclusive
desde a etapa da primeira infância, abordando também a realidade deste profissional
no universo da educação infantil e sua repercussão na formação da sociedade, tendo
como contraponto a educação de qualidade.

O PAPEL DO PROFESSOR

De acordo com Paulo Freire (2008):
Ser professor significa ter um compromisso constante com as práticas sociais. E para
assegurar esta postura, cabe ao professor
trabalhar com metodologias participativas e desafiadoras, estimulando o pensamento crítico dos alunos e formulando hipóteses a respeito do conhecimento cientificamente elaborado (FREIRE, 2008).

Por ser considerado agente ativo na formação de um cidadão, o papel do professor
é fundamental dentro das instituições escolares. Entretanto, acima de tudo, seu papel
se reflete em toda a sociedade. As crianças
necessitam de modelos a serem seguidos.
Nos primeiros anos da infância, os modelos
que as crianças seguem, são os pais, seguidos
dos professores e amizades encontradas no
ambiente escolar. Considerado como gestor
do processo de aprendizagem, além de ser
professor, ele tem influência direta na orientação e motivação de seus educandos desde
o primeiro contato com a escola. É ele quem
facilita o acesso às informações e dados, ao
conhecimento acumulado pela sociedade,
pesquisando, disponibilizando, conduzindo,
avaliando e executando experiências, eventos
e projetos para que a construção da aprendizagem seja completa desde os primeiros
anos da primeira infância. O papel do professor não se restringe apenas a ensinar, sendo
este responsável também por estimular atitudes respeitosas por parte das crianças, ensinando e valorizando o respeito aos demais
colegas de classe e a todos que trabalham
dentro da escola, entre outras atitudes que,
consequentemente, serão multiplicadas fora
do ambiente escolar, e, portanto para a vida.
Segundo Morin (2001, p.55):
A complexidade humana não poderá ser compreendida dissociada dos elementos que a constituem:
todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o desenvolvimento conjunto das autonomias
individuais, das participações comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana. É a unidade
humana que traz em si os princípios de suas múltiplas
diversidades. Compreender o humano é compreender
sua unidade na diversidade, sua diversidade na unidade. É preciso conceber a unidade do múltiplo, a multiplicidade do uno (MORIN, 2001, p.55).
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O PROFESSOR E A EDUCAÇÃO INFANTIL
De acordo com Delors (1998, p.100):

Oferecer às crianças e aos jovens todas as ocasiões
possíveis de descoberta e experimentação - estética,
artística, desportiva, científica, cultural e social -, que
venham completar a apresentação atraente daquilo
que, nestes domínios, foram capazes de criar as gerações que os precederam ou suas contemporâneas. Na
escola, a arte e a poesia deveriam ocupar um lugar mais
importante do que aquele que lhes é concedido, em
muitos países, por um ensino tornado mais utilitarista
do que cultural. A preocupação em desenvolver a imaginação e a criatividade deveria, também, revalorizar
a cultura oral e os conhecimentos retirados da experiência da criança ou do adulto (DELORS, 1998, P.100).

A Educação Infantil por sua especificidade
ao ser considerada como a primeira etapa
da educação básica, necessita ser analisada
pela perspectiva da complementaridade e
da continuidade. Os primeiros anos de escolarização são períodos de intensas, rápidas
e marcantes aprendizagens para as crianças
que aprendem a conhecer e compreender
seu corpo e suas ações, além das construções das interações com diferentes pares e
com o ambiente. As instituições de educação
infantil devem preservar a indissociabilidade
entre as funções de educar e cuidar. No entanto, não pode ser relegado a segundo plano
o comprometimento com o desenvolvimento integral das crianças nos seus aspectos
físico, intelectual, afetivo e social,devendo
a criança ser vista como um ser total, completo, potente que aprende a ser e conviver
consigo mesmo, com seus pares e com o ambiente que a cerca, preferencialmente por
meio de experimentações ricas, variadas e
significativas que busquem a valorização do
protagonismo infantil (DELORS, 1998, P.100).

Para tanto, o perfil do professor deve estar
fundamentado em três condições básicas:
sensibilidade; flexibilidade e conhecimento.O
professor deve ser sempre sensível principalmente às dificuldades de adaptação que
os educandos possam vir a apresentar na
etapa inicial da escolarização,estando apto
para lidar com situações que exijam paciência, compreensão e tranquilidade, além de ter
conhecimento na aplicação de técnicas específicas para que pais e educandos se sintam
mais confortáveis e tranquilos em relação ao
processo de aprendizagem e permanência na
escola, pois as crianças terão que enfrentar
a estranheza do ambiente e a convivência
com pessoas diferentes das que estão acostumadas em casa (DELORS, 1998, P.101).
A capacidade de enfrentamento de imprevistos requer flexibilidade e criatividade por
parte dos professores, utilizando o conhecimento e a sociabilidade a favor da evolução da escola como instituição, para o bem
dos educandos e reconhecimento como
instituição competente por parte dos pais.

Entre os professores, aquele que está constantemente buscando atualização e tem conhecimentos sobre os avanços tecnológicos
e científicos, é sem dúvida um forte competidor na área, porém, ter conhecimento
só não basta, é necessário que o professor
saiba ensinar, entreter e cativar os educandos. É fato também que, muitos homens
não demonstram interesse pela área de pedagogia em geral e pela infantil também,
Para a criança, a primeira fase da educa- uma vez que, ainda persiste um certo preção, será determinante para toda a sua vida conceito social sobre a atuação de homens
escolar. É importante que o professor pos- como profissionais da educação infantil.
sa continuamente, desenvolver e aprimorar,
seu próprio perfil de atuação em sala de aula.
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Porém, não podemos esquecer que a figura masculina é fundamental para as crianças em fase de desenvolvimento, principalmente quando não se tem uma figura
paterna em casa. Entretanto, as crianças
precisam na atual realidade, é de profissionais talentosos, competentes e que
amem a profissão (DELORS, 1998, P.101).
O professor é uma figura fundamental
na vida das crianças, e aquele que atua na
educação infantil é verdadeiro pilar para o
desenvolvimento integral das mesmas.O
professor deve ser o responsável por proporcionar às crianças experiências múltiplas
que auxiliem no desenvolvimento de suas
potencialidades e capacidades cognitivas,
como atenção, memória, raciocínio, além
de ser capaz também de promover o bem-estar de todos em um ambiente permeado pela pluralidade (DELORS, 1998, P.102).
A primeira infância, fase dos 0 aos 6 anos
de idade, é considerado o momento que as
crianças começam a perceber o mundo, despertando a curiosidade nata e investigativa,
construindo sua própria identidade, na exploração do meio em que vivem, na interação
com seus pares, na construção do conhecimento e valores,dentro de uma abordagem
lúdica. O professor deve oferecer a todas
as crianças ferramentas necessárias para a
construção de sua identidade, disponibilizando situações que permitam a elaboração
do conhecimento, através da organização do
espaço físico que facilite a pesquisa, a manipulação e a exploração, tanto de materiais
estruturados quanto não estruturados, além
de ser responsável pela harmonização das
trocas orais constantes entre as crianças e
entre elas e os adultos, pela administração de
enfrentamentos, criando estratégias para resoluções de conflitos, incentivando as trocas
afetivas constantes para demonstrar como
lidar, de forma positiva, com regras, frustrações e desafios (DELORS, 1998, P.100).

Na educação infantil em especial, o professor deve ter uma preocupação específica de
como lidar com as crianças no dia a dia e em
situações especiais, como por exemplo, com
as crianças iniciantes no convívio escolar,
pois surgem experiências diferentes e inesperadas em relação às demais fases escolares.
As interações e o brincar são atualmente os
eixos norteadores das práticas pedagógicas,
como componentes basilares da proposta
curricular da educação infantil brasileira. De
acordo com a Resolução CNE/ CEB 5/2009
e com as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil, as crianças de 0 a
6 anos que frequentam esses espaços educativos deverão experimentar situações que
promovam o conhecimento de si mesmas e
do mundo, favorecendo sua imersão nas diferentes linguagens, permitindo seu contato
com diferentes grupos e manifestações culturais que garantam seu desenvolvimento
integral, através do protagonismo infantil. A
brincadeira também é um ponto importante
nesta etapa da educação, auxiliando as crianças a desenvolverem o respeito às regras, a
si mesmo e aos outros, à convivência social,
pois aprendem a expressar-se, a ouvir, concordando ou discordando das opiniões dos
colegas, respeitando-as (CNE/ CEB 5/2009)
Assim sendo, as instituições de Educação
Infantil (creches e pré-escolas) devem integrar as funções de educar e cuidar, comprometidas com o desenvolvimento integral
da criança nos aspectos físico, intelectual,
afetivo e social, compreendendo a criança
como um ser total, completo, capaz e potente que aprende a ser e conviver consigo mesmo, com o seu semelhante e com o
ambiente que a cerca (CNE/ CEB 5/2009).
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A RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA
Segundo Szymanski (2001), tanto a escola
quanto a família, cada uma com características próprias são consideradas instituições
educativas fundamentais para a formação do
ser humano e
[...] o que ambas [...] têm em comum é o fato de prepararem os membros jovens para sua inserção futura
na sociedade e para o desempenho de funções que
possibilitem a continuidade da vida social. Ambas desempenham um papel importante na formação do indivíduo e do futuro cidadão (SZYMANSKI, 2001, P. 216).

No entanto, a escola não pode nem deve
suprir todas as necessidades educacionais
de uma criança, bem como os pais sozinhos,
também não conseguiriam oferecer uma
educação completa aos seus filhos, e é por
isso que estabelecer uma relação de parceria entre a família e escola é tão importante.

Através do estabelecimento de um bom
relacionamento entre o profissional educacional e as famílias das crianças, é perfeitamente possível abrir e manter um canal de
diálogo para saber quais as dificuldades a
serem superadas e também para elaborar estratégias em conjunto, que também possam
ser executadas em casa, demonstrando às
crianças que a escola e sua família são parceiros e estão dispostos a ajudá-las sempre
que for necessário. Isto é fundamental para
que as crianças tenham um melhor desenvolvimento não só relacionado ao aprendizado propriamente dito, mas também com
relação ao desenvolvimento psicológico, gerando segurança, fortalecendo o sentimento
de pertencer a uma comunidade como também na construção e preservação de valores e atitudes positivas que serão utilizados
por elas no futuro (SZYMANSKI,2001, P.53).

De acordo com Szymanski (2001, p.53),
“instituição não substitui uma família,
ESCOLA ONTEM x ESCOLA HOJE
mas com atendimento adequado, pode
dar condições para a criança e o adolesSegundo Gadotti (2000), o conhecimento
cente desenvolverem uma vida saudá- terá presença garantida em qualquer tipo de
vel no futuro (SZYMANSKI,2001, P.53). projeção que se possa fazer de futuro, por
isso, há o consenso de que o desenvolvimenTanto o ambiente familiar quanto o esco- to de um país está condicionado à qualidalar são parte constante do pequeno univer- de de sua educação. Portanto, a educação
so das crianças e, por isso, é imprescindível sempre será vista como ponto essencial para
que pais e professores sistematizam um pro- estruturar toda uma sociedade, mas apesar
cesso educacional conjunto. Os pais preci- dos esforços daqueles realmente interessasam e devem realizar o acompanhamento dos em alcançar uma educação de qualidade,
das atividades desenvolvidas pela escola, estamos ainda distantes de conseguir atingir
dialogando com os professores para discutir este objetivo, uma vez que um dos principais
as melhores formas de aprendizagens, sem- pontos nevrálgicos reside na relação das fapre baseadas no protagonismo das crianças. mílias dos educandos com a escola para o
Hoje em dia existe cada vez mais a necessi- estabelecimento de uma efetiva participadade de a escola estar em perfeita sintonia ção conjunta dos pais na busca por resultacom a família. A escola deve ser vista como dos positivos dentro do processo de consuma instituição que complementa a famí- trução de aprendizagens e conhecimentos.
lia e vice-versa (SZYMANSKI,2001, P.53).

310

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

Observa-se uma mudança muito marcante
entre a escola atual e a de antigamente, com
relação ao comportamento dos educandos, à
crescente falta de interesse e crescente desrespeito pela profissão dos professores, além
do aparecimento do bullying, sendo estes
apenas alguns dos problemas enfrentados pelas instituições educacionais (Gadotti, 2000).
Hoje em dia, vivendo em um mundo digital, em meio ao fenômeno da globalização, a
escola e o contexto social demandam que a
sociedade tenha a oportunidade de experienciar uma educação mais crítica, participativa
e comunicativa, portanto a troca de experiências entre o professor e seus educandos deve
caminhar para a construção de um saber pleno, significativo e integral, em escolas consideradas como espaços cada vez mais democráticos, prazerosos, alegres e dinâmicos, em
que professores e educandos podem construir esses momentos, visando a formação de
um futuro cada vez melhor (GADOTTI 2000).

O PERFIL DO PROFESSOR

Segundo Morin (2001, p.39):

A educação deve favorecer a aptidão natural da
mente em formular e resolver problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso total da
inteligência geral. Este uso total pede o livre exercício da curiosidade, a faculdade mais expandida
e a mais viva durante a infância e a adolescência,
que com frequência a instrução extingue e que,
ao contrário, se trata de estimular ou, caso esteja adormecida, de despertar (MORIN, 2001, P.39).

No passado, não muito remoto, o professor
era considerado como um “ser sagrado”, uma
pessoa austera, que dificilmente demonstrava
seus sentimentos, detentor de todo o conhecimento e formador do caráter e costumes
adequados à sociedade, reconhecido como
quem deveria transmitir o saber acumulado
culturalmente e historicamente pela sociedade, depositando o conhecimento acumulado
na cabeça dos estudantes, presumidamente
submissos. A sua relação com os educandos

estava baseada na obediência e muitas vezes, no medo. As famílias atribuíam a ele total
confiança, uma vez que era na escola, através
do professor, que seus filhos seriam capacitados para vivenciarem uma mudança de status
e angariaram assim, as condições para a ascensão na escala social (MORIN, 2001, P.39).
As demandas do século XXI esperam e exigem que o professor tenha consciência de que
não é mais o detentor da informação e que,
mesmo com a consciência das deficiências e
lacunas de sua formação, esteja disposto a
enfrentar os desafios e esteja comprometido
com a qualidade da educação acima de tudo,
devendo apresentar-se desvinculado de moldes, modelos e que não mais compartilha a
ideia de que todos os educandos são iguais em
termos de ritmos e estilos de aprendizagens e
que seja capaz de desenvolver a competência
e a postura ética e comprometida para trabalhar cotidianamente com a educação na diversidade e pluralidade. Alguém que aponte caminhos e oriente os educandos na construção
do conhecimento, adotando práticas pautadas na criatividade e na inovação, motivando-os sempre na perspectiva de uma participação ativa e prazerosa (Morin, 2001, p.39).
O professor passará a ser reconhecido e
respeitado não pelo o que sabe, mas pela forma com que média, de forma cooperativa, a
construção do conhecimento do educando,
além de trabalhar em um ambiente mais dinâmico, sem tantas restrições políticas e morais,
podendo interagir com seus educandos, sem
ter que, deixar de ensinar e trabalhar o conteúdo, dispondo a seu favor, o mundo da tecnologia, na incorporação de práticas mais dinâmicas e inovadoras. E, finalmente, deve deter
em suas mãos, o combustível que faz o motor
cognitivo funcionar: a afetividade e o diálogo,
possibilitando uma relação menos autoritária
e mais colaborativa. Portanto, ser um professor do século XXI é ser pesquisador, protago311
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nista ao lado de seus educandos, dentro do
processo de aprendizagens, da construção
do conhecimento. E para que o indivíduo tenha experiências intelectuais estimulantes e
socialmente relevantes é preciso a mediação
do professor com boa conduta e domínio dos
conhecimentos que deve ensinar e dos meios
para fazê-lo com eficácia (MORIN (2001, P.47).
De acordo com (MORIN 2001, P.47):
A educação do futuro deverá ser o ensino primeiro
e universal, centrado na condição humana. Estamos
na era planetária; uma aventura comum conduz os
seres humanos, onde quer que se encontrem. Esses
devem reconhecer-se em sua humanidade comum e
ao mesmo tempo reconhecer a diversidade cultural
inerente a tudo que é humano (Morin, 2001, p.47).

Segundo Freire (2008), o educador tem que
saber que o ato de ensinar não se resume
em transferir conhecimento, mas em criar as
possibilidades para a sua própria produção
ou a sua construção. No entanto, isso é um
caminho nada fácil de ser trilhado. Primeiro,
pela desvalorização da profissão pela própria
sociedade, com salários defasados, pouco investimento e respaldo por parte dos órgãos
governamentais. Segundo, pelas condições
de trabalho cada vez mais degradantes, uma
vez que enfrentam salas de aula, muitas vezes superlotadas com educandos que em sua
grande maioria, só vão à escola porque são
obrigados por força da lei, completamente
desmotivados, juntamente com muitos outros que por vão apenas pela alimentação
fornecida, sem contar a eterna disputa com
o celular pela atenção dos educandos, além
de enfrentar problemas também com as famílias, que na maioria das vezes, insistem em
destituir a sua autoridade, questionando as
suas práticas e normas (MORIN, 2001, P.39).
Entre os professores, aquele que está constantemente buscando atualização e tem conhecimentos sobre os avanços tecnológicos e
científicos, é sem dúvida um forte competidor
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na área, porém, ter conhecimento só não basta, é necessário que o professor saiba ensinar,
entreter e cativar os educandos.O professor
sempre teve a função de ensinar. No entanto,
esta função vem sofrendo contínuas modificações de acordo com os interesses e as necessidades de cada época na sociedade em geral.
Antigamente, o professor era visto como um
mero transmissor de conhecimentos, aquele
que detinha o saber e deveria transmiti-lo aos
seus educandos, sendo que o pensamento e
a aprendizagem eram organizados de forma
linear como algo imutável, também reconhecido como “educação bancária”. Com o surgimento de alguns pensadores que lutavam por
uma educação libertadora na era pós-moderna, entre eles Paulo Freire, surgiram questionamentos e incertezas, que negavam tudo
que se conhecia até então, inclusive dogmas
e crenças tidos como absolutos começaram
a ser questionados, inclusive o pensamento,
que passou a ser visto como um processo
contínuo e inacabado (MORIN 2001, P.40).
O professor, assume então um novo papel dentro da sociedade chamada de sociedade do conhecimento, cuja função agora
passa a ser de mediador, de facilitador do
processo de aprendizagens de seus educandos, responsável por conduzi-los na construção de seu conhecimento. A tarefa de
educar, no entanto é delicada porque supõe, em princípio, amor, desprendimento,
doçura, firmeza, paciência e decisão, além
do domínio dos conteúdos e metodologias.
Jacques Delors (1996) destaca como principal consequência da sociedade do conhecimento, a necessidade de uma aprendizagem
continuada, ao longo de toda vida, alicerçada em quatro pilares, que são: 1. Aprender
a conhecer – É necessário tornar prazeroso
o ato de compreender, descobrir, construir
e reconstruir o conhecimento para que não
seja efêmero, para que se mantenha ao longo
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do tempo e para que valorize a curiosidade,
a autonomia e a atenção permanentemente.
É preciso também pensar o novo, reconstruir
o velho e reinventar o pensar; 2. Aprender a
fazer – Não basta preparar-se com cuidados
para inserir-se no setor do mercado de trabalho. A rápida evolução por que passam as
profissões, demanda que o indivíduo esteja
apto a enfrentar novas situações de emprego e a trabalhar em equipe, desenvolvendo
espírito cooperativo e de humildade na reelaboração conceitual e nas trocas, valores
necessários ao trabalho coletivo. Ter iniciativa e intuição, gostar de uma certa dose de
risco, saber comunicar-se e resolver conflitos e ser flexível. Aprender a fazer envolve
uma série de técnicas a serem trabalhadas;
3. Aprender a conviver – No mundo atual,
este é um importantíssimo aprendizado por
ser valorizado. Aquele que aprende a viver
com os outros, a compreendê-los, a desenvolver a percepção de interdependência, a
administrar conflitos, a participar de projetos
comuns, a ter prazer no esforço comum e 4.
Aprender a ser – É importante desenvolver a
sensibilidade, os sentidos éticos e estéticos,
responsabilidade pessoal, pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade, iniciativa e crescimento integral da pessoa em
relação à inteligência. A aprendizagem precisa ser integral, não negligenciando nenhuma das potencialidades de cada indivíduo.
Com base nesta perspectiva dos quatro pilares do conhecimento, pode-se prever grandes impactos na educação (DELORS 1996).
A aprendizagem voltada apenas para a
absorção de conhecimento e que tem sido
objeto de preocupação constante de quem
ensina,dá agora, lugar ao ensinar a pensar,
saber comunicar-se e pesquisar, ter raciocínio lógico, fazer sínteses e elaborações teóricas, ser independente e autônomo; enfim,
a ser socialmente competente.Portanto, são
características que passaram a ser essenciais

para compor o perfil do professor contemporâneo que assume o papel de pesquisador
crítico dentro da sociedade do conhecimento, responsável por transformações significativas, sempre em busca de desenvolver seu
potencial inventivo,criando novos processos
e sugerindo atividades dinâmicas e contextualizadas, motivando seus educandos a participar de experiências que contribuirão na
construção do processo de conhecimento,
desenvolvendo habilidades e potencialidades
na exigência contemporânea de formar indivíduos ativos e críticos. Para que isto seja
realmente efetivado, o professor deve estar
em constante diálogo com seus educandos,
praticando uma escuta atenta, permitindo
que estes exponham suas experiências, suas
dificuldades e anseios a fim de oportunizar
projetos de trabalho realmente significativos e contextualizados. Além do domínio de
conteúdo, o professor deve acima de tudo,
identificar o momento de onde e como usar o
seu conhecimento. Em uma sociedade cujas
mudanças ocorrem em um ritmo cada vez
mais acelerado, com informações chegando a
cada momento como a nossa, cabe portanto,
ao professor a constante atualização, através
da formação continuada a fim de capacitar-se para tornar o processo de aprendizagens
e de construção do conhecimento cada vez
mais desafiadores, prazerosos e proveitosos
para os seus educandos (DELORS, 1996).
Atualmente, o maior desafio do professor
talvez resida na construção de um pensamento pedagógico a partir de nossa história
de interações entre as diferentes expressões
culturais, buscando possibilidades de interações entre valores, crenças, hábitos e inovações, sem permanecer restrito somente aos
aspectos intelectuais e cognitivos do processo de aprendizagens. Hoje em dia, em uma
era digital, voltada cada vez mais para a globalização, a escola e o contexto exigem que
tenhamos a oportunidade de ter uma educação mais crítica, participativa, comunicativa.
313

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

A troca experiências entre o professor e o
educando, caminham para a construção de um
saber pleno e integrado, contando com mais
espaços democráticos, prazerosos, alegres e
dinâmicos, em que professores e educandos
possam construir esses momentos, visando
a formação de indivíduos cada vez melhores, capazes de assumir a responsabilidade
pelas transformações tão necessárias para
modificar a vida, com liberdade de opinião e
expressão, que retratam o perfil da sociedade atual, ou seja, sempre inquieto, buscando novidades e motivações (DELORS 1996).
O educando então, passou a ter contato
cada vez mais amplificado com um mundo
de tecnologias, muitas informações, cabendo
ao professor filtrar e saber utilizá-las adequadamente, através de planejamentos flexíveis,
voltados para o desenvolvimento de trabalhos com projetos que podem e devem ser
alterados sempre que houver necessidade.
Portanto, de acordo com Delors (1998, p.99):
Na prática letiva diária, a participação de professores e alunos em projetos comuns pode
dar origem à aprendizagem de métodos de resolução de conflitos e constituir uma referência para a vida futura dos alunos, enriquecendo
a relação professor/aluno (DELORS,1998, P.99).

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme o tempo passa, as profissões sofrem modificações, sendo que algumas chegam até mesmo a desaparecer dentro da
sociedade, dando lugar a novas, e isso não
seria diferente no meio educacional. Estas
mudanças obrigam que o profissional da educação se prepare para desenvolver um perfil complexo, cheio de variações e extremamente flexível, devido às exigências sociais
e às características específicas de cada um
dos educandos. Ao mesmo tempo que buscam o total domínio das novas mídias e seus
inúmeros desdobramentos,demonstram que
não podem ser mais considerados somente
como professores, donos de todo conhecimento, mas também como coo- educandos
com aprendizado diário, caminhando ao lado
dos estudantes, buscando a atualização constante, em todos os campos e sentidos, sem
esperar que o sistema lhes ofereça condições
de formação especializada (prática e/ou teórica), lançando-se dentro do processo como
pesquisador, saindo constantemente de sua
zona de conforto, pois devem estar abertos
às mudanças. Sempre buscando adentrar e
compreender o mundo em que seus educandos se encontram, não para invadir ou julgar,
mas para auxiliar. Enfim, os professores contemporâneos podem não ter total domínio
da tecnologia, porém, devem estar abertos e
dispostos a ouvir atentamente seus educandos, a aprender com eles, mantendo uma via
de mão dupla no processo de aprendizagens,
sempre com o objetivo de atingir uma educação transformadora e portanto, de qualidade.
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A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO
RESUMO: Atualmente num mundo de tecnologia tão avançada, é com o seguinte

questionamento que iniciaremos nosso artigo “o computador vem invadindo as escolas?
Por que explorar as tecnologias como ferramenta educacional? Objetiva-se mostrar como
essa revolução certamente afetou a educação, pois as maneiras que aprendemos foram
alteradas fora e dentro da escola. Atualmente, a maioria dos pais que podem adquirir um
computador para os filhos, o faz, pois estão convictos de que esta é a mais importante e
completa ferramenta tecnológica educacional. Além disso, sabe-se também que se tornou
uma ferramenta necessária no campo profissional e que se não estivermos atualizados nesta
área, seremos mais um profissional desqualificado para o trabalho. Quanto aos computadores
nas escolas, é provável que muito em breve estas assimilem-no e o adaptem às rotinas de sala
de aula. Por meio da revisão bibliográfica em livros, artigos e teses podem-se destacar que o
computador, que nasceu como tecnologia bélica, e se popularizou como tecnologia industrial
e comercial, é hoje eminentemente, tecnologia educacional e meio de comunicação.

Palavras chave: Tecnologias; Aprendizagem, Recursos Tecnológicos; Aplicações.
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INTRODUÇÃO
Discutindo-se sobre as vantagens e benefícios das tecnologias na educação, é necessário
indicar algumas das maneiras em que ela pode
auxiliar o processo pedagógico, pois vivendo
na “Era da tecnologia” não podemos negar que
o computador ainda causa impacto a grande
parte da população. Existindo a mais de quarenta anos, foi com a difusão dos microcomputadores que esta ferramenta foi tornando-se
acessível. Especificamente na área educacional, o computador tem se transformado em
mais um dos recursos didáticos do educador.

A Presença da informática em salas de aula
é muito importante, e se isso não ocorrer,
o preço será a má formação de estudantes,
tornando-os fora da realidade e distantes do
seu meio social, contudo há pouco consenso entre os educadores sobre o valor do uso
dessa tecnologia em relação aos ganhos que
ele pode trazer aos educandos. E isso está
acontecendo não só na sala de aula. Ao preparar a lição de casa ou pesquisar sobre um
determinado assunto, o educando pode utilizar os mais modernos recursos tecnológicos.

Atualmente num mundo de tecnologia tão
avançado, livros, revistas e jornais estão disponíveis na Internet, podendo ser acessados a
qualquer momento. Há décadas atrás, poucos
sabiam o que era multimídia; hoje todos sabem
que multimídia está ligada à educação, mesmo
à distância, usando textos, gráficos, desenhos,
sons, imagens, tudo isso num ambiente de interatividade.Questiona-se se o computador
vem invadindo as escolas? Por que explorar
as tecnologias como ferramenta educacional?
Objetiva-se mostrar como essa revolução
certamente afetou a educação, pois as maneiras que aprendemos foram alteradas fora
e dentro da escola. Atualmente, a maioria
dos pais que podem adquirir um computador para os filhos, o faz, pois estão convictos de que esta é a mais importante e completa ferramenta tecnológica educacional.
Além disso, sabe-se também que se tornou
uma ferramenta necessária no campo profissional e que se não estivermos atualizados nesta área, seremos mais um profissional
desqualificado para o trabalho.. Quanto aos
computadores nas escolas, é provável que
leve algum tempo para que estas assimilem-no e o adaptem às rotinas de sala de aula.

Por meio da revisão bibliográfica em livros, artigos e teses podem-se destacar que
o computador, que nasceu como tecnologia bélica, e se popularizou como tecnologia industrial e comercial, é hoje eminentemente, tecnologia educacional e meio de
comunicação.O computador e a Internet
são uma realidade, por meio da qual o impacto da revolução, tecnológica e da evolução da Internet no momento atual tem influenciado todos os aspectos da nossa vida.

INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO
Na educação, os computadores estão provocando uma verdadeira revolução nos bancos escolares, incentivando os educadores
a encontrar novas formas de ensinar velhas
teorias. A escola informatizada pode ter uma
ferramenta poderosíssima para que a inteligência do educando possa ser desenvolvida.
No ensino e aprendizagem, a preocupação
com a comunicação também permite ao educador conhecer melhor como o educando está
formando um conceito ou qual sua estratégia
para resolver um problema. Por meio desse conhecimento profundo de seu educando é que
o educador mediador pode fazer intervenções
oportunas e eficazes na compreensão de uma
ideia ou na utilização de algum procedimento.
317

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

É também por meio desse conhecimento
que o educador como mediador pode propor
atividades adequadas e pertinentes a aprendizagem dos educandos pois desde o início
do século XXI, a escola já convive com a tecnologia, dentro e fora da sala de aula. E se
não utilizar o computador durante as aulas,
em casa, muitas vezes, o educando faz uso
da máquina para desenvolver seus trabalhos.
Nesse sentido, a escola deve acompanhar,
na medida do possível, os avanços tecnológicos da sociedade.
Muitos ainda acreditam que a computação irá criar
uma revolução na educação, outros discordam dizendo que as chances de mudar apenas por possuir
computadores na escola, é quase nula. O que está
em foco, e precisa ser entendido é a utilização que
vai ser dada à máquina (ZACHARIAS, 2005, p. 81).

Aos técnicos, a tecnologia; aos educadores,
em sua capacidade de “aprender a aprender”
(DEMO, 2010, p. 211) o uso da tecnologia,
a absorção dos conhecimentos necessários,
não transformados em tecnólogos, mas em
usuários capacitados a utilizar as imensas possibilidades da grande rede, da multimídia, da
hipermídia em seus processos educacionais.
Os insucessos de muitos programas de tecnologia educacionais revelam não falhas do
aparato tecnológico, algumas vezes indevidamente, escolhido e instalado, mas principalmente o abandono do principal elemento, o educador, agora provado insubstituível,
desde que ligado a estes novos processos.

Cordeiro (2000) explicita que ao invés de
projetos faraônicos, projetos simples, comunitários, partindo da premissa que a tecnologia deve ser inicialmente utilizada, para
em uma etapa posterior se obter criações
em seu entorno, poderia conduzir a maior
número de acertos, frente ao grande número de insucessos dos processos atuais.
Conscientizar educadores e educandos a
utilizar ambientes colaborativos de aprendizagem. Ambientes estes contextualizados
em seus problemas diários, derrubando os
tradicionais criadores de currículos fora da
realidade de vida de cada um. Utilizar processos de aprendizagem baseada na problematização do ambiente no qual o educando está inserido e na individualização das
necessidades educacionais (CORDEIRO,
2000). Esclarece ainda que esta é uma geração que enfrenta uma expansão da tecnologia, que não caracteriza nenhuma sociedade que a antecedeu, trazendo assim
dentro de uma era de incertezas e angústia.

Apesar de todo avanço tecnológico na
área de comunicação e informação para Cordeiro (2000), o material impresso continua
sendo o principal recurso didático utilizado nos cursos de Ensino Fundamental, não
invalidando a utilização de outros recursos
técnicos de comunicação e informação de
formas integrada no processo de ensino.
Valente e Almeida (1997, p. 34) justificam
que junto ao impacto tecnológico, nossos
educadores têm sido colocados em xeque
Muitas são as tentativas e ainda muitas outras
para aprimorarem seu conhecimento. Desserão necessárias, de se lançar olhares críticos,
de educadores, sobre estes processos, muitas ár- tacam com maior detalhe duas assertivas:
vores ainda deverão ser cortadas, gerando muitos livros, teses a serem escritas, em busca de uma
solução que privilegie a educação do corpo docente das instituições de ensino, de qualquer grau,
na compreensão do fenômeno da cibercultura
(LÉVY & CASTELS, apud CORDEIRO, 2000, p. 09).
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Computador em sala de aula se constitui hoje, o
símbolo maior da contemporaneidade. É fato que
pode ser simples conservador de uma educação retrógrada. Porém a sua dimensão emancipatória parece estar sendo mais bem acertada pelas escolas em
diferentes graus e modalidades. Os educadores aos
poucos vão perdendo seu medo de serem substituídos uma vez que os computadores, quando usados
pertinentemente, auxiliam o educador para estar em
maior “status”, o de formador, o de orientador, o de
educador.Computador se constitui, hoje na mola mestra para o desenvolvimento da cidadania, vez que o
nosso mundo é um mundo cada vez mais digitalizado.
A informática na Escola não é um à parte no currículo educacional. Mais que isso, é a própria essência
de uma educação progressista. Que o digam os nossos softwares que têm possibilitado às crianças uma
interatividade criativa para o desenvolvimento intelectivo, afinal “computador é uma solução em busca
de problemas (VALENTE E ALMEIDA, 1997, P. 34).

A história da informática na educação no
Brasil data de mais de 30 anos. Nasceu no
início dos anos 70, a partir de algumas experiências na Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) e Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Em 1975,
foi produzido o documento Introdução de
Computadores no Ensino do 2º Grau (atual
Ensino Médio), financiado pelo programa de
Reformulação do Ensino (PREMEN) do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e, no
mesmo ano, aconteceu à primeira visita de
Seymour Papert e Marvin Minsky ao País,
os quais lançaram as primeiras sementes das
idéias do LOGO (linguagem de programação
que foi desenvolvida para ser utilizada com
finalidades educacionais. É uma linguagem
de propósito geral, isto é, pode ser utilizada
em vários domínios do conhecimento conforme esclarece Freire e Prado (2000, p. 78).
A implantação do programa de informática na
educação no Brasil inicia se com o primeiro e segundo Seminário Nacional de Informática em Educação, realizados respectivamente na Universidade de Brasília em 1981 e na Universidade Federal
da Bahia em 1982. Esses seminários estabeleceram um programa de atuação que originou o EDUCOM e uma sistemática de trabalho diferente de
quaisquer outros programas educacionais iniciados pelo MEC (VALENTE e ALMEIDA, 1997, p. 38).

O EDUCOM foi um projeto proposto pelo
Governo Federal para iniciar a discussão sobre
informática e educação, esse projeto terminou
em 1991. Cinco universidades: Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), UFRJ, UFRGS e UNICAMP participaram desse projeto.
Em Campinas, na UNICAMP, (NIED) Núcleo
de Informática aplicada à Educação, se responsabilizou pelo EDUCOM do Estado de São
Paulo. A proposta original deste projeto consistiu, basicamente, no uso da linguagem Logo
com educandos de 2º grau (Atual Ensino Médio) das escolas públicas, “o projeto FORMAR, foi

desenvolvido também na UNICAMP em 1987 e 1988,
com participantes de vários lugares do país. O objetivo
deste projeto era formar recursos humanos para a informática educativa, e como resultado foram criados
os Centros de Informática na Educação (CIEds) em 20
estados do país (VALENTE e ALMEIDA, 1997, p. 40)”.

Por meio do PROINFO (Programa Nacional de Informática na Educação ) e dos Parâmetros Curriculares, o Governo Brasileiro
tem indicado a necessidade do uso das novas tecnologias nas escolas, afirmando que
devem: “apontar a necessidade do desenvolvimento de trabalhos que contemplem
o uso das tecnologias da comunicação e da
informação, para que todos, educandos e
educadores, possam delas se apropriar e participar, bem como criticá-las e/ou delas usufruir (VALENTE e ALMEIDA, 1997, p. 11).
No entanto, a introdução da informática na
educação segundo a proposta de mudança
pedagógica, como consta no Programa Brasileiro de Informática na Educação, exige uma
formação bastante ampla e profunda do educador, “Não se trata de criar condições para
o educador dominar o computador ou o software, mas sim auxiliá lo a desenvolver conhecimento sobre como o computador pode
ser integrado ao desenvolvimento desse conteúdo” (VALENTE e ALMEIDA, 1997, p. 58).
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Atualmente, pesquisadores e educadores estudam diferentes formas de utilização da tecnologia dentro de um ambiente
de aprendizagem, investigando o processo
de aprender e as características da cognição
frente ao computador, dando uma atenção
especial ao uso do computador e suas possibilidades de utilização como ferramenta
pedagógica e também como meio de entender como o processo de aprendizagem
se desenvolve a partir de tais estímulos.

AS NOVAS TECNOLOGIAS
NO PROCESSO ENSINO
APRENDIZAGEM
Os computadores estão cada vez mais inseridos nas escolas. Tal fato, no entanto, não
significa a ocorrência de mudanças significativas no processo de ensino e aprendizagem.
Analisando Morelatti (2002, p. 79), o
computador pode ser utilizado para reforçar práticas pedagógicas tradicionais.

O que se pretende não é a informatização do
processo ensino aprendizagem, mas sim, conforme Valente (1997) uma transformação no
processo educacional, o que significa uma mudança de paradigma educacional, que promova:
A aprendizagem ao contrário do ensino que coloca o controle do processo de aprendizagem nas
mãos do aprendiz, e, que auxilia o educador a entender que a educação não é somente a transferência
de conhecimento, mas um processo de construção
do conhecimento pelo educando, como produto de
seu próprio engajamento (VALENTE, 1997, p. 40).

Este novo paradigma não está preocupado
somente com a introdução dos computadores nas escolas, mas com a postura do educador e as atitudes do educador e do educando,
com os ambientes de aprendizagem criados,
entre outros fatores, ou seja, em toda a metodologia utilizada pelo educador, pois o aprender não está restrito ao software, mas reside
na interação educador-educando-software.

Graças ao aspecto vasto da aplicação da
tecnologia no campo educacional, demarO computador pode auxiliar a construção do co- ca se que este campo deve ter uma pronhecimento e a compreensão de uma ação. Existem posta política, pedagógica e técnica bem
softwares com maiores e menores possibilidades de
definida e clara como afirma Litwin, (2002).
recursos para facilitar esta compreensão. No entanto, a criação de um ambiente de aprendizagem que
facilite a construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades de pensar, necessárias
aos estudantes desta nova sociedade, não depende somente do software escolhido. O fator decisivo
para o estabelecimento deste ambiente é o educador, sua ação, a metodologia utilizada e sua compreensão sobre Educação (MORELATTI, 2002, p. 80).

Nesta abordagem, conhecida como instrucionista termo utilizado por Valente
para designar o que ele chamou de “Informatização dos métodos tradicionais
de ensino” o computador é utilizado para
transmitir informações e conteúdos, mantendo o educando passivo no processo
de aprendizagem (VALENTE, 2003, p. 32).
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A tecnologia educacional tem sido rotulada como uma disciplina alicerçada pelo tecnicismo, pela ênfase exagerada na técnica, em detrimento dos
fatores educativos e das teorias explicativas
do processo de ensino e aprendizagem que
consideram a construção do conhecimento.
Sucinta Gomes (2001) ser notória a importância da tecnologia em nossa sociedade
atual. Em todos os segmentos de produção
humana as tecnologias se fazem presentes
de forma substancial e inexorável. As tecnologias modificam as atividades humanas, ao
mesmo tempo em que transformam a relação do homem com o mundo e consigo próprio. O homem, enquanto ser social, é deter-
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minado pelas condições sócio históricas de
sua época, pelas condições de produção, de
ação frente à realidade. Ao mesmo tempo em
que é determinado, ele também é ator social
e produz estilo, escolhe sua forma de cidadania e marca sua condição de sujeito ativo.

Analisando-se Gomes (2001), uma das questões centrais para o uso cada vez maior das
novas tecnologias de informação e comunicação, dentro do processo ensino aprendizagem
e no fomento do desenvolvimento cognitivo é
o acoplamento que se instaurou entre o modo
de funcionamento das novas tecnologias e as
A Tecnologia da Informação e Comunicação, enquan- possibilidades que elas oferecem para a moto instrumento cultural, abrange um campo infinito de
bilização da inteligência e da aprendizagem.
estudos. Entretanto, nos restringimos à problemática
da Tecnologia Educacional, mais especificamente aos
Softwares Educativos, devido a sua importância cada
vez maior no processo de ensino e aprendizagem.A
Tecnologia Educacional trata de aspectos importantes,
tais como o planejamento e a execução de mecanismos audiovisuais, multididáticos e informáticos, para
o fomento do ensino e da aprendizagem. É difícil pensarmos atualmente o processo educativo sem a utilização das Novas Tecnologias, devido a uma série de
facilidades proporcionadas, tais como a construção de
programas de ensino à distância, o rápido acesso à informação, as possibilidades amplas de contatos interpessoais, etc. As possibilidades são infinitas e impensáveis, e a Tecnologia Educacional perpassa desde a
pré-escola, até a pósgraduação (GOMES, 2001, p. 57).

Graças ao aspecto vasto da aplicação da
Tecnologia no campo educacional, demarca se que este campo deve ter uma proposta política, pedagógica e técnica bem
definida e clara como diz Litwin, (2002).
Litwin (2002) aponta que a tecnologia educacional tem sido rotulada como uma disciplina alicerçada pelo tecnicismo, pela ênfase
exagerada na técnica, em detrimento dos fatores educativos e das teorias explicativas do
processo de ensino aprendizagem, que levam
em conta a construção do conhecimento.
A ênfase na máquina promove softwares que
objetivam a rapidez de acesso, facilidade de manuseio e transmissão de informação, a ênfase na
interação vem justamente tentar eliminar esta falta substancial, buscando relacionar a técnica da informação com o processo de aprendizagem. Dentro deste paradigma, os softwares desenvolvidos
devem levar em conta seu usuário, possibilitando
uma atuação ativa e crítica (PRIMO, 1999, p. 3).

O computador e os programas de Softwares Educativos oferecem um ponto básico
para o desenvolvimento cognitivo: proporcionam ambientes de aprendizagem onde os
educandos podem experimentar virtualmente, raciocinar sobre objetos de conhecimento
e organizá-los logicamente. Em síntese, as realidades virtuais têm a capacidade de conduzir o educando num processo de manipulação
flexível, enfatizando a ação pseudoconcreta.
Concreta porque se refere a objetos, mas
pseudo porque ocorre num ambiente virtual,
onde tudo ou quase tudo pode ser desfeito e
refeito. Nesse “clima” onde o virtual oferece
várias possibilidades, há um pressuposto básico: o aprendizado, apesar do ambiente virtual, é bastante real para Ackermann ( 2002).
Há uma preferência pela teoria construtivista na área da pesquisa acadêmica da construção de Softwares Educativos. O PROINFO-MEC, órgão nacional responsável pelo
estabelecimento de políticas e programas
que envolvem a utilização da informática na
educação no Brasil, em seus diversos núcleos em todo o país, adota a teoria construtivista como base para a construção dos Softwares Educativos segundo Vieira (2010).
Sucinta Gomes (2001) que os softwares
educacionais devem considerar o tipo de
estrutura cognitiva e o nível de desenvolvimento do educando, para que sejam efetivos em sua proposta de educar. Há uma
série de modelos de avaliação de softwa-
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res educativos sintetizando um conjunto de
ideias semelhantes. Para ele este modelo
construtivista, de Software Educativo deve:

AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO NA
APRENDIZAGEM

Considerar o nível da estrutura cognitiva do educando. Mobilizar a aprendizagem pela experimentação ativa, já que o conhecimento se produz por meio
da ação conforme Piaget (1973) e através da tomada
de consciência dessa ação conforme segundo Piaget,
(1977). Incitar a tomada de consciência. O software
educativo é um excelente recurso já que tem a capacidade de armazenar o próprio processo de reflexão,
gerando possibilidades para a tomada de consciência
do próprio processo do pensar. Construir um programa onde o educando possa demonstrar seu processo
de aprendizagem e como construiu o conhecimento.
Transmitir os conteúdos de acordo com a capacidade assimilativa do educando. No caso das crianças,
por exemplo, oferecer uma linguagem de programação acessível e recursos audiovisuais por meio de
figuras, desenhos, sons, etc, configurando objetos
atraentes e que podem ser manipulados pelas crianças. Os objetos virtuais e manipuláveis devem incitar
e possibilitar a reversão das ações, o que fomenta o
pensamento lógico e a execução das operações mentais (ações virtuais flexíveis).(GOMES, 2001, p. 67).

A incorporação das inovações tecnológicas só tem sentido se contribuir
para a melhoria da qualidade do ensino.

Por meio dos postulados piagetianos, pode-se inferir que os Softwares Educativos não
devem ser enfocados apenas como meios de
informação de conteúdos (GOMES, 2001),
presentes nos “Softwares Instrucionistas”,
e nem devem apenas se preocupar em reforçar o produto, as respostas corretas dos
educandos, sob pena de perder todo o processo de aprendizagem envolvido, fato que
ocorre com os “Softwares Comportamentais”.

A simples presença de novas tecnologias na
escola não é, por si só, garantia de maior qualidade na educação, pois a aparente modernidade
pode mascarar um ensino tradicional baseado
na recepção e na memorização de informações conforme nos informa Santos (2002).
O conhecimento de ensino e aprendizagem revela-se, quando posto em prática, ou seja, sala de
aula e na forma como os educadores e educandos
utilizam os recursos tecnológicos à disposição livro
didático, giz, lousa ou computador. Não é garantido
que haja mudanças no formato de ensino e aprendizagem mesmo na presença de aparato tecnológico na sala de aula. De fato a tecnologia deverá servir para o enriquecimento do ambiente educacional,
para propiciar a construção de conhecimentos através de uma atuação ativa, crítica e criativa por parte
de educandos e educadores (SANTOS, 2002, p. 48).

O uso da informática nessa proposta refletirá toda uma ideia de sua aplicação no ambiente educacional. Mais do que ir para o laboratório dominar um processador de textos ou uma
planilha eletrônica, os educandos irão para
esse novo espaço de aprendizagem para alargar seus horizontes. O computador não será
um mero instrumento, será mais um recurso
Neste aspecto, os Softwares Educacioque proporcionará construção do conhecinais devem ser programados para enfocar
mento. A máquina representaria um caminhar
o processo de aprendizagem do educando,
em direção a um objetivo pedagógico maior.
principalmente através de programas que
permitam ao educando experimentar ativaOs educandos, guiados por um objetivo,
mente e demonstrar ao programa sua consaprenderiam a usar os aplicativos e softwatrução de conhecimento (GOMES, 2001).
res necessários. Se deixássemos os mesmos na frente da máquina sem direcionaO “Software Construtivista” deve adequar a
mento, o tédio e a improdutividade seriam
informação para que o educando a compreeninevitáveis. Torna-se, portanto, extremader por meio da assimilação que lhe é própria.
mente necessário, guiá-los. Os educandos
têm vontade de fazer, nada vai impedi-los.
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De acordo com essa maneira de perceber
com o computador, eles estariam lidando
com o processo de aprendizagem de uma
maneira interessante, produtiva e seriam
praticamente donos do processo, já que os
educadores responsáveis, nesse momento,
só acompanhariam o processo, cabendo aos
estudantes as etapas de andamento da aula.
Se há entendimento da escola como um
local de construção do conhecimento e de
socialização do saber; como um ambiente de discussão, troca de experiências e
de elaboração de uma nova sociedade, é
fundamental que a utilização dos recursos
tecnológicos seja amplamente discutida e
elaborada conjuntamente com a comunidade escolar, ou seja, que não fique restrita às decisões e recomendações de outros.
Tanto no Brasil como em outros países, a
maioria das experiências com o uso de tecnologia informacional nas escolas está apoiadas
em um conhecimento tradicional de ensino e
aprendizagem. Esse fato deve alertar para a importância da reflexão sobre qual é a educação
que queremos oferecer aos nossos educandos, para que a incorporação da tecnologia não
seja apenas o antigo camuflado de moderno.

No momento, numerosas empresas oferecem
produtos tecnologicamente avançados com som,
animação, cores, profundidade das telas e uma infinidade de recursos embora o conteúdo e a prática pedagógica estejam esquecidos. A contribuição
da didática às pesquisas em Informática em educação, especificamente aos ambientes interativos
de aprendizagem com o computador, é de ordem
metodológica, e teórica (BERTOLDI, 1999, p. 93).

Trata-se na verdade da caracterização e
da modernização de situações de ensino, da
análise das condutas e das concepções dos
educandos diante de um conteúdo do conhecimento em um contexto; de estudo dos
fenômenos da transferência do saber; do estudo das formulações do saber, e, dos métodos de validação. Sob o ponto de vista da
informática, as ferramentas para a pesquisa
podem colaborar essencialmente na observação detalhada das diferentes fases da introdução e da construção de um procedimento.

Bertoldi (1999) destaca ainda que desta
forma, a integração da informática nas situações de ensino introduz uma nova dificuldade
no campo da didática, pois permite abordar
a mobilização computacional dos processos
didáticos. Este modelo é uma nova área de
pesquisa, possui características próprias tais
como a necessidade de organização pelo
educando, de representações e ao funcionamento do computador e à interação desta
O computador, em particular, permite novas formas
habilidade com o conteúdo a ser trabalhado.
de trabalho, possibilitando a criação de ambientes de
aprendizagem em que os educandos possam pesquisar, fazer antecipações e simulações, confirmar idéias
prévias, experimentar, criar soluções e criar novas formas de representação mental. Além disso, permite a
interação com outros indivíduos e comunidades, utilizando os sistemas interativos de comunicação: as redes de computadores (Internet) (BRASIL, 1998, p. 11).

Com o advento das novas tecnologias
inclui-se atualmente a Internet e todas
as suas nuances que proporcionam vários avanços na área educacional a se fazer. Como dizia Campos (2001) muito já
tem se falado sobre o desenvolvimento de
software para a área educacional e realizações concretas pouco se têm verificado.

Cysneiros (2010) esclarece que o educador
típico nem sempre domina o conteúdo que
ensina, especialmente quando é forçado a
ensinar matérias estranhas à sua formação,
encontra-se sobrecarregado com aulas em
mais de uma escola, falta-lhe tempo para estudar e experimentar coisas novas e recebe
baixos salários. É comum encontrarmos nas
escolas casos principalmente com o educador evitando sempre que pode a sala de aula
ou fazendo de conta que ensina, resultado
de um esgotamento profissional prematuro.
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Contudo, reforça Cysneiros (2010) que algumas escolas têm boas instalações físicas
e recebem atenção especial da rede (são
as chamadas escolas referência ou escola
modelo, para serem mostradas a visitantes
ilustres e mídia local). Outras possuem administradores excepcionais e um pequeno
grupo de educadores dedicados. Algumas
outras recebem ajuda permanente de universidades, empresas ou organizações da
comunidade ou estão em municípios com
excepcionais recursos humanos e materiais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se ser sempre o educador quem
define quando, por que e como utilizar o recurso tecnológico a serviço do processo de
ensino e aprendizagem. O educador é sempre
o responsável pelos processos que desencadeia para promover a construção de conhecimentos, e nesse sentido é insubstituível.

O uso de tecnologias no ensino não se reduz à aplicação de técnicas por meio de máquinas, ou o “apertar teclas” e digitar textos,
No final do século XX o jornalista Gilber- embora possa limitar se a isso, se não houver
to Dimenstein em artigo escrito em 1997 reflexão sobre a finalidade de se utilizar os reafirmava que os educandos estariam no cursos tecnológicos nas atividades de ensino.
mercado de trabalho e seriam os cidadãos
das primeiras décadas do século XXI, onde
A tecnologia deve ser utilizada na escoo uso das tecnologias de informação se- la para ampliar as opções de ação didática,
ria ainda mais corriqueiro, do chão de fá- com o objetivo de criar ambientes de ensibrica à universidade (CYSNEIROS, 2010). no e aprendizagem. Atualmente na era da
informação, as tecnologias, na área de inO educador continua sendo quem planeja e desen- formática, possibilitam a aprendizagem com
volve situações de ensino a partir do conhecimento
que possui sobre o conteúdo, sobre os processos de as mais diversas ferramentas educacionais.
aprendizagem, sobre a didática das disciplinas e sobre
a potencialidade da ferramenta tecnológica como um
recurso para a aprendizagem (BRASIL, 1998, p. 120).

Mesmo os programas educativos para computador não se constituem como soluções
prontas e auto suficientes para o ensino.
Nenhum software funciona automaticamente para promover aprendizagens, pois é necessário que a sua utilização esteja atrelada
a um contexto de ensino e aprendizagem, ou
seja, à colocação de problemas cognitivos
considerando aquilo que o educando já sabe.
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Considera-se importante a produção e divulgação de programas informáticos educativos ajustados às necessidades dos currículos, sendo necessário e importante que
esses programas sejam interativos e promovam aprendizagem cognitiva. No entanto sem os elementos que constituem o
círculo escolar como os educadores, materiais pedagógicos e atitudes inovadoras de
ensino; de nada servirão esses programas.
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PANORAMA TÉCNICO DO ENSINO SUPERIOR EAD
RESUMO: A Educação a Distância, EAD, vem ganhando espaço e credibilidade como modelo

educacional de qualidade a pesar de seu início cheio de dúvidas por parte dos envolvidos
no processo educativo, a combinação de um projeto pedagógico estruturado, profissionais
de tecnologia competentes, professores/tutores conscientes de seu papel no processo
e com formação e treinamento específico para o desempenho de suas atividades no AVA,
educandos comprometidos e cientes das etapas do processo educacional na EAD configuram
os elementos essenciais para a construção de um curso EAD que proporcione uma formação
consistente para esses educandos. O presente artigo tem por objetivo traçar um breve
panorama das questões técnicas envolvidas neste processo.

Palavras Chave: Educação a Distância, Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Tecnologias da

Informação e Comunicação.
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A Educação a distância (EaD) é abundantemente conceituada, conceitos predominantemente descritivos sempre sob
a ótica do ensino regular tradicionalmente presencial. Para Maia e Mattar (2007, p.
6) “A EaD é uma modalidade de educação
em que professores e alunos estão separados, planejada por instituições e que utiliza diversas tecnologias de comunicação”.
Moran (2002, p. 1) define a EaD como um:
[...] ensino/aprendizagem onde professores e alunos não estão normalmente juntos, fisicamente, mas
podem estar conectados, interligados por tecnologias, principalmente as telemáticas, como a Internet. Mas também podem ser utilizados o correio, o
rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o
fax e tecnologias semelhantes Moran (2002, p. 1).

Para Moore e Kearsley (2008) o EAD é multidimensional e define-se como:
Educação a distância é o aprendizado planejado que
ocorre normalmente em um lugar diferente do local
do ensino, exigindo técnicas especiais de criação do
curso e de instrução, comunicação por meio de várias
tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais (MOORE; KEARSLEY, 2008, p. 2).

Do ponto de vista governamental, o
Ministério da Educação no Decreto nº
5.622, de dezembro de 2005, que regulamenta a EAD, a caracteriza como:
Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes
e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005).

De forma geral a EAD é uma modalidade
educacional que independe de horário e local estabelecido, no qual o educando é quem
estabelece seus horários e locais de estudo.
Nesta modalidade educacional há, além do
educando, outros envolvidos fundamentais
para que o processo de aprendizagem ocorra com sucesso. Entre os quais o professor
mediador, os tutores virtuais e presenciais, o
próprio aluno, os profissionais de tecnologia
que propiciam e garantem o funcionamento
das plataformas e tecnologias digitais utilizadas no processo da Educação a Distância.
Belloni (2002) prevê uma confluência de modelos, capaz de unificar o EAD com o ensino
presencial “em formas novas e diversificadas”:
Quanto à educação a distância, o conceito tende a se transformar, pois uma das macrotendências
que se pode vislumbrar no futuro próximo do campo educacional é uma “convergência de paradigmas”
que unifica o ensino presencial e a distância, em formas novas e diversificadas que incluirão um uso muito mais intensificado das TICs (BELLONI,2002, p.8).
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A educação à distância (EAD) foi criada com
o objetivo de possibilitar o ensino e a formação continuada, aspirando à democratização
e o acesso ao conhecimento para todos os
indivíduos, em todos os lugares, quebrando
barreiras culturais, geográficas, econômicas
e raciais. Sendo o Brasil, um país de proporções continentais, há regiões que não oferecem estrutura mínima para a instalação de
universidades presenciais, muitas vezes nem
mesmo para o EAD, no entanto, o EAD permite um acesso infinitamente maior a uma
grande parcela da população que de outra
forma não poderia concluir um curso de graduação. É real, portanto, a possibilidade do
ensino a distância ser a modalidade educacional que garante a “educação para todos”.

Apesar dos inúmeros desafios que esta
modalidade educacional enfrenta, como
descrédito e dúvidas sobre sua eficácia e
qualidade, profissionais que ainda não se
adequaram a este modelo, a falta de estrutura da educação básica, alunos que não
possuem estrutura disciplinar para concluir um curso EAD de forma adequada,
é indiscutível o potencial de formação de
qualidade que esta modalidade apresenta.

Belloni (2001) propõe que a educação
a distância é um facilitador para a expansão e melhoria do ensino integrando novas tecnologias da informação e comunicação, demandando novas abordagens
criativas,
críticas
e
interdisciplinares.

[...] programas que permitem o armazenamento, a administração e a disponibilização de conteúdos no formato web. Dentre esses, destacam-se: aulas virtuais,
objetos de aprendizagem, simuladores, fóruns, salas de
bate-papo, conexões a materiais externos, atividades
interativas, tarefas virtuais (webquest), modeladores,
animações, textos colaborativos (BRASIL, 2007, P. 11).

[...] parte de um processo de inovação educacional mais amplo que é a integração das novas tecnologias de informação e comunicação nos processos
educacionais. Essa integração como eixo pedagógico central, pode ser uma estratégia de grande valia,
desde que se considerem estas técnicas como meios
e não como finalidades educacionais, e que elas sejam utilizadas em suas duas dimensões indissociáveis: ao mesmo tempo como ferramentas pedagógicas extremamente ricas e proveitosas para a
melhoria e a expansão do ensino e como objeto de
estudo complexo e multifacetado, exigindo abordagens criativas, críticas e interdisciplinares, e podendo ser um “tema transversal” de grande potencial aglutinador e mobilizador (BELLONI, 2001, p.9).

AVA – AMBIENTES VIRTUAIS DE
APRENDIZAGEM
Segundo o Ministério de Educação e Cultura, os AVAs, Ambientes Virtuais de Aprendizagem são:

O Ambiente Virtual de Aprendizagem
definido por Santos (2003) como:
Um espaço fecundo de significação onde seres
humanos e objetos técnicos interagem potencializando assim, a construção de conhecimentos, logo
a aprendizagem. Então todo ambiente é um ambiente de aprendizagem? Se entendermos aprendizagem como um processo sócio-técnico onde os
sujeitos interagem na e pela cultura sendo esta um
campo de luta, poder, diferença e significação, espaço para construção de saberes e conhecimento, então podemos afirmar que sim (SANTOS, 2003, p. 02).
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A conceituação dos AVAs compreende as
mídias que fazem uso do ciberespaço para veicular conteúdos didáticos e possibilitar a interação entre os envolvidos no processo educativo. No entanto a qualidade desse processo
educativo subordina-se ao envolvimento do
aprendiz, da proposta pedagógica, dos materiais e recursos educacionais, da estrutura e
formação de professores, tutores, monitores e
equipe técnica, bem como das ferramentas e
recursos tecnológicos utilizados no ambiente.
Pina (2007), define osAVAs da seguinte forma:
Os AVAs se baseiam nas tecnologias em redes e, devem ser desenvolvidos com a clara intenção do aprendizado. Todos apresentam como elemento essencial, a
interacção e a colaboração entre os actores dos AVAs,
dando assim ao aluno um papel activo na construção
da sua aprendizagem. Assim, podemos inferir que um
repertório de páginas web que promovem o aprendizado por meio de transmissão e reprodução de informação não pode ser considerado como AVA. Para
ser considerado com tal, deverá oferecer mecanismos
que proporcionam a interacção e a colaboração entre todos os actores do processo (PINA, 2007, p.41).

Os AVAs têm por finalidade principal apresentar-se como um espaço de construção do
conhecimento através evolução de atividades
educativas, mediadas pelo emprego de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC),
agregando valor a interação e o trabalho colaborativo. Para Santos (2006), os AVAs ultrapassam as fronteiras da sala de aula do ensino
regular presencial e oportunizam a formação
de comunidades virtuais de aprendizagem.
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Valente (2003, p. 30), coloca que as ações
em EAD podem ser fazer parte uma de três
grandes abordagens: broadcast (transmissão), virtualização da aula tradicional ou o
“estar junto virtual”. Na abordagem do “estar
junto virtual”, as propostas são mais abertas,
“enfatizam a interação entre os participantes e o desenvolvimento do trabalho colaborativo” (PRADO, 2006, p. 101). A internet
e o AVA são retratados como uma forma
para “desenvolver um trabalho educacional baseado numa rede humana de aprendizagem” (p. 102). São investigadas “múltiplas interações entre os participantes e o
desenvolvimento de ações que favoreçam
a reflexão, a depuração e a reconstrução
do conhecimento” (PRADO, 2006, p. 102).
A implementação de um ambiente virtual, quando
é guiada por uma concepção educacional que privilegia a autoria do aluno, a reflexão, a re-elaboração e a (re)construção do conhecimento, apresenta
uma configuração suficientemente aberta e flexível,
permitindo o re-planejamento e a re-estruturação
do curso durante a sua realização. Neste sentido,
a sua configuração favorece a interação, o compartilhamento de produções, experiências e reflexões entre os participantes (PRADO, 2006, p. 102).
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FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS NA
EDUCAÇÃO
Com a ampliação e diversificação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs),
as possibilidades de uso dessas aplicadas à
educação são consequentemente ampliadas.
TICs são compostas por aparelhos físicos
tecnológicos, hardwares: computador, retroprojetor, televisão, softwares, etc e virtuais:
softwares, AVAs, grupos de discussão, redes
sociais, etc. .As tecnologias possibilitam inovações consideráveis para o processo ensino-aprendizagem na modalidade educativa EAD.
De acordo com pesquisadores da Cornell
University:
A Internet insere novas funcionalidades na transmissão de informações aos estudantes e fornece a possibilidade de troca de informações através de grupos
de discussão. A Internet está revolucionando algumas
áreas de estudo através da ampliação das oportunidades de aprendizado e de formatos alternativos para a
transmissão de informações. Além disso, proporciona
novas formas de interação e comunicação entre professores e alunos, promovendo uma maior integração
aluno professor (MAIA & MEIRELLES, 2009).

As TICs devem entendidas e utilizadas
como meios de promover a educação, seja no
modelo presencial ou na EAD, no entanto indispensáveis no segundo modelo, não são um
fim em si mesmas, e não são reservadas apenas à aprendizagem são sim multidimensionais e plurais. Nesse contexto, Kenski (2007)
observa que : “[...] compreendidas e incorporadas pedagogicamente [o que] significa [...]
respeitar especificidades do ensino e da própria tecnologia para poder garantir que o uso,
realmente, faça diferença.” (KENSKI, 2007, p.
46).

OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS
NOS PROCESSOS EAD
Para que o trabalho do professor/tutor
cumpra as demandas da EAD fazer imprescindível que este profissional busque orientações e formações, que, combinadas com sua
formação acadêmica prévia contemple as necessidades específicas a este modelo educativo. Desse modo, o trabalho de docência na
EaD conforme Mill, Oliveira e Ribeiro (2010):
Na EaD, muito da base de conhecimento para a docência presencial é partilhada com um conjunto de
outros educadores e técnicos, levando à constituição
de outra configuração de docência. Ademais, na EaD
essa base é necessariamente acrescida de conhecimentos peculiares a esta modalidade educacional.
Nasce aí a polidocência, constituída por uma equipe
de educadores e assessores que – juntos, porém não
na mesma proporção – mobilizam os saberes de um
professor: os conhecimentos específicos da disciplina;
os saberes didático-pedagógicos do exercício docente, tanto para organizar os conhecimentos da disciplina nos materiais didáticos quanto para acompanhar
os estudantes; e os saberes técnicos, para manuseio
dos artefatos e tecnologias processuais, para promover a aprendizagem de conhecimentos dos estudantes (OLIVEIRA e RIBEIRO, 2010, p. 16).
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Sobre a atuação do professor/tutor na EAD
Equipe Pedagógica: Composta por PeBelloni(2001) salienta que:
dagogos e Graduados na área de atuação
específica do curso, profissionais preferenPara fazer frente a esta nova situação, o profes- cialmente detentores de títulos de mestre e/
sor terá necessidade muito acentuada de atualização constante, tanto em sua disciplina específica, ou doutor relativos à sua área específica de
quanto em relação às metodologias de ensino e no- conhecimento. Desempenham o papel de
vas tecnologias. A redefinição do papel do professor professor/tutor, coordenador de polo, coé crucial para o sucesso dos processos educacionais
ordenador pedagógico, gestor de curso, etc.
ou a distância. Sua atuação tenderá a passar do monólogo sábio da sala de aula para o diálogo dinâmico dos laboratórios, salas de meios, e-mail, telefone
e outros meios de interação mediatizada; do monopólio do saber à construção coletiva do conhecimento, através da pesquisa; do isolamento individual aos
trabalhos em equipes interdisciplinares e complexas; da autoridade à parceria no processo de educação para a cidadania (BELLONI, 2001, p.82-83).

Equipe de Revisão: Composta por profis-

sionais da área de Letras que atuarão na revisão
dos textos utilizados nos processos da EAD.

Equipe de Design: Composta pre-

ferencialmente
por
designers
gráfiBruno e Lemgruber (2010) enfatizam a rele- cos, responsáveis pela formatação, devância de entender os múltiplos papéis que o sign estético-visual das páginas do AVA.
professor/tutor assume no ensino a distância:
Equipe Audiovisual: Composta por proEsse cenário implica em que o professor assume fissionais da área de audiovisual e responsáveis
múltiplas funções, se integre a uma equipe multi- pelas vídeo-aulas e audios lançados no AVA.
disciplinar e se assuma como formador, conceptor e
realizador de cursos e materiais didáticos; pesquisador, mediador, orientador e nesta concepção, se assumir como recurso do aprendente. Por isso a adjetivação de professor coletivo: a figura do professor
corresponde não a um indivíduo, mas uma equipe
de professores (BRUNO; LEMGRUBER, 2010, p. 71).

A equipe multidisciplinar dos cursos no modelo EAD varia de instituição para instituição,
mas segue basicamente o seguinte formato:
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Equipe de Tecnologia da Informação:
Composta por profissionais da área de TI,
responsáveis pelo andamento geral dos
processos no AVA, executam a programação e manutenção da parte técnica do AVA.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nota-se no atual panorama da EAD que a integração entre a teoria e a prática nos processos
ensino-aprendizagem faz-se cada dia mais indispensável, demandando um intenso e necessário
intercâmbio de saberes e experiências geradoras uma construção coletiva de conhecimentos.

Considerando o crescimento do ensino superior no modelo EAD enquanto facilitador e gerador
de espaços de democratização da educação e de inclusão social, o trabalho colaborativo e associado
de Equipes Multidisciplinares e Professores/Tutores na EAD é fator indispensável para o sucesso
dos processos educativos e para consolidação do EAD como modelo educativo de qualidade.

Um projeto de formação contínua de todos os envolvidos nos processos específicos da EAD é indispensável para o andamento dos cursos EAD. Renovação de saberes, tecnologias e materiais deve ser uma constante nos AVAs.
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JOGOS E BRINCADEIRAS
RESUMO: Por meio dos jogos e brincadeiras as crianças interagem umas com as outras

desenvolvendo suas habilidades e ampliando sua criatividade, tudo acontece de forma
espontânea. Através dos jogos as crianças passam a entender e a estabelecer regras entre si
ou pelo grupo, possibilitando que as crianças possam resolver possíveis conflitos gerados no
momento do jogo. Permitem que as crianças desenvolvam a imaginação de modo que elas
possam sonhar sentir, decidir, se aventurar e agir, recriando o tempo e o espaço da brincadeira,
colocando toda sua imaginação em ação. A brincadeira ajuda a criança a desenvolver suas
habilidades, compreendendo melhor a sociedade em que vive. Uma forma de proporcionar
a criança uma aproximação da realidade, propiciando um espaço de aprendizagem, onde ela
possa expressar suas fantasias, medos e desejos.

Palavras-chave: Jogos e Brincadeiras; Desenvolvimento; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

JOGOS E BRINCADEIRAS SÃO
COISAS SÉRIAS

Esta pesquisa tem por principal objetivo desSegundo Antunes (2004), brincar é mais
tacar a contribuição da ludicidade no processo
ensino aprendizagem e no desenvolvimento do do que uma atividade sem consequência
ser como contribuinte na transformação social. para a criança brincando, ela não apenas se
diverte, mas cria, recria, interpreta o mundo
O uso dos jogos nas séries iniciais pos- em que vive e relaciona-se com o mesmo.
sui um papel fundamental, por meio deBrincar é uma proposta de criatividade de
les os educandos exercitam a autonomia e
a cidadania, pois os jogos contribuem para caráter físico ou mental, desenvolvida esponinteração entre crianças de forma que as taneamente, cuja evolução é definida e o final
mesmas aprendam a julgar, a argumentar, a nem sempre é previsto. Quando as regras são
chegar a um consenso, a raciocinar e tam- propostas, precisam ser simples e flexíveis, e o
bém permite aos alunos o encontro com seu maior objetivo é a prática da atividade em si.
o “outro” e a descoberta de que para atinJogar é uma forma de comportamengirem seus objetivos precisam do “outro”.
to organizado, nem sempre espontâneo,
É importante destacar a importância do com regras que determinam a duração, inbrincar, levando em consideração a aborda- tensidade e final da atividade. É importangem cultural, encarando os jogos e as brin- te lembrar que o jogo tem sempre como
cadeiras como expressão da nossa cultura; a resultado a vitória, empate ou a derrota.
abordagem educacional, reconhecendo que
O jogo é fundamental em seu cotidiacontribuem de forma efetiva no processo de
aprendizagem na formação da personalidade. no. Um excelente meio de formação. Por
estas e outras razões, todo educador,
A seleção dos jogos permitiu exemplifi- pai ou mãe, professor, precisa valorizar o
car que muitos são fundamentais para o uso jogo com ênfase no processo educativo.
Existem dois tipos de jogos:
cotidiano, e desta forma podem auxiliar no
• Jogo livre
desenvolvimento de alguns conteúdos e dis• Jogo dirigido
ciplinas que as crianças possam apresentar
•
alguma dificuldade, e de forma lúdica contriO jogo livre possibilita que a criança brinbuir para a compreensão da aprendizagem.
que geralmente sem a direção de um adulto,
Portanto, jogar é uma atividade prazerosa, muitas vezes o uso da imaginação prevalece,
permite a todos criar e exercitar a imaginação a criança reproduz expressões, gestos entre
contribuindo para o desenvolvimento inte- outras manias que os adultos possuem. O jogo
lectual e social de forma significativa e qua- dirigido faz com que a criança siga as instrulitativa, transformando o ambiente, o apren- ções de um adulto que propõe as regras e não
dizado e o convívio com o outro em algo as decide. Os jogos e brincadeiras permitem
prazeroso sem preconceitos e discriminações. que a criança imagine, faça de conta, funciona
como um laboratório de aprendizagem, possibilitando ao educador experimentar, medir e
principalmente aprender (ANTUNES, 2004).
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TEORIAS DO BRINCAR

desejo e, como tal, ignora as leis da realidade,
passando por um substituto do pensamento. Além disso, na atividade lúdica o gasto de
energia é grande. De fato, o extravasamento
de energia em excesso tem sido considerado a causa da brincadeira (CHATEAU, 1987).

Piaget vê o brincar das crianças como um
modo de aprender a respeito de objetos e
eventos novos e complexos, um modo de
consolidar e ampliar conceitos e habilidades,
e um modo de integrar o pensamento com as
Resolver um problema através de brinações. A maneira pela qual as crianças brincam
em dada ocasião depende de seu estágio de cadeira parece o oposto de buscar uma sodesenvolvimento cognitivo (CHATEAU, 1987) lução através do raciocínio. No entanto, os
dois participam com certas características
Algumas teorias psicanalíticas explicam que vai além da ausência de consequências
que o brincar auxilia as crianças no fortale- diretas e imediatas no mundo exterior. No
cimento do ego. Através do brincar podem pensamento, adquirimos noções da realiresolver conflitos entre o id e o superego. dade e os modificamos; o mesmo é feito na
Motivada pelo princípio do prazer, a brinca- brincadeira. Pensar é muito mais rápido que
deira é uma fonte de gratificação. É também a ação direta; o mesmo acontece na brincauma resposta que diminui a tensão psíquica deira, em que os passos assumidos podem
e dá a criança, domínio sobre experiências ser imediatos. Pensar requer imaginação; e a
avassaladoras (Quando a menina dá uma in- brincadeira também. Coisas que estão muito
jeção em sua boneca, isso auxilia a resolver distanciadas no espaço ou no tempo podem
os sentimentos de medo e desamparo que ser empregadas no processo de raciocínio; a
ela própria sentiu da última vez que recebeu brincadeira também supera os obstáculos de
uma injeção). A interpretação psicanalítica tempo e espaço com muita facilidade. Poracentua a liberdade emocional obtida atra- tanto, excedemos vários aspectos da experivés da brincadeira. As crianças brincam para ência, em pensamento ou através da atividadiminuir, negar ou resolver temporariamen- de lúdica, para estarmos mais bem equipados
te um conflito. Na brincadeira, a criança re- quando ela se repetir ou quando decidimos
captura a autoridade absoluta que uma vez procurá-la novamente (CHATEAU, 1987).
acreditou possuir. Repete e assimila graduBrincar é um aprendizado, cada cultura atrialmente uma experiência que foi traumática
ou uma afronta narcisista (CHATEAU, 1987). bui valores e recompensas a diferentes tipos
de comportamentos em brincadeiras infantis
A repetição lúdica fornece passos essenciais, que refletem essas diferenças. As diferenças
possivelmente indispensáveis para a forma- nos padrões de criação de filhos e em suas
ção de conceitos. Freud define o pensamen- maneiras de brincar influenciam e podem
to como uma ação de teste efetuada com um ser citadas como três sociedades diferentes:
gasto mínimo de energia. Apontando as seAs crianças que foram criadas em culturas
melhanças entre os processos de pensamento e a ação direta, buscando um denominador que realçam a responsabilidade e a maneira
comum, conseguimos uma compreensão me- de agir de acordo com o que foi recomendado,
lhor. Podemos comparar as fórmulas da brin- tendem às brincadeiras de sorte. Estas rescadeira com o ato de pensar? Pensar é uma pondem aos papéis passivos dos participanforma de ação que respeita as leis da realidade. tes na vida e mantêm a promessa de livrá-los
Brincar é, em larga medida, racionalização de das responsabilidades tediosas de suas vidas.
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As crianças de uma sociedade que valorizam
a realização ou desempenho gostam de brincadeiras de atividade física. Elas podem concorrer nisso de um modo distraído, já que o
resultado é menos crítico do que o é nos desempenhos prementes de suas vidas cotidianas. As crianças criadas para serem obedientes
tendem a brincar com estratégias. Controlando os outros nos jogos ou brincadeiras,
podem deslocar suas tendências agressivas.
A infância é, portanto, a aprendizagem necessária à idade adulta. Estudar na infância
somente o crescimento, o desenvolvimento
das funções, sem se considerar o brinquedo, seria negligenciar esse impulso irresistível pelo qual a criança modela sua própria
escultura. Não se pode dizer de uma criança
“que ela cresce” apenas, seria preciso dizer
“que ela se torna grande” pelo jogo. Pelo jogo
ela desenvolve as possibilidades que emergem de sua estrutura particular, concretiza as
potencialidades que afloram sucessivamente à superfície de sua identidade, relaciona-se e as desenvolve, as combina, coordena
e dá eficácia ao seu ser (CHATEAU, 1987).

A CRIANÇA E A CULTURA LÚDICA
Para Arfowillox (1975), o Brincar é o espaço
de maior criação e criatividade com relação
à cultura, neste processo lúdico as barreiras
da realidade são quebradas dando espaço
para o imaginário e o aprendizado sem fim.
A cultura nasce da necessidade de independência, desabrochando uma criatividade sem obstáculos que o mundo insere
na realidade, no caso sendo o brinquedo
algo impositivo, ou até mesmo a brincadeira e o jogo, que se apropriam do brincar,
mas estas atividades também são fundamentais, pois todas elas são propícias para
o aprendizado (ARFOWILLOX, 1975).
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Cada cultura estabelece suas próprias analogias sobre a introdução dos jogos, pois por
mais que o jogo tenha suas regras, ele também sai do contexto realista e se mostra apenas como uma representação do mundo. Em
nossa cultura o brincar já foi visto como atividade oposta ao trabalho, caracterizada pela
frivolidade e oposição ao que é sério, focando apenas os aspectos negativos, já o positivo vai aparecer com a revolução dos valores
em relação à oposição (ARFOWILLOX, 1975).
Com tudo o jogo permanece dentro de um
sistema de qualificação das atividades humanas, sendo que uma característica do jogo é
não ter nenhum comportamento característico que separe a atividade lúdica de qualquer
outra conduta. Parafraseando Brougère, o
jogo é caracterizado pelo modo que se brinca,
não pelo que se busca. Isso faz com que se dê
importância na interpretação ao ponderar uma
atividade como lúdica (ARFOWILLOX, 1975).
O jogo faz parte de um sistema de acepção
que nos induz a interpretar como se brinca, pois
quando se joga é colocado os conhecimentos
pré-existentes, segundo a literatura psicológica, aprendemos a brincar mesmo que ainda
não saibamos como, por exemplo, um bebê,
ele participa das brincadeiras chamadas de
brincadeiras de bebês entre mãe, e este momento de brincadeiras é de suma importância
para o seu desenvolvimento, em primeira instância a criança é inserida no jogo mais como
um brinquedo do que como um parceiro, mas
com a persistência da mãe em brincar a criança vai aprendendo a desenvolver o seu papel
e introduzir-se no jogo, tornando-se ativo nas
participações e deixando de ser apenas um
objeto para ser parceiro, mesmo que de uma
forma atrapalhada (ARFOWILLOX, 1975).
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As brincadeiras que são feitas neste momento são aquelas onde se esconde uma
parte do corpo, para que a criança comece
a reconhecer certas características como o
aspecto fictício, onde o corpo só desaparece
no faz-de-conta; trabalhar a repetição para
a criança compreenda que tudo continua no
mesmo lugar. E este aprendizado vai fazer
com que ela utilize estes métodos brincando sozinha ou junto a outras crianças. Esta
é a cultura pré-existente que define o jogo,
sendo ele em conjunto ou individual, que irá
ser aperfeiçoada aos poucos em toda nova
brincadeira lúdica (ARFOWILLOX, 1975).

completamente diferente de outros grupos, esta variação ocorre por causa dos hábitos de cada um, da região em que vivem
as formas em que vivem o clima, o sexo da
criança e a idade, pois o lúdico vai se transformando conforme os valores que cada
um insere e aprende (FRIEDMANN, 2004).

Portanto, é possível inserir o jogo e essas
habilidades adquiridas por ele, em outros aspectos gerais não lúdicos, como, por exemplo, os jogos com números, não são lúdicos,
mas é preciso aplicar habilidades de atenção
e raciocínio, que são desenvolvidas pelos jogos, e desta forma dar continuidade a essas
habilidades focando-as em outros sentidos. A
cultura lúdica é um aglomerado de métodos
que tornam o jogo possível, ou seja, quanto
mais significação, melhor será a percepção
para distinguir fatos reais de uma brincadeira.
Como por exemplo, os adultos que tendem
a ter uma grande dificuldade em saber quando as crianças estão brigando de verdade e/
ou de mentira. O lúdico não é uma forma
de interpretação dos fatos muito concreta
para aqueles que não participam da brincadeira e tentam entender os acontecimentos,
por isso muitos erros em relação à interpretação saem o que muitas vezes resulta
ao fim da brincadeira (FRIEDMANN, 2004).
Esta cultura entende que as estruturas do
jogo não se limitam às regras, pois em cada
sociedade há sua própria imposição de regras, sendo trabalhada com a cultura lúdica
desta sociedade e a ludicidade do próprio
indivíduo, e desta forma cada grupo tem
a sua própria forma de jogar, muitas vezes

As regras são normas de seguir o jogo, o
que poderíamos distinguir da chamada Esquema de Brincadeiras, que nada mais é que
as formas das diferentes regiões organizar o
jogo. Em cada região há formas diferentes
de se brincar com os mesmos jogos, como a
brincadeira de “papai e mamãe”, em cada lugar a criança irá retratar o que ela vê na realidade de seu cotidiano e passar para o mundo lúdico, da mesma forma das brincadeiras
de bandido e ladrão (FRIEDMANN, 2004).
A cultura lúdica também segue padrões que
não necessariamente saem da vida real, ela
pode ser desenvolvida através da criação de
personagens de desenhos animados, onde
são reproduzidos os maiores interesses das
crianças durante a brincadeira, acoplando
esta criação com alguns fatos da atualidade
que a agrade. A inserção de objetos também
é um meio de desenvolver a cultura lúdica, em
jogos solitários, a criança se transporta para o
imaginário utilizando como parceiro seu brinquedo, ou então os famosos videogames, que
cria um mundo cheio de aventuras e transporta o jogador para este mundo, enriquecendo
o intelectual da criança (FRIEDMANN, 2004).
Foi feita uma pesquisa de campo, para relacionar as diferenças e semelhanças entre
os meninos e as meninas, foram formados
grupos separados de cada sexo e dado brinquedos das séries animados do He-Man e
Mestres do Universo, no grupo onde só havia garotos a brincadeira que logo surgiu foi a
de guerra e batalhas, já no grupo das garotas
foram reproduzidos os fatos da vida cotidia-
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na como dormir e comer. Essas brincadeiras
reluzem a experiências lúdicas anteriores, e a
interpretação que cada criança cria para cada
brinquedo, transformando situações em algo
que já viram ou em algo que acontece em seu
cotidiano. Por tanto a cultura lúdica não é algo
que é introduzido no indivíduo, mas são aprendidos do início da vida na interação social, e
só vai se transformando para suprir as necessidades que as pessoas precisam, mudando
elas mesmas, com as experiências e a manipulação deste mundo lúdico, já que ele existe
para desenvolver as diversas e diferentes habilidades, proporcionando à criança saber do
que ela é capaz. A sociedade também dispõe
outras várias formas de situar não somente a
criança ao lúdico, mas o adulto também, na
forma de livros e filmes, portanto esta cultura
está ao dispor de qualquer pessoa e em diversas formas de expressão, trazendo conhecimentos e fazendo com que pratiquem o pensamento e a criatividade ELKONIN, 1974).

O PAPEL DO JOGO NA EDUCAÇÃO
DAS CRIANÇAS
O jogo de faz-de-conta infantil possui um
papel que incumbe o desenvolvimento e educação das crianças, baseando-se essencialmente nas concepções das psicologias e das
pedagogias soviéticas, representadas pelos
pesquisadores D.B. Elkonin, L.S. Vygotsky,
A.N. Leontiev. Durante o período do século
vinte, mais precisamente entre os anos de
vinte e quarenta, esses cientistas aprofundaram os estudos concernentes à origem e
o desenvolvimento do jogo infantil entre as
crianças da URSS, estabelecendo propostas
para a utilização dos jogos como recursos
pedagógicos em creches e na educação infantil de todo o país (FRIEDMANN, 2004).
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Considerando as sínteses de algumas ideias
desses estudiosos, pretende-se analisar concretamente os jogos de três crianças entre cinco e seis anos, levantando algumas informações dos jogos que poderiam guiar uma prática
pedagógica junto a crianças em idade escolar.
Segundo os autores russos ao adverso das
percepções idealistas que compreendem o
jogo como algo conatural das crianças, este,
na sua forma encontrada atualmente, é social
por sua origem e natureza, tornando-se um
modo de assimilar e recriar a experiência sociocultural dos adultos. Ou seja, o jogo de faz-de-conta estabelece uma atividade infantil
no qual crianças, sozinhas ou em grupo, procuram compreender atitudes e ações que se
inserem em seu cotidiano. Essa atividade, geralmente do primeiro ao terceiro anos de vida
varia-se conforme o meio e a origem sociocultural, definidos pelos seguintes critérios:
• Durante o jogo, a criança possa utilizar-se de objetos substitutos, ou seja, que
esta confere aos objetos significados, diferentes daqueles de que normalmente
possuem;
• Que exista uma trama ou situação imaginária;
• Que as crianças realizem ações que representam as interações presentes na
sociedade na qual vivem;
• Que sejam respeitadas as regras constitutivas do tema que orienta o jogo.
•
Este jogo não surge voluntariamente, mas
sob total influência da educação. A criança em
seu período pré-escolar é capaz de desenvolver algumas atividades essenciais, mas ainda
não consegue desenvolver atividades de sobrevivência sozinha e/ou de conhecimento
do mundo real e simbólico (LEONTIEV, 1988).
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Sendo as necessidades satisfeitas pelos
• Uma miniatura de carrinho, um baladultos, a construção de conhecimento sode com pequenas pás, um ancinho,
bre as diversidades do mundo será satisfeium rolo compressor, uma placa de
ta através da educação, no mundo moderno
trânsito simbolizando “homens trabafoi construindo uma visão da criança em seu
lhando”, um porta garrafas, seis garraespaço específico e longe da produção sofinhas, uma carriola de cimento, uma
cial, a educação tem-se aproveitado de um
pá grande e um cavalete bloquearecurso pedagógico bastante rico, onde as
dor de passagem (LEONTIEV, 1988).
crianças podem apossar-se do mundo não
VYGOTSKY: O LÚDICO E O JOGO
diretamente, mas ativamente através da reINFANTIL
presentação, e assim recria diversas e diferentes situações da vida e da cultura, no qual
As teorias de Vygotsky (1988) em relação
podem enfrentar e confrontar ao vivenciar,
construir e reconstruir suposições sobre os ao lúdico são baseadas nas funções psicológifuncionamentos sociais, culturais, físicos, cas, e se originaram no processo sociocultubiológicos e afetivos (LEONTIEV, 1988). ral, dando ênfase à origem biológica, através
da interação da criança com as pessoas suCom a ajuda de materiais e o modo em que plementares a ela, portanto, através da vida
serão trabalhadas, juntamente com a ajuda da social, e da comunicação constante entre
linguagem, as crianças que começam a criar no- eles, são trocadas experiências que vão consvos jogos, e assim vai descobrindo diferentes tituindo no desenvolvimento do pensamento.
aspectos da realidade que vai reconhecer vaParafraseando Vygotsky, a criança no iníriar e transformar. Para subsidiar uma reflexão
sobre tudo o que foi dito neste capítulo segue cio, começa a se comportar como as outras
abaixo a descrição de uma brincadeira de um pessoas que fazem parte de seu cotidiano, e
grupo de três crianças entre cinco e seis anos: neste processo o jeito de falar vai sendo incorporado, e ao mesmo tempo a forma de
Três crianças, entre elas uma menina de cin- compreender o que está em sua volta, ou seja,
co anos e dois meninos, um com cinco anos e dando significados ao seu ambiente humano.
o outro com seis anos, brincam, entre o quarA criança ao brincar, separa aquilo que ela
to e a sala de um apartamento, com miniaturas do tipo Playmobil. Os meninos interagem tem por significado de um objeto e do real,
bastante entre si e a menina fica rodeando o nesta transformação do lúdico, é visível que
jogo, observando-o, só entrando se chamada não é o objeto que faz com que a criança imaou em função de algo que ocorre no mes- gine e crie, mas são seus movimentos com o
mo. O material utilizado caracteriza-se por: auxílio deste objeto que faz a criança criar.
A possibilidade de usar objetos na criação
• Cinco bonequinhos tipo Playmobil, caracterizados como trabalhadores braçais pe- de uma história é visto por Vygotsky, que
los detalhes dos chapéus e vestimentas; embora o objeto não propicie uma compreensão simbólica da brincadeira, ele se torna independente dos gestos da criança, e
se transforma em uma peça para o desenrolar da história, por tanto, a brincadeira de
faz-de-conta é importante para a aprendi343
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zagem, além de desenvolver o imaginário,
faz com que a criança pratique e aprenda a
linguagem escrita e da fala, fornecendo novas perspectivas de significados para o objeto, e a ação sobre ele, estipulando o desenvolvimento da vontade, da capacidade
de fazer escolhas conscientes, levando-a ao
pensamento abstrato (VYGOTSKY, 1988).
Para a criança criar uma situação imaginária,
é preciso que ela tenha conhecimentos prévios, pois ela transforma a realidade em uma
situação imaginária.Vygotsky coloca que a
brincadeira fornece uma vasta estrutura para
a alteração da necessidade e da consciência,
criando um novo tipo de atitude em relação
ao real.Então com esses dados, foram separadas formas de entender a mente e o lúdico,
sendo a primeira forma o início para o desenvolvimento das idéias e da criação, que seria
esta citada anteriormente, a criança não consegue criar nada sem tirar exemplos da realidade, algum ocorrido de seu cotidiano ou uma
experiência de vida, tornando o real a chave
para o seu imaginário (VYGOTSKY, 1979).
A segunda forma não é tirada dos fatos
ocorridos com a própria pessoa, ela é a combinação da fantasia com o real, sendo este
real um acontecimento alheio não próprio,
ou seja, ela acontece pelos relatos e descrições, e através disso a pessoa imagina todo
o acontecimento sem mesmo ter acontecido a ela. A terceira forma refere-se ao lado
emocional da fantasia e do real, podendo ser
manifestadas de dois jeitos, sendo o primeiro os sentimentos influenciando na imaginação, e a segunda é exatamente o oposto, é
o imaginário que influencia nos sentimentos.
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E a última forma que é determinada pelo vínculo da realidade e do lúdico, surgindo a partir
das novas criações, que na verdade representa
algo real, mas não é, o exemplo desses meios
são os computadores e as obras de arte. E
ao olhar para uma representação que ambas
fornecem, os pensamentos agem juntamente
com os sentimentos, proporcionando novas
sensações aquele que o vê (VYGOTSKY, 1979).
Focando todas essas perspectivas na vida
das crianças, é possível afirmar que, enquanto brinca sua mente cria diversas aventuras,
transformando-as em sentimentos, fazendo
com que neste mundo lúdico os desejos e
sonhos tornem-se reais, pois em um jogo a
unidade fundamental é o ilusório, é através
dela que a criança poderá ser o que quiser
e fazer o que quiser. Essas experiências tiradas das brincadeiras conduzem a diversas
consequências positivas na vida da criança,
quando ela tenta realizar seus desejos (na
brincadeira), ela começa a pensar em como
realizá-los, quais os caminhos e atos poderiam fazer com que chegasse lá, e ao chegar
lá o que fazer depois, e assim os pensamentos fluem e sua mente estará aberta para novas possibilidades e conclusões, este processo tem um grande impacto na mente, pois o
desenvolvimento desta habilidade do pensar
faz com que haja uma grande diminuição na
capacidade de esquecer. As circunstâncias
imaginárias criadas pelas crianças estão ligadas na capacidade de imitação, pois no imaginário a criança sempre busca representar
algo que já viu, e através deste processo são
colocadas regras, sendo estas integradas de
uma forma direta ou indireta na brincadeira,
mudando aos poucos através deste meio seu
próprio comportamento (VYGOTSKY, 1979).
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A PERSPECTIVA DE JEAN PIAGET
Considerar a aprendizagem da criança da
educação infantil em uma perspectiva de
Piaget implica, de imediato, levar em consideração que este autor escreveu sobre o
desenvolvimento da criança e não sobre sua
aprendizagem. Para Piaget, a aprendizagem
refere-se à obtenção de uma resposta particular, instruir-se em função da experiência,
seja ela obtida de forma sistemática ou não.
O desenvolvimento seria uma aprendizagem
no sentido lato e ele é o responsável pela formação dos conhecimentos (PIAGET, 1974).

Além disso, caracterizam-se pela construção prática das noções de objeto, espaço,
causalidade e tempo, necessárias à acomodação (ajustamento) destes esquemas aos objetos e pessoas com os quais interage. Tem-se um processo de adaptação funcional pelo
qual a criança regula suas ações em função
das demandas de interação, compensando
progressivamente, sempre no plano das sensações e da motricidade, as perturbações
produzidas pela insuficiência dos esquemas
no processo de interação (PIAGET, 1974).

Sendo assim, Piaget interessou-se muito
mais em descrever e analisar o desenvolvimento da criança do que suas aprendizagens. Segundo Piaget, a criança da educação
infantil encontra-se em uma fase de transição fundamental entre a ação e a operação,
ou seja, entre aquilo que separa a criança
do adulto. Além disso, é uma fase de preparação para o período seguinte (operatório concreto). Enquanto fase de transição, o que caracteriza o período infantil?

O período sensório-motor caracteriza-se
por uma inteligência prática, que coordena
no plano da ação os esquemas que a criança
utiliza. É a fase caracterizada por um contato direto, isto é, sem representação, pensamento ou linguagem, da criança com objetos
ou pessoas. Construindo (sempre em termos
práticos) seus esquemas de ação e as categorias da realidade, graças à composição de
uma estrutura de grupo de deslocamentos, a
criança vai pouco a pouco diferenciar e integrar os esquemas de ação entre si, ao mesmo tempo em que se separa, enquanto sujeito, dos objetos, podendo, por isso mesmo,
interagir de forma mais complexa com eles.
Lembre-se, a este respeito, a noção de objeto permanente e suas consequências no processo de desenvolvimento (PIAGET, 1974).

Trata-se de um período com características
bem demarcadas no processo de desenvolvimento e que Piaget chamou de pré-operatório. Este período localiza-se entre o sensório-motor e o operatório concreto. A utilidade
para os professores é que é necessário saber
o que significa cada um destes três períodos,
para poderem apreciar a direção do desenvolvimento psicológico na perspectiva de
Piaget. Saber de onde a criança vem e para
onde vai a termos de desenvolvimento é,
em uma perspectiva genética, tão importante quanto saber onde ela está, ainda que um
aspecto não anule o outro. O período sensório-motor caracteriza-se pela construção de
esquemas de ação que possibilitam à criança
assimilar objetos e pessoas (PIAGET, 1974).

Pré-operatório, após o término do período
sensório-motor, ajusta-se uma novidade extremamente importante para o desenvolvimento da criança, que é sua nova capacidade de substituir um objeto ou acontecimento
por uma representação. A função simbólica,
para Piaget, é o que possibilita esta substituição e ela significa que, agora, a criança é
capaz de duplicar objetos ou acontecimentos por uma palavra, por um gesto, por uma
lembrança, ou seja, é capaz de evocá-los em
345
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sua ausência. Trata-se de uma novidade im- no sentido de poder, independentemente do
portante porque a interação direta, e por isso corpo, restabelecer o que faz no puro plano
limitada, ainda que intensa PIAGET, 1974). da representação, ainda não sabe organizar
(estruturando as partes entre si e formando
O período sensório-motor dá lugar à intera- um todo) suas representações, como sabe tão
ção mediada por imagens, lembranças, imita- bem organizar suas ações (PIAGET, 1974).
ções diferidas (isto é, na ausência do objeto ou
acontecimento), jogos simbólicos, evocações
As ligações são, então, de natureza analóverbais, desenhos, dramatizações. Esta é a gicas. Vejam-se, por exemplo, as coleções
novidade específica do período pré-operató- figurais no plano da classificação ou a serio: poder representar ter que substituir obje- paração em grande e pequeno no plano da
tos ou acontecimentos por seus equivalentes seriação. A assimilação é a tendência da
simbólicos, agir agora “como ele é”, ou seja, por criança, do período pré-escolar, ligar tudo
simulação. Não é que neste período a criança com tudo, de perceber integralmente, isto
tenha abandonado o plano da ação em favor é, não saber discriminar detalhes, de fazer
da representação. O professor de pré-escola analogias entre coisas sem uma análise misabe muito bem que a criança entre dois e seis nuciosa delas. O caráter egocêntrico deste
anos explora ativamente pela ação e que sua período, ou seja, é difícil, por falta de recurinteligência se manifesta cada vez mais e me- sos cognitivos, para a criança deste períolhor neste plano. O que observamos é, de um do, sair de seu ponto de vista e considerar,
lado, uma presença equivalente das represen- diferenciando e integrando, os estados e as
tações e, de outro, uma crescente melhoria transformações das coisas (PIAGET, 1974)..
delas, normalmente no campo de regulações
perceptivas e intuitivas. Em outras palavras,
O período operatório concreto é quando a
a criança neste período elabora a atividade criança da educação infantil ainda não sabe
sensório-motora (corre, pula, afasta-se cada tirar e pôr: ela põe e tira água de copos muitas
vez mais de seu ambiente familiar), (pode ir e vezes, só que ela faz isso no plano da ação voltar de um lugar a outro com segurança etc.) poder imaginar o tirar e o pôr implicaria poder
e ao mesmo tempo constrói progressivamen- fazer a ação no plano apenas virtual, isto é, de
te a possibilidade e a necessidade de repre- uma possibilidade. A criança sabe representar
sentar ou simular situações (PIAGET, 1974). a ação de tirar ou pôr, mas não sabe ainda “tirar’
ou” “pôr” mais água como uma representação,
No período pré-operatório, a criança estru- isto é, como uma ação virtual e não mais real.
tura as representações de forma aproximada, Nós compreendemos que há o mesmo tanto
sintética e egocêntrica. Seu raciocínio é de re- de água no copo e na tigela porque não se
lação com sua natureza intuitiva e semi-rever- pôs nem se tirou água; se tivesse tirado, teria
sível. A coincidência caracteriza-se pelo fato ficado menos ou ao contrário. Supomos uma
de que a criança liga as palavras, as imagens, ação que não se realizou como um argumenàs representações entre si de forma seme- to para dizer que ficou igual (PIAGET, 1974).
lhante. As ideias ficam colocadas uma ao lado
da outra, por imediação, mas consistindo em
Ora, a criança na fase pré-operatória ainda
estados e não em transformações. Não exis- não é capaz disso, as ações com sentido para
te, ainda no plano de representação, nenhu- ela são as que realizam ou vê realizar, por isso
ma ligação temporal, causal ou lógica. A crian- confunde estados e não acompanha transforça sabe fazer, mas não compreende o que faz, mações irrelevantes para uma dada dimensão
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(a quantidade, no nosso exemplo). Reversibilidade é a capacidade de considerar ao mesmo
tempo uma ação e sua inversa, paralelo, ou
uma ação realizada e uma não realizada (virtual ou apenas possível). As ações físicas (materiais), que a criança na fase pré-operatória
realiza muito bem, ocorrem sucessivamente
(isto é, uma depois da outra, já que em espaço,
tempo, objetos e acontecimentos definidos) e
não ainda simultaneamente, pois para isto ela
terá que aprender a opor uma ação material
a uma ação virtual (realizável, mas não realizada naquele momento) - (PIAGET, 1974).

ou dá soluções? O professor busca novas
maneiras de estimular a atividade da criança e muda de método à medida que ela coloca novas perguntas ou imaginar novas soluções? Quando as soluções da criança são
erradas ou incompletas, o professor propõe
contraexemplos ou atividades alternativas
e sugestivas ao problema, tal que a criança
possa encontrar novas soluções por meio
de sua própria atividade? (PIAGET, 1974).
Para Piaget, um dos principais objetivos da
educação infantil deveria ser o fato de ensinar
a criança a observar os fatos cuidadosamente, em especial quando estes são contrários
aos previstos por ela. Em outras palavras, observar, perguntar, interpretar e registrar são
atividades fundamentais (ao modo da criança deste período).A natureza preparatória e
transitiva do período pré-escolar indica a importância de as crianças deste período terem
muitas atividades com seus pares, ou seja, é
fundamental a formação de grupos de crianças, coordenadas ou não pelo professor, mas
de preferência sem a interferência deste, tal
que possam, entre si, brincar, falar, discutir,
resolver problemas práticos (PIAGET, 1974).

Por isso, Piaget (1974) diz que, no período
operatório concreto, os estados estão agora
submetidos às transformações reversíveis.
Neste sentido, o período pré-operatório é
não apenas um período de transição, mas
também preparatório, uma vez que é graças
a ele que a criança se prepara, no sentido
de construir os recursos que lhe possibilita
compreender, isto é, realizar ações mentais
(operações reversíveis), operar com símbolos, com valor de coisas. A teoria de Piaget
tem um valor de compreensão do processo de desenvolvimento da criança, ou seja,
pode auxiliar o professor a fundamentar sua
prática e compreender a importância dela
A passagem da ação à operação exige a posno cotidiano da sala de aula (PIAGET, 1974). sibilidade de a criança reconstruir suas ações
no plano da representação, descentrar-se de
O AMBIENTE PEDAGÓGICO
seu próprio ponto de vista ou de sua ação e
DA CRIANÇA EM FASE PRÉenfrentar o julgamento e aceitar a cooperaOPERATÓRIA
ção do grupo. Por isto, Piaget considera que
o segundo aspecto importante da educação
Os materiais que o professor oferece são infantil é o desenvolvimento de habilidades
tais que facilitam a atividade de seriação, de comunicação. Isto é, agora não basta mais
classificação, enumeração, correspondência? à criança realizar as ações, é preciso que ela
A criança dispõe de jogos (mecânicos ou de fale delas para outras, que as reconstitua
construção) para que, pouco a pouco e de por via narrativa e que aprenda a descrevêmodo espontâneo, possa desenvolver suas -las; em palavras, quadros e desenhos. Por
noções de causalidade? O professor desperta isto, tanto do ponto de vista da socialização
a curiosidade da criança e estimula a pesqui- da criança como de seu desenvolvimento insa por parte dela com os materiais? O pro- telectual, é importante que tenha experiênfessor faz perguntas, desencadeia problemas cia de trabalho em equipe (PIAGET, 1974).
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Defender a atividade espontânea da criança, a vida em grupo, a manipulação e a experimentação com materiais não significa
que o professor deva ser permissivo e passivo diante delas. Não significa também lhes
darem lições e usar de sua autoridade para
determinar o curso dos acontecimentos.
Tanto a criança quanto o professor precisa
ter liberdade e responsabilidade para inventar e experimentar suas próprias técnicas,
para defender seus pontos de vista. A autonomia da criança e seu desenvolvimento
no sentido de formar um pensamento operatório, reversível, poderão compreender e
optar, determinando seu destino, só é possível se o professor puder desenvolver também sua própria autonomia (PIAGET, 1974).

O APELO DO MAIS VELHO
A criança escreveu um dia Alain, é “excluída do círculo dos trabalhos reais”. Essa é uma
ideia simples de que constantemente nos esquecemos. É por ser estranha ao mundo do
trabalho que a criança se afirma através do
jogo. É preciso então ver no jogo como um
substituto do trabalho futuro que ele anuncia e prepara. Pensa-se às vezes que a criança
não gosta de trabalhar; essa é uma afirmação
tão perigosa quanto errônea. O que a criança
não aprecia é o trabalho forçado e sem finalidade visível; não lhe agrada desprender sua
energia sem tirar um proveito (USOVA, 1979).
As crianças gostam muito de ajudar a mãe
ou o pai. Por volta de 5 ou 6 anos, para uma
criança não há maior alegria do que substituir por algum tempo o adulto em seu trabalho. É muito divertido ninar a boneca, mas
fazer a irmãzinha dormir apresenta muitos
outros atrativos. Sabe-se do orgulho do pequeno que tem o seu jardim e o cultiva como
o pai. Os métodos ativos de educação têm
aproveitado com frequência essa tendência; isso aparece particularmente no método
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Decroly em que se dão às crianças tarefas a
realizar na fazenda: alimentar os coelhos, cuidar da horta, entre outras (USOVA, 1979).
O gosto da criança pela caça ou pela pesca,
bem longe, como diz Stanley Hall, de provir
de instintos ancestrais, explica-se da mesma
maneira. Incapaz de participar do trabalho
adulto, a criança logo percebe que suas tentativas não dão resultados satisfatórios e são
mal interpretadas pelos adultos: seus dedos
são muito leve para lavar as louças, sua ansiedade a jardinagem (e ela arranca a sementinha para ver se germinaram), sua força muito
limitada para os trabalhos masculinos, sua habilidade muito rudimentar para os trabalhos
femininos. Assim ela aos poucos procura participar do trabalho adulto e os pais observam:
quando as crianças eram menores, querem
sempre ajudar; agora não (USOVA, 1979).
Sem dúvida, abandonando suas primeiras ilusões, a criança compreende que todo
trabalho que lhe é permitido pelos adultos
é uma tarefa menor, ela é vigiada de perto;
não lhe dão autonomia; não pode “fazer sozinha”, o que é o sonho de toda criança. Essas
considerações sobre o gosto da criança pelas tarefas adultas nos permitirão compreender melhor uma ideia essencial: o maior sonho da criança é ser adulto (USOVA, 1979).
O jogo da criança, como toda a sua atividade, é comandado pela sombra do mais velho.
A infância como um todo e, por conseguinte,
sua atividade espontânea é essencial, o jogo,
só toma sentido nessa perspectiva. Não há
necessidade de apelar para fatores ocultos e
complexos inconscientes, já que a finalidade
almejada da criança salta aos olhos. A criança
deseja ser uma pessoa grande, não é, portanto ser um insuficiente, mas ser um candidato. Toda a infância é sustentada, impulsionada pelo apelo do mais velho (USOVA, 1979).
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Também o jogo depende, ainda que indiretamente, da atividade adulta. Por não poder trabalhar como o adulto, a criança vai
primeiramente imitar suas atividades. É por
isso que nos jogos de imitação tão freqüentes entre três e sete anos, as cenas imitadas
são quase unicamente as da vida adulta. Brinca-se de mãe e filha, de professora, de vendedor, etc. O mundo do jogo torna-se uma
cópia e, aliás, muito parecido com o mundo
adulto.Assistimos nesse caso a uma derivação de tendências, como dizem os psicanalistas; a criança realiza, pela imitação, o que
ela queria ser na realidade. Mas não se trata
de tantos desejos ocultos, mas da tendência
muito forte que impele a criança em direção
ao adulto em geral, e mais especificamente
em direção àqueles adultos com quem ela
tem contato diário (aquela tendência que a
faz dizer: “Quando eu for grande...”, “Quando
eu for casada...”). Esse apelo do mais velho,
do qual analisamos algumas manifestações,
é, repetimos, o motor essencial da infância.
Nos jogos ele está frequentemente oculto.
É que ele assume uma forma particular nos
jogos tradicionais em que o mais velho é então representado pela regra do jogo. Pois
essa regra, como apresentada anteriormente,
é tida como herança dos mais velhos, e respeitá-la é comungar com eles. Dessa forma
fica mais fácil entender porque nos jogos e
brincadeiras infantis, o mais velho do grupo
é quem, normalmente, julga as regras e as
modifica quando lhe convém (USOVA, 1979).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde o primeiro momento foi constatado
que brincar é fundamental para o desenvolvimento mental e físico da criança, e tem que
ser estimulada a partir dos primeiros passos da vida.Através do lúdico as crianças se
transportam a um mundo criado por elas, esbanjando criatividade e conhecimentos, possibilitando a cada um, individualmente ou coletivamente, o crescimento da pessoa humana
em todos seus aspectos: dignidade, atuação,
criticidade, capacidade de decisão e ação, respeitando a individualidade e a sociabilidade.
Por esta razão, brincar é uma das funções mais
importantes para o ensino aprendizagem, por
ser algo prazeroso e estipuladora de conhecimentos, é o meio mais fácil de focar a atenção
dos alunos e despertar neles novos sentimentos, fantasias e escolhas, além de libertar as
tensões, dificuldades e, sobretudo, desafios.
Só em pensar em utilizar os jogos e brincadeiras como meio educacional é um avanço para a educação, temos que tomar consciência, ao mesmo tempo, da importância
de trazer este meio de volta para dentro
da escola e de utilizá-lo como instrumento curricular, descobrindo nele uma fonte de desenvolvimento e aprendizagem.
Alguns dos jogos citados são especialmente tratados para o trabalho grupal, para haver
toda interação entre as crianças, e as atitudes
aprendidas nesses jogos é muito importante para ao longo vida, pois todas as experiências ali vivenciadas transformam o pensar,
desenvolvem o físico e ajudam para a compreensão das próprias matérias incluídas na
educação, e em algumas delas trabalhar diversas matérias de uma só vez, tornando o
aprendizado prazeroso e fácil, sem restrições.
Tomar consciência desse processo requer, na verdade mudança em cada um
de nós. Essas mudanças não acontecem
de forma automática, são necessárias vivências pessoais para resgatar e incorporar o espírito lúdico em nossas vidas.
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LETRAMENTO LITERÁRIO E OS SUJEITOS DA EJA: PRÁTICAS, EVENTOS E
SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS
RESUMO: Esse artigo faz uma análise reflexiva sobre o fracasso escolar e a participação

da família na melhoria da aprendizagem dos alunos do EJA. Nesta análise, procuramos
compreender a aprendizagem e as dificuldades de aprendizagem, esta última é possível
causadora do fracasso escolar. Alguns problemas que surgem no aluno, durante o processo
de aprendizagem, mas que o maior problema está na educação e também na família. Portanto,
acreditamos que quando houver melhoria na educação da EJA, também haverá melhorias no
processo de aprendizagem e uma perfeita harmonia no convívio familiar.

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

A mesma autora, ao se Referir a Machado
(1998), destaque que a educação de jovens
e adultos foi vista no decorrer de sua história
como uma modalidade de ensino que não requer, de seus professores, estudo nem especialização, com um campo eminentemente ligado à boa vontade. Em razão disso, são raros
os educadores capacitados na área. Na verdade, continua arraigada a ideia de que qualquer
pessoa que saiba ler e escrever pode ensinar
jovens e adultos com essa falsa premissa não
se tem levado em conta para se desenvolver
um ensino adequado a esta clientela exige-se formação inicial específica e geral consistente, assim como formação continuada.
Para que a EJA tenha significado é necessário que o educador tenha uma base
de conhecimentos que servem para uma
prática eficiente ao aluno nela matriculado tenha um processo de ensino e aprendizagem de forma qualificada e eficaz.
Desse modo, a Educação de Jovens e adultos, necessita de mais reconhecimentos para
o seu público alvo. Sabe-se, que todo cidadão
tem seus direitos e deveres na sociedade e,
não é diferente com as pessoas que por estes motivos não conseguiram concluir o ensino fundamental ou não conseguiram se quer
ser alfabetizado e não sabem nem ler nem
escrever. Para tanto, espera-se mais empenhos das políticas públicas voltadas para a
Educação de Jovens e Adultos, para que estes não se sintam excluídos de seus direitos.
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Entretanto, a Educação de Jovens e Adultos
se apresenta para a sociedade e para os jovens
e adultos, como uma grande conquista e para
os professores, instituições de ensino e sobretudo, para os governantes como um grande
desafio em fazer com que o ensino aconteça.

Nesse sentido, é necessário estimular o
desenvolvimento dos alunos através de relações estabelecidas com seus aprendizados
trazidos do meio familiar empírico, motivando-os ao estudo prazeroso da leitura e levando em conta seu convívio social. Assim, nota-se a relevância de se trabalhar dentro da
A EJA, é uma oportunidade de possibili- realidade da criança transformando o conhetar a essas pessoas que por algum motivo cimento do senso comum em científico, resdeixaram a escola uma escolarização, para peitando o seu estágio de desenvolvimento.
que a partir de então, possam buscar cada
vez mais qualificação pessoal e profissional,
Todavia, falar da leitura no contexto escoquanto maior for o investimento nesta mo- lar é falar no vazio, se não partimos para a
dalidade de ensino melhor para o país, que prática da leitura desde a educação infantil.
preparará pessoas melhorando a qualificação profissional que é de extrema imporAssim, se realmente a leitura é trabatância para o indivíduo e para o país, por lhado na educação infantil, então nossas
proporcionar conhecimentos fundamentais crianças serão futuros leitores críticos e
para o exercício do trabalho e da cidadania. participativos. Um professor que ensine e
ao fazê-lo transmita a seu aluno a esperança, passa a ser espelho para este aluno. É
A EDUCAÇÃO DE JOVENS
esta esperança que faz com que este aluno
E ADULTOS NAS PRÁTICAS
mude a direção de sua vida para o mundo.

ATRIBUÍDAS

Com os avanços tecnológicos e as transformações educacionais percebidas na área
de língua portuguesa nos últimos anos, nota-se cada vez mais a necessidade de atualização dos profissionais do ensino na intenção de viabilizar um ambiente escolar em
consonância com as novas teorias de ensino e, ao mesmo tempo, atraente aos alunos.
Entende-se que é primordial a atividade de leitura na educação de jovens e
adultos para a formação de leitores que
possam desfrutar dessa ferramenta indispensável, não somente no espaço escolar,
mas estendendo seu uso para toda vida.
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O PERFIL DO ALUNO DA EJA E SUA PERSPECTIVA FUTURA- LETRAMENTO
LITERÁRIO
Aescola a qual a pesquisa foi realizada, fica na capital da cidade de Bahia em uma região denominada
zona leste. Pertence a rede Municipal de Ensino, oferecendo a clientela do bairro, a modalidade de
ensino regular do Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio durante o período diurno e no
noturno a modalidade Educação de Jovens e Adultos, ensinos fundamental anos iniciais e finais.
De acordo com os dados coletados na secretaria da escola, em média a escola possui cerca de 980 alunos, até o presente momento da pesquisa. Deste total de alunos, 98
estão matriculados na Educação de Jovens e Adultos no ensino fundamental anos iniciais e 122 alunos nos anos finais do ensino fundamental. Neste caso vamos considerar
apenas os alunos da modalidade Educação Jovens e Adultos sendo referências de nossos estudos, totalizando 220 alunos ou seja 23% dos alunos total matriculados na escola.
Agora passamos a analisar a quantidade de pessoas do sexo feminino e masculinos matriculado na escola.

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

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

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

Fonte: Dados da pesquisa
Apenas 5% nunca abandonaram a escola, apesar de estarem relativamente atrasado em relação a idade/ano, 50% dos alunos matriculado já abandonaram mais de 4 vezes a escola, percebemos assim que há fortes atrativos que levam os alunos a não continuarem seus estudos,
a escola parece ser a primeira opção em ser abandonada em detrimento de outros assuntos.
Porém mesmo abandonando por tantas vezes, os alunos voltam para a instituição, caracterizando que apesar de todos os problemas a escola possui credibilidade perante o aluno.
Como mencionado anteriormente todos os alunos estão matriculados no período noturno, pois a escola só oferece esta opção, mas para serem dispensado da Educação Física,
componente curricular obrigatório, de acordo com a Lei nº 10.793 – de 1 de dezembro de
2003, precisam comprovar que trabalhem de forma formal, através da cópia da carteira assinada, ou de forma informal por uma declaração dos empregadores, que tenha por mais
de 6 horas diárias. Além disso as mulheres que apresentam filhos e os maiores de 30 anos
são dispensados da atividade. Os alunos que estão servindo o serviço militar, aqueles que
comprovem através de atestado médico a sua inaptidão para atividades físicas e os alunos
portadores de deficiência. Em relação aos 220 alunos, analisamos os que apresentam menos de 30 anos independente do sexo para ver quais são os motivos que os levam a serem dispensados da atividade física. Ressalvo que a direção da escola informa que todos
os 220 alunos matriculados não realizam a Educação Física, os nascidos a partir de 1986.
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Fonte: Dados da pesquisa
Dos alunos matriculados 60% entregaram
• Por que resolveu voltar à escola para
declaração de trabalho sem comprovação de
concluir seus estudos?
estarem trabalhando com os devidos registros
• O que levou ao atraso escolar?
e direitos legais, a escola ressalta por meio da
• O que pretende fazer após a conclusão
Direção da Escola, que não são verificados a
da Educação básica?
legalidade do documento, a não ser através
de denúncias. Das 9% que apresentam prole,
Dos 220 alunos matriculados, conversamos
todas são mulheres, uma vez que a legislação com 10% dos matriculados, em três dias de
vigente ampara apenas as mães e não os pais. aula, durante o período do intervalo. EscolheApenas uma pessoa apresentou atestado mos alunos com faixas etárias diferenciadas.
médico para a dispensa da atividade Física.
Em relação à primeira temática, sobre porquê o aluno volta para a escoA análise realizada e apresentada até este la, recebemos as seguintes respostas:
momento na pesquisa foi realizada por documentação presente nos prontuários dos
“Voltei a estudar por uma satisfação pesalunos matriculados na escola. A partir des- soal, ficava muito triste quando meu filho
te ponto apresentaremos resultados rea- perguntava, até que ano na escola eu tinha
lizados com uma amostra dos alunos em ido, pois naquele momento meu filho espesquisa informal, durante o estágio reali- tava na minha frente. Resolvi voltar e eszado, nos meses de fevereiro, março e abril tou muito feliz com que estou aprendendo”.
destes anos vigente em uma escola da capital de São Paulo, na região leste da cidade.
Para tanto foram utilizadas três temáticas ao
conversar de forma informar com os alunos:
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• “No meu caso foi por causa do trabalho, na empresa em que estou
se não estuda é mandado embora”
• “Agora que meus filhos estão grandes e
sabem se virar sozinhos, vou fazer a minha
parte, pois eles já estão encaminhados”.
• “Voltei a estudar por que me separei
de meu marido, antes não podia porque ele não deixava, agora posso realizar o meu sonho de ser professora”.
• “Voltei a estudar, pois pretendo fazer
faculdade, quero ter uma vida melhor”.
• “Além de aprenderem, voltei para a
escola para ver os meus amigos, conversar, ficar por dentro das atualidades, ter um momento de prazer”

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

É interessante notar que os motivos que
trazem os alunos de volta a escola são vários,
alguns alegam, a satisfação pessoal, outros
motivos de trabalho, a pretensão em fazer
faculdade e até de socializar com amigos.
Partimos para a próxima temática, sobre o
atraso no processo e escolaridade:
• “Estou atrasada em relação a escola, pois tive que parar para cuidar de
meus filhos enquanto o meu marido trabalhava, mas agora estão todos
crescidos e posso voltar a estudar”.
• “Quando eu era criança tinha que trabalhar para ajudar a minha mãe que tinha
muitos filhos e o meu pai foi embora de
casa, como sou o mais velho tive que parar de estudar para ajudar a minha mãe”
• “O trabalho foi sempre um grande problema, pois a maioria das vezes o horário do emprego era no
mesmo horário que da escola”.
• “Eu morava na roça e lá não tinha escola, meus pais eram muito pobres e sempre mudavam de sítios e cada vez ia para mais longe”.
•

A perspectiva sobre a sua formação futura apresenta várias vertentes, uns querem
ser professores, outros fazer cursos técnicos, concursos públicos, mas tem aqueles que não sabem o que pretende, pois
precisam analisar os fatores financeiros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

É preciso considerar o fato de que o professor, quando se torna comprometido com o aluno e com uma educação de qualidade, fazendo
do aluno alvo do processo ensino-aprendizagem, e cumprindo seu papel de orientador e
facilitador do processo, legítima assim a teoria de uma facilitação da aprendizagem, através da interação entre sujeitos, ultrapassando, desse modo, a mera condição de ensinar.
No entanto, muitos fatores levam a questionar se esta prática educativa vem realmente acontecendo de maneira satisfatória nas instituições. Muitas vezes, as
relações entre os sujeitos acabam por se
contrapor, sejam por motivos econômicos,
sociais, políticos ou ideológicos, demonstrando falhas no cotidiano e lar, bem como
limitações quanto à aquisição do conhecimento no processo ensino-aprendizagem.
Na realidade, a prática docente tem uma
parcela não só significativa na relação professor e aluno, mas quase que definitiva
em todo o processo. A arrogância didática
do detentor do saber e a “segurança” que o
mesmo tem de que seu poder, seu conhecimento ilimitado são suficientes, pode produzir um aprendizado equivocado e covarde, uma vez que este acredita que a culpa
é somente do aluno quando os resultados
não condizem com as suas expectativas.
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TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: ABORDAGENS ACERCA DO
ATENDIMENTO DE INCLUSÃO PELA ESCOLA PÚBLICA
RESUMO: O processo de inclusão nas escolas da rede pública de ensino, mais que uma
realidade, se mostra atualmente uma ferramenta de educação que necessita de estudos,
pesquisas e movimentos de formação profissional, pois sua demanda tem aumentado
substancialmente na última década. Especificamente no caso de crianças com diagnóstico
de Transtorno de Espectro Autista, há muito que evoluímos e aprendemos, para que a escola
se torne mais que apenas um local de acolhida e desenvolvimento social do indivíduo. Há
ainda muitas dúvidas quanto ao diagnóstico e às propostas pedagógicas e curriculares para
o atendimento da criança autista, no processo de inclusão da rede pública de educação,
especialmente pela falta de propostas direcionadas, pela ausência de formação específica
ao profissional docente e pela necessidade de equipar a escola com materiais pedagógicos e
espaços adequados aos alunos com necessidades especiais.

Palavras-chave: Autismo; Formação Profissional; Proposta Curricular.
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INTRODUÇÃO
O atendimento educacional na escola pública para alunos com necessidades especiais,
segundo aspectos indicados pela legislação
vigente, que compreende a educação especial
e inclusiva como modalidade de ensino que
perpassa todos os níveis de ensino, realiza um
trabalho de inclusão muito limitado e que por
vezes se pauta muito mais aos aspectos de socialização, que propriamente ao desenvolvimento educacional e formativo do indivíduo.
		
No caso de crianças diagnosticadas com
Transtorno do Espectro Autista - TEA, podemos esperar que novas propostas voltadas ao
atendimento desses indivíduos, especialmente após ser sancionada a Lei 13.861/2019,
que inclui questionamentos precisos acerca das especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista na formulação
do censo populacional do país. A autora do
projeto que deu origem à lei, deputada pelo
estado de Santa Catarina Carmen Zanotto, observa que o objetivo esperado com a
inclusão desses dados no censo nacional é
garantir políticas públicas para esta parcela de cidadãos, de modo a proporcionar, assim, acesso e atendimento de melhor qualidade, que atenda suas reais necessidades.
		
Outro aspecto relevante, ponto de reflexões profundas, diz respeito à formação do
profissional docente e das dificuldades da
prática pedagógica com este aluno, em virtude das características do Espectro Autista e das especificidades que cada indivíduo apresenta, exigindo então práticas
pedagógicas voltadas ao seu atendimento,
de modo a possibilitar seu desenvolvimento e gradativamente, ampliar sua autonomia.
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É nesse sentido que este artigo busca, através da revisão bibliográfica acerca do tema,
aprofundar as reflexões acerca do processo
de inclusão da criança com diagnóstico de
transtorno do espectro autista na escola pública, o papel da escola, do currículo e da formação docente para o desenvolvimento do
aluno autista. O processo de inclusão escolar,
mais que permitir aos indivíduos com necessidades especiais a oportunidade de ser aceito e acolhido pela sociedade, deve permitir
que estes indivíduos encontrem o sentido de
pertencimento, de fazer parte de um coletivo
e estar inserido nas ações sociais desenvolvidas. Nesse sentido, qualquer indivíduo, independentemente do seu grau de comprometimento inerente à sua condição atual, deve
encontrar nos espaços escolares, ações que
lhes permita ampliar sua capacidade cognitiva e social, cabendo ao professor e à equipe
pedagógica, além de estimular a socialização
das pessoas com desenvolvimento atípico
para que desfrutem dos espaços e ambientes comunitários dentro e fora da escola, a
possibilidade de aprimorar suas habilidades
e ampliar sua autonomia funcional, considerando que essas habilidades contribuirão
para a melhoria de sua qualidade de vida.
No entanto, é necessário ressaltar que muito embora as propostas pedagógicas atuais
abordem aspectos direcionados à educação
inclusiva, na prática didática, no cotidiano
escolar, o professor que se depara com inúmeras demandas que por vezes lhe impede
um atendimento mais direcionado aos alunos
com necessidades especiais, ainda mais considerando-se a demanda de 35 alunos por sala,
já na educação infantil, onde naturalmente a
criança demanda maior atenção do professor.
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Este fator e mais as demandas específicas
aos alunos com NEE, acabam por demonstrar
a grande fragilidade no atendimento dos alunos do grupo de inclusão. O que aponta a necessidade de estudos e políticas públicas mais
atentas às necessidades destes cidadãos que,
tanto como qualquer outro, precisa ter seus
direitos e necessidades atendidos, o que motiva e ressalta a necessidade de ampliarmos
as discussões e pesquisas acerca do tema.

TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA: CONHECER PARA
DESMISTIFICAR!
Quando falamos de indivíduos autistas,
não é incomum a projeção de um indivíduo
inacessível, que não permite o contato físico, com movimentos corporais repetitivos
(flapping), normalmente balançando o tronco
para frente e para trás incessantemente, ou
balançando as mãos na altura dos ombros.
Como destaca Hoffmann (1996), estes padrões motores ou dislalias patológicas são
decorrentes do comprometimento neuro-motor. Hoje, após estudos e pesquisas importantes sobre o TEA, sabemos que cada
indivíduo pode apresentar um padrão de comportamento, com grau diferenciado de comprometimento, o que determina seu padrão
comportamental e sua condição psicossocial.

Os primeiros estudos acerca do Espectro
Autista foram conduzidos pelo Dr. Leo Kanner, na década de 40, que contextualizou o
autismo como “distúrbio autístico do contato afetivo”, originado pela ausência de amor
parental, ocasionando assim a incapacidade
da criança em estabelecer relações com outras pessoas, fuga da realidade, isolamento
e comportamento obsessivo. Sobre as pesquisas de Kanner, Orrú (2012) destaca que
o pesquisador apontou como características
principais em seus estudos acerca do autismo a Incapacidade do indivíduo em estabelecer relações interpessoais, dificuldades
cognitivas, atraso no desenvolvimento global das capacidades inatas ao indivíduo, no
uso da linguagem, do contato físico e visual
com as pessoas, além de grande obsessão
em ordenar objetos e de executar tarefas de
modo ritualizado (sempre do mesmo modo).
Na mesma linha de pesquisa, em 1944 Hans
Asperger também identificou em crianças alguns sintomas semelhantes aos apontados
por Kanner, no entanto, desligado da teoria
psicogênica (ausência de amor parental) de
Kanner, abrindo assim caminho para novos estudos e abordagens acerca do autismo. Atualmente, sabemos que o Autismo se apresenta
pelo distúrbio do desenvolvimento que atinge
a criança desde antes dos três anos de idade,
impactando em seu desenvolvimento global,
atingindo as áreas de comunicação, interação
social e aprendizado (MELLO, 2007, p. 16).
Um indivíduo autista pode apresentar diferentes padrões de comportamento e, de acordo com o grau de comprometimento neural,
observa-se maior ou menor capacidade de
desenvolvimento cognitivo, social, linguístico
e motor. De acordo com Levin (1995), os movimentos estereotipados (flapping) decorrem
da incapacidade do indivíduo em se expressar conscientemente, portanto são movimentos reproduzidos sem significado ou sentido.
365
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Nessa concepção, Bueno afirma que, “toda
AUTISMO E ASPERGER:
conduta estereotipada se produz de maneiSEMELHANÇAS E DIFERENÇAS
ra independente da consciência do indivíduo,
ou seja, considera-se ato automático que não
A síndrome do espectro autista abrange
tem significado evidente para o observador, indivíduos diagnosticados autistas ou Asperembora possa daí inferir-se que a conduta é ger. Enquanto o transtorno autista, segunum processo de isolamento (2003, p.155). do a classificação atual, aponta indivíduos
que apresentem desordens neurobiológicas
Da mesma forma, a linguagem do indivíduo (que acompanharão o indivíduo por toda sua
com autismo pode ser comprometida mais ou vida), configurando condições de incapacimenos severamente, a ponto de impossibilitar dade de relacionar-se socialmente, de exque ele se comunique com clareza e apresen- pressar-se pela fala e por dificuldades cogte suas ideias e seus desejos através da fala. nitivas, a síndrome de Asperger se define
Como destaca Coquet (2013), a linguagem de pela observação de indivíduos com habilidaum indivíduo se expressa não apenas através des específicas em destaque, com alto grau
de palavras, mas também e sobretudo, através de desenvolvimento cognitivo, no entanto
de gestos e expressões faciais. No caso do indi- apresenta dificuldades de socialização, de
víduo autista, mesmo a condições gestual por interação coletiva ou comportamentos repevezes se mostra neutra, porém o autista mos- titivos e dificuldade motora (MELLO, 2007).
tra sua negação através da fuga do contato físico e visual, ou mesmo pelo gesto de tampar
os ouvidos (MARTINS & BARBOSA, 2007).
O transtorno, na atual classificação, é considerado como uma desordem causada por uma
A evolução e ampliação de pesquisas so- alteração no funcionamento cerebral, sendo,
bre o assunto permitiu que o autismo fos- portanto de ordem neurobiológica, configuse melhor entendido, observando-se novas rando uma condição que estará presente ao
possibilidades e destacando as funções exe- longo da vida da pessoa, e que se caracteriza
cutivas que delimitam a interação entre o por vários graus de deficiência em três áreindivíduo e o que o cerca no ambiente, se- as: Relacionamento social, Comunicação e
jam pessoas ou mesmo objetos, determi- Comportamentos repetitivos e inadequados;
nando assim suas ações. (MOREIRA, 2005) variando seus sintomas entre leves a severos.
Já os indivíduos com Asperger, demonstram altas habilidades, porém apresentam
sintomas relacionados ao autismo, especialmente no que diz respeito à capacidade de
relacionar-se socialmente e de manter contato físico e visual. De acordo com NINDS –
National Institute of Neurological Disorders
and Stroke (NINDS), a Síndrome de Asperger se apresenta por sintomas relacionados a
desordem do desenvolvimento. Neste caso,
observa-se os seguintes comportamentos:
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O CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO DO
ALUNO COM TEA

Comportamento ritualístico: rotinas repetitivas e ações mecanicamente executadas,
sempre do mesmo modo;
Peculiaridades linguísticas: uso de expressões extremamente formais, assim
como empregar figuras de linguagem;
Alterações comportamentais: indivíduo com
comportamento social e/ou emocional inadequados à sua idade (mais maduro; mini adulto),
assim como a incapacidade de interagir socialmente com os colegas em ações cotidianas;
Dificuldade de expressão corporal: incapacidade de demonstrar reações faciais ou
problemas com a comunicação não-verbal
(uso restrito de gesticulações; olhar fixo);
Descoordenação motora.

A organização escolar, as propostas pedagógicas e curriculares passam pela necessidade de conhecer a criança, suas necessidades
e os aspectos norteadores para sua educação cognitiva. No caso dos alunos com TEA,
a proposta curricular denota ainda maior importância, em decorrência das especificidades que cada aluno autista demanda, podendo ser considerado como elemento principal
de um projeto pedagógico, pois delibera o
que ensinar, para que ensinar e como ensinar.
O currículo não deve ser concebido de maneira a
ser o aluno quem se adapte aos moldes que oferece,
mas como um campo aberto à diversidade. Tal diversidade não deve ser entendida no sentido de que cada
aluno poderia aprender coisas diferentes, mas sim de
diferentes maneiras [...] ( PASTOR. 1995 p. 142-14).

A sutil semelhança entre a síndrome de
Asperger e o espectro autista se apresenta, especificamente, nos casos onde o grau
de autismo é mais brando. O diagnóstico se
fecha pelo comprometimento da capacidade do indivíduo no que se denominou tríade autista: comprometimento de interação
social, comunicação e comportamentos restritos, como destacam Petersen & Wainer:
A avaliação diagnóstica de crianças com suspeita de
autismo deve compreender uma observação dos comportamentos desviantes em comparação com aqueles presentes no curso normal do desenvolvimento
infantil, em especial nas dimensões de orientação e
comunicação social, e não ser apenas uma checagem
da presença ou ausência de sintomas (2011, p. 87).

Como destacam Moreira e Candau (2007),
a programação curricular e as ações que dela
demandam incidem sobre o posicionamento
que a escola tem diante da cultura socialmente produzida, expressando assim sua intencionalidade enquanto instituição formadora, seja
em relação ao currículo formal, que traduz as
exigências legais quanto às diretrizes norteadoras para a educação nacional, seja quanto
o currículo real, que efetivamente acontece
no cotidiano escolar, como consequência do
projeto pedagógico e das práticas docente
em apropriação do currículo formal, ou ainda
sobre interposição do currículo oculto, que
trata diretamente da ação dos protagonistas
da ação pedagógica (alunos) em reação aos
desafios apresentados pelo professor quanto
às interferências que afetam as aprendizagens dos estudantes e o trabalho do professor, em decorrência das experiências culturais, dos valores e significados vivenciados em
sala de aula e trazidos do meio sociocultural,
no qual a escola está inserida (2007, p.18).
Nesse sentido, os autores destacam que:
367
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[...] currículo associa-se, assim, ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas. Por esse motivo, a palavra tem sido usada para
todo e qualquer espaço organizado para afetar e educar
pessoas, o que explica o uso de expressões como o currículo da mídia, o currículo da prisão etc. (2007, p.18).

Para tanto, é necessário observar a necessidade do currículo atender as especificidades
de cada aluno com necessidades especiais.
As adaptações curriculares permitem que o
processo de ensino-aprendizagem atendam
ao aluno em suas necessidades, de acordo com
suas vivências e sua capacidade individual.
Como destacam Manjón e Col. (1997), o processo de adaptação curricular deve observar:

No caso da educação inclusiva, o currículo passa por adaptações que buscam atender as especificidades de cada indivíduo, de
modo a permitir que as ações pedagógicas
propostas sejam acessíveis aos alunos com
NEE e lhes permita acessar as informações
Ambientes adequados à interação do aluno,
exploradas. Nesse caso, os objetivos traça- com espaços físicos seguros e fáceis de explorar;
dos devem ser atender as necessidades do
• Materiais pedagógicos que estimulem e
indivíduo. Para tanto, cabe ao professor idendesafiem suas habilidades;
tificar tais informações a partir do contexto
• Meios de comunicação entre os indivíde interação do aluno, de sua vivência, dos
duos, permitindo a interação do aluno
conhecimentos apresentados e das habilicom adultos e colegas;
dades evidenciadas por ele, tanto no am• Propostas didático-pedagógicas adebiente escolar como social, o que evidencia
quadas aos processos de aprendizagem
a necessidade de parceria da família com a
e interação social;
escola. Nesse sentido, Miranda (2000) desta• Introdução de atividades substitutivas
ca a importância do projeto pedagógico obcomplementares aos alunos com maior
servar as necessidades educativas especiais
grau de dificuldade ou debilidade, pere comuns dos alunos com NEE, como fator
mitindo assim sua participação junto ao
inerente à diversidade e ao processo de degrupo;
senvolvimento, tanto cognitivo, como social.
• Estabelecer objetivos e atividades acessíveis ao aluno, respeitando sua especiEm atendimento às necessidades da eduficidade e garantindo a significância do
cação inclusiva e do aluno com necessidades
processo de aprendizagem;
especiais, o Currículo Funcional apresenta
• Compreender o tempo de aprendiuma proposta de ensino centrada na melhozagem do aluno para o cumprimenria da qualidade de vida, na ampliação de suas
to dos objetivos propostos, garanhabilidades e, consequentemente, na contindo que o processo de avaliação
quista de autonomia. A proposta deste moobserve seu real desenvolvimento.
delo de currículo é oportunizar experiências
que permita aos alunos vivenciarem ações
Os autores destacam ainda a necessidaimportantes para a conquista de indepen- de das propostas pedagógicas observarem
dência através do desenvolvimento de habi- com sensibilidade as especificidades de
lidades essenciais, permitindo-lhes tornar-se cada aluno com NEE, pois mesmo diante
indivíduos mais competentes, produtivos e de sua disponibilidade em interagir, suas lifelizes em diversas áreas importantes da vida, mitações podem se mostrar um impeditifamiliar e em comunidade. (FALVEY, 1982). vo para que seu desenvolvimento ocorra a
contento. Nesse sentido, cabe ao professor observar as seguintes recomendações:
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• Reconhecer e respeitas as especificidades
de cada indivíduo, buscando estabelecer o
processo de desenvolvimento e aprendizagem em acordo com suas capacidades;
• Motivar o aluno e promover ações de
encorajamento, de modo a permitir
sua interação e participação, promovendo assim sua autoestima e valorizando suas conquistas e realizações;
• Promover desafios possíveis, permitindo que a criança perceba sua capacidade de participar, descobrir e criar;
• Observar o desempenho individualizado
como referência aos processos avaliativos.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR:
APRENDER PARA ENSINAR
A proposta da inclusão chegou de modo
definitivo, sem, no entanto, ter havido uma
real estruturação da rede escolar, não apenas quanto aos aspectos físicos do ambiente
escolar, mas sobretudo no que diz respeito à
formação profissional dos envolvidos no processo educacional. Pensar em inclusão escolar, subentende-se que existe um ambiente
inclusivo propício e facilitador para que este
processo ocorra. No entanto, como ressalta
Cunha (2012), há um grande equívoco quando
se pensa em “ambiente inclusivo”, apenas em
razão dos recursos físicos e pedagógicos para
sua aquisição. Como destaca o autor, é necessário considerar também as “qualidades humanas”, ou seja, a formação do profissional em
educação, de modo a promover e possibilitar
ações efetivas e aplicar os recursos disponíveis
e necessários de que dispõe a escola para que
a inclusão se dê para além da sociabilização.

A proposta de inclusão buscou trazer os
indivíduos com necessidades especiais para
a convivência social coletiva, retirando-os do seu meio comum, de sua convivência entre “iguais”, visto que uma sociedade
se constrói pela pluralidade de indivíduos e
ideias. Nesse sentido, as escolas especializadas ou as instituições de Atendimento Educacional Especializado (AEE) deve figurar
como uma ação complementar às necessidades do aluno, para que o processo ensino-aprendizagem na escola regular seja
facilitado. Da mesma forma, é preciso que
a criança seja atendida por equipe multidisciplinares: Psicólogos, Terapeutas, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, entre outros, como
forma de maximizar seu desenvolvimento.
Para que o processo de inclusão traga realmente os resultados que se espera e, mais
além, que são essenciais ao indivíduo com
necessidades especiais e, mais especificamente, ao aluno autista, seria necessário haver a integração destes meios facilitadores
(equipe multidisciplinar) e escola, de modo a
promover o aprendizado e o desenvolvimento desses alunos de modo efetivo, garantindo sua formação global e sua conquista de
autonomia. Como destaca Cunha (2012, p.
100), “não podemos educar sem atentarmos
para o aluno na sua individualidade, no seu
papel social na conquista da sua autonomia”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muito embora a sociedade brasileira necessita de políticas públicas mais efetivas em várias
áreas sociais, é na educação inclusiva que percebemos uma grande fragilidade, visto que se trata de indivíduos incapazes de requerer seus direitos frente aos órgãos competentes, devido à
ausência de consciência de seus direitos e por sua condição de dependência física e emocional.
Mesmo diante das dificuldades causadas pela ausência de políticas efetivas e pela implantação da educação inclusiva sobre uma base superficial e frágil, as instituições de ensino e seus
profissionais buscam aprofundar seus conhecimentos e sua capacidade de atendimento, acolhendo seus alunos com a máxima responsabilidade, comprometimento e profissionalismo.
O professor busca, por si mesmo e com seus próprios recursos, ampliar seu conhecimento e sua qualificação profissional para atender seus alunos com necessidades especiais e procurar possibilitar-lhes ações pedagógicas capazes de auxiliar em seu desenvolvimento. No caso específico de crianças com autismo, mesmo longe de ser o ideal, a
comunicação entre os diferentes profissionais que atendem a criança (equipe multiprofissional e escola), têm favorecido o trabalho pedagógico e o desenvolvimento da criança.
As propostas curriculares e as Diretrizes Nacionais para a Educação Inclusiva oferecem subsídios para as organizações escolares, norteando os trabalhos e referenciando as necessidades do profissional em educação, muito embora, como já citado, sua formação normalmente
ocorra por intenção e recursos próprios, pois a oferta de formação específica é muito inferior
à demanda existente e a procura por parte dos profissionais envolvidos neste processo de
formação, que vai muito além da capacidade de ensinar, buscando, na verdade, permitir a
aquisição de autonomia, de autoestima, de ampliação das capacidades individuais e da descoberta do real sentido de pertencimento à sociedade, como indivíduo capaz e produtivo.
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O LÚDICO E A EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivo identificar a importância do lúdico na

Educação Infantil, uma vez que jogos e brincadeiras induzem a criança a desenvolver sua
personalidade e está correlacionado ao ambiente e devem ser aplicadas nas crianças da
Educação Infantil. A proposta apresentada neste trabalho afirma que a existência do lúdico
se bem aplicada ajudarão no desenvolvimento psicomotor e consequentemente no processo
ensino-aprendizagem. A metodologia utilizada nesta pesquisa é do tipo bibliográfico, na qual
se buscou estudiosos renomados sobre o tema. Conclui-se que para se obter bons resultados
com a atividade lúdica será necessária a intervenção dos educadores neste processo para que
as crianças possam desenvolver suas habilidades criativas, afetivas e de resolver problemas
cotidianos.

Palavras-chave: Lúdico; Crianças; Jogos; Brincadeiras; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
O ser humano em suas diversas etapas do
desenvolvimento está sempre procurando
aprender e descobrir sobre novas temáticas
seja através do convívio com outras pessoas
ou mesmo pelo meio em que vive. O homem
tem o dom de apropriar-se dos conhecimentos, desde os mais fáceis aos mais difíceis.
Essa busca pelo conhecimento, apropriação e interação definem-se por educação. É
ela que garante ao ser humano sua sobrevivência e sua interação no meio em que vive
como ser: participativo, criativo e crítico.

Neste sentido, a escola necessita promover
a aprendizagem utilizando-se das atividades
lúdicas para criar um ambiente atrativo e que
favoreça o processo de ensino-aprendizagem.
Para tanto, o conhecimento escolar precisa ser
apreciado em seu contexto social e a aprendizagem deve ser um processo dinâmico através
de jogos criativos, musicalidade e brincadeiras.
A ludicidade tem o poder de facilitar progresso da personalidade e moldar suas funções intelectuais, psicológicas e morais. Entretanto, ao ser inserido no contexto escolar,
a criança sofre um choque físico-mental, uma
vez que sua vida era dedicada apenas ao ambiente familiar e aos brinquedos. O presente
estudo tem como objetivo geral identificar a
importância do lúdico na Educação Infantil.

Percebe-se que os educadores de educação infantil necessitam utilizar o lúdico
como metodologia de ensino para facilitar o
processo ensino aprendizagem das crianças,
uma vez que não dá para separar o universo adulto da criança, e tão pouco estabeleObjetivos específicos: Identificar as causas
cer um diferencial do trabalho da brincadeira, muitas pesquisas apontam a importância que levam as crianças a consagrarem maior
do brincar no desenvolvimento da criança. parte do seu tempo ao lúdico, à brincadeira;
Os resultados da brincadeira tem sido tema
de pesquisa para diversos estudiosos que consideram o lúdico como uma possibilidade que
a criança tem para compreender as emoções
e a linguagem do outro. Todavia, a brincadeira
implica na relação cognitiva e retrata o potencial para intervir no desenvolvimento da criança, além de ser uma ferramenta utilizada para o
desenvolvimento da aprendizagem do aluno.
Para o pensador, Rau (2011 p.63), “a
aprendizagem e o desenvolvimento estão
estritamente relacionados, sendo que as
crianças se inter-relacionam com o meio objeto e social, internalizando o conhecimento advindo de um processo de construção”.
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Analisar os benefícios da atividade lúdica para o desenvolvimento Infantil.
O problema levantado para este estudo é: como lúdico influencia na aprendizagem das crianças de Educação Infantil?
A hipótese para este estudo é que através do lúdico, ou seja, jogos, brincadeiras e
musicalidade a criança possa desenvolver a
coordenação motora, a atenção, o movimento rítmico, participando e desenvolvendo a
expressão corporal que poderá favorecer a
criatividade, iniciativa e torná-lo capaz de solucionar situações imprevistas com eficácia.
A escolha do tema justifica-se pela importância da atividade lúdica na Educação
Infantil, a qual está sendo utilizada como
método para melhorar a qualidade das atividades escolares reproduzidas diariamen-
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te, uma vez que este processo proporciona
uma maior interação entre aluno e aprendizagem, ensinando os conteúdos de forma
mais fáceis para o entendimento, levando-os a ficarem mais interessados nas aulas.
Para cumprir o conteúdo proposto para o
ano letivo, o professor acaba não inovando
na metodologia de ensino e opta pela forma tradicional de ensinar, pois acreditam
que desta maneira os alunos irão aprender.
Entretanto, estamos presenciando nos últimos anos uma intensa tentativa de mudança
na metodologia de ensino na Educação Infantil. Neste sentido, o lúdico é um método que
vem ganhando espaço a cada dia. Autores
como: Benvenuti (2012 p.36) entre outros,
destacam a eficiência dos jogos e brincadeiras para despertar o interesse das crianças
e ensiná-las o conteúdo. Os autores, em sua
maioria, confiam que os jogos com direcionamento educativo darão origem a motivação e
a facilitarão no processo de ensino-aprendizagem, raciocínio e memorização do conteúdo.
A metodologia a ser utilizado neste estudo será a pesquisa bibliográfica sobre a importância da atividade lúdica, do jogo, da
brincadeira, como metodologia de ensino
para os alunos de Educação Infantil. Pesquisadas em revistas, livros e sites de artigos científicos especializados em educação.

LÚDICO NO PROCESSO DE ENSINO
E APRENDIZAGEM
Neste capítulo são apresentadas as considerações teóricas a respeito do lúdico
no processo de ensino e aprendizagem.
Destacam-se os estudos acerca das várias
formas de aprendizagem que o lúdico propicia ao aluno no primeiro ano do ensino fundamental, a fim de se verificarem as potencialidades pedagógicas do lúdico nessa fase.

Para a constatação de tais verdades, são discutidas, também, abordagens teóricas sobre
o lúdico segundo alguns autores de renomado prestígio entre profissionais da educação.
A aprendizagem e o lúdico, assim como
as suas primícias, segue uma abordagem
fundamentada nos conceito teórico Lucena (2009 p.23) esses estudos permitem
um panorama a respeito da visão do lúdico
no processo de ensino e aprendizagem segundo as maiores autoridades no assunto.
Ainda, neste capítulo, são examinados
os estudos de Lucena (2009) sobre as contribuições do lúdico na aprendizagem.

APRENDIZAGEM E LÚDICO
O lúdico se manifesta no ser humano desde
a infância através de brincadeiras e jogos que
permitem à criança experimentar diversas
sensações como a alegria, o medo, a tensão,
dentre outros, sendo essencial ao seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e psíquico.
A busca do saber torna-se importante e
prazerosa quando a criança aprende brincando. É possível, através do brincar, formar indivíduos com autonomia, motivados
para muitos interesses, capazes de aprender rapidamente (LUCENA, 2009, p.09).
Através do brincar, a criança passa a conhecer-se a si mesma e aos outros com quem interage,
além de desenvolver a linguagem e aprender
normas de convívio social e hábitos culturais.
Lucena (2009, p. 1) afirma que “a atividade lúdica é muito importante para o desenvolvimento cognitivo, desta forma,
torna-se uma maneira inconsciente de se
aprender, de forma prazerosa e eficaz.”
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Pode-se afirmar que a criança, se relaciona com o mundo executando tarefas em
forma de brincadeiras. Através do brincar,
a criança estabelece relações de reciprocidade com as demais baseadas nas experiências de vida que cada uma traz consigo.
A partir das interações construídas e vivenciadas com outras pessoas e o meio em que vivem
é que as crianças constroem o conhecimento.
Segundo Benvenuti (2012, p.6) “Brincando, a criança aprende, se diverte, exercita o
seu corpo, e ainda, constrói o conhecimento”.
O conhecimento não se constitui em cópias da
realidade. É fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação. Compreender,
conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças serem e estarem no mundo é o grande desafio
da Educação Infantil e de seus profissionais. Embora os conhecimentos derivados da Psicologia, antropologia, Sociologia, Medicina, etc. possam ser de
grande valia para desvelar o universo infantil apontando algumas características comuns de ser das
crianças, elas permanecem únicas em suas individualidades e diferenças (BENVENUTI 2012, p.6).

Uma criança que joga antes de tudo o faz porque se
diverte, mas dessa diversão emerge a aprendizagem e
a maneira como o professor, após o jogo, trabalhar suas
regras pode ensinar-lhe esquemas de relações interpessoais e de convívios éticos (BENVENUTI 2012, p.11).

De acordo com Antunes a criança que joga
antecipa seus conhecimentos adquire uma
visão ampla do mundo que a cerca. Tem que
haver regras, pois através delas a criança
consegue evoluir e adquirir entendimento e
compreensão nos ensinamentos propostos.
Quando a criança combinam as regras do
jogo juntamente com mediador, ela se depara com uma forma de expressão, visão colocando suas emoções e concentrações e assim
adquirindo grandes descoberta e desenvolvendo o social e cognitivo cada vez mais.
Olhando em outra direção, Jean Piaget destaca a
ação sobre o brincar como elemento que estrutura
a situação simbólica inerente à brincadeira. A criança que brinca está desenvolvendo sua linguagem
oral, seu pensamento associativo, suas habilidades
auditivas e sociais, construindo conceitos de relações espaciais e se apropriando de relações de conservação, classificação, seriação, aptidões visuo-espaciais e muitas outras (BENVENUTI 2012, p.19).

Para tanto, se faz necessário que a prática
docente esteja apta a inovar e propiciar às
crianças atividades significativas que facilitem a construção de novos conceitos, definições e experiências frente ao novo munPiaget destaca que o brincar é indispensádo, trazendo a este um novo significado e vel no processo de ensino e aprendizagem,
facilitando a aquisição do conhecimento. pois a criança mediante ao brinquedo evolui seus pensamentos e desenvolvimentos.

A todo o momento, estamos em contato com o
conhecimento, e a escola, que atualmente é vista
como espaço de formação humana, deve se atentar para não “atropelar” e/ou inibir as inquietudes dos educandos, para que assim não seja vista
pelos mesmos como espaço desagradável e rotineiro, e sim espaço atraente e cheio de novas descobertas e realizações (BENVENUTI 2012, p. 7).

A criança faz da brincadeira uma situação
emergente ela coloca seus desejos e anseios
explorando os aspectos como a imitação de
condutas sociais. Passa a ter um relacionamento interpessoal, vivencia um comportamento num espaço imaginário, adota uma
Ao ingressar na escola, a criança deixa o am- postura existencial, garantindo a sua corbiente familiar para se aventurar em um novo poreidade criatividades, a mesma alcanespaço, repleto de regras e afazeres a serem ça plena autonomia e liberdade de ir e vir.
cumpridos. Acredita-se que se a escola não
propiciar à criança atividades lúdicas, o impacto sofrido por ela será marcado por diversas
situações de frustração durante a vida escolar.
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BASES TEÓRICAS SOBRE O LÚDICO
A primeira possibilidade do pensamento
propriamente dito é a sua representação em
ato através do jogo simbólico, o que marca a
passagem de uma inteligência baseada nos
cinco sentidos e na motricidade, para uma
inteligência representativa por intermédio de
A imaginação é um processo psicológico novo para a símbolos subjetivos, caminho para a conscriança; representa uma forma especificamente huma- trução da inteligência mediada operatória,
na de atividade consciente, que não está presente na
mediada por signos históricos arbitradores.
O senso comum que diz que o brincar de
uma criança é a sua imaginação em ação
precisa então ser invertido, pois na verdade
o que ocorre é que a imaginação das crianças surge em função da própria brincadeira.

consciência das crianças muito pequenas e está ausente nos animais. Como todas as funções da consciência,
ela surge originalmente da ação (CORIA, 2009 p. 106).

A brincadeira surge como atividade essencial à criança, que quando bem pequena tende a querer satisfazer seus desejos
de maneira imediata. Quando esses desejos
não são possíveis de serem realizados imediatamente, a criança se envolve num mundo
de ilusão e imaginação que é a brincadeira.
De acordo com Coria (2009, p.14), “por ser
uma ação iniciada e mantida pela criança, a brincadeira possibilita a busca de meios, pela exploração ainda que desordenada, e exerce papel fundamental na construção de saber fazer”.
As brincadeiras são formas mais originais
que a criança tem de se relacionar e de se
apropriar do mundo. É brincando que ela se
relaciona com as pessoas e objetos ao seu
redor, aprendendo o tempo todo com as
experiências que pode ter. São essas vivências, na interação com as pessoas de seu
grupo social, que possibilitam a apropriação
da realidade, da vida e toda sua plenitude.
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 para seu equilíbrio afetivo e intelectual precisa 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: tal é o jogo, que
transforma o real por assimilação mais ou menos
pura às necessidades do eu, ao passo que a imitação é acomodação mais ou menos pura aos modelos exteriores e a inteligência é o equilíbrio entre
assimilação e acomodação (CORIA 2009, p.16),

Conforme Coria (2009, p. 44), o lúdico é formado por um conjunto linguístico
que funciona dentro de um contexto social; possui um sistema de regras e se constitui de um objeto simbólico que designa
também um fenômeno. Portanto, permite
ao educando a identificação de um sistema
de regras que permite uma estrutura sequencial que especifica a sua moralidade.
Os jogos lúdicos oferecem condições do
educando vivenciar situações-problemas, a
partir do desenvolvimento de jogos planejados e livres que permitam à criança uma vivência no tocante às experiências com a lógica e o raciocínio e permitindo atividades
físicas e mentais que favorecem a sociabilidade e estimulando as reações afetivas, cognitivas, sociais, morais, culturais e linguísticas.
A própria consciência nunca é algo acabado ou
definitivo. Ela vai se formando no exercício de si
mesma, num desenvolvimento dinâmico em que o
ser humano, procurando sobreviver e agindo, transforma a natureza e se transforma também. E ele
não somente percebe as transformações, como,
sobretudo nelas se percebe (CORIA, 2009, p.10).

O homem cria não apenas porque quer ou
porque gosta, mas, porque precisa; ele só
pode crescer enquanto ser humano coerentemente, ordenando, dando formas, criando.
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Raul (2011, p. 18) admite que o brinquedo representa certas realidades e segundo
ele, uma representação é algo presente no
lugar de algo. O autor explica que representar é corresponder a alguma coisa e permitir sua evocação, mesmo em sua ausência; o
brinquedo coloca a criança na presença de
reproduções: tudo o que existe no cotidiano, a natureza e as construções humanas.

Se considerarmos que a criança pré-escolar aprende de modo intuitivo, adquire noções espontâneas,
em processos interativos, envolvendo o ser humano
inteiro com suas cognições, afetividade, corpo e interações sociais, o brinquedo desempenha um papel
de relevância para desenvolvê-la (RAUL 2011 p. 27).

O jogo e a brincadeira traz uma ampla capacidade de entendimento para a criança, são
de extrema valia para o crescimento do aluno,
pois o lúdico proporciona- lhe o desenvolviRepresentando diversos tipos de realidades mento motor, cognitivo, psíquico e intelectual.
diferentes, o brinquedo reproduz a realidade,
A ludicidade de ser vista na escola como uma
mas não apenas os objetos, mas uma totalidade social. Pode-se dizer que um dos objetivos ferramenta capaz de avaliar e estimular o aluno a
do brinquedo é dar a criança um substituto busca de novas descobertas de aprendizagem.
dos objetos reais, para que possa manipuláConforme Raul (2011 p.37), toda criança
-los. Hoje os brinquedos reproduzem o mundo
técnico e científico e o modo de vida atual, os vive agitada e em intenso processo de desenaparelhos eletrodomésticos, bonecos e robôs. volvimento corporal e mental. Nesse desenvolvimento se expressa a própria natureza da
De acordo com Raul (2011 p. 27), é na in- evolução, exigindo a cada instante uma nova
teração com as atividades que envolvem sim- função e a exploração de nova habilidade.
bologia e brinquedos que o educando aprende a agir numa esfera cognitiva. Na visão do
autor a criança comporta-se de forma mais
avançada do que nas atividades da vida real,
tanto pela vivência de uma situação imaginária, quanto pela capacidade de subordinação
às regras. Desta forma, existe uma relação
muito próxima entre jogo lúdico e educação
de crianças para favorecer o ensino de conteúdos escolares e como recurso para motivação no ensino às necessidades do educando.

CONTRIBUIÇÕES DO LÚDICO NA
APRENDIZAGEM

Para o autor, a criança se agita diante da descoberta de novos conhecimentos. Estando o
corpo em movimento e a mente ocupada em
total desenvolvimento ela se depara com novas realidades, o que gera anseios e traz uma
vasta amplitude de conhecimentos que consistem em explorar o seu mundinho. A criança
consegue assim evoluir para grandes ocasiões
de habilidades favorecendo o aprendizado.
O brincar proporciona a aquisição de novos conhecimentos, desenvolve habilidades de forma natural e
agradável. Ele é uma das necessidades básicas da criança, é essencial para um bom desenvolvimento motor,
social, emocional e cognitivo (BENVENUTI, 2009, p.09)

O lúdico trabalhado numa perspectiva pedagógica pode serum instrumento de suma importância na aprendizagem, no desenvolvimento,
cognitivo, afetivo e social na vida da criança.
As brincadeiras são importantes nas atividades pedagógicas, porque incentivam a
aprendizagem; despertam o desejo; servem
para todas as áreas de ensino, contribuindo
muito para a educação absoluta do aluno.
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Muitos são os benefícios que o lúdico
pode trazer para a vida escolar da criança
por ser capaz de abranger a afetividade, o
convívio social, e intervenção mental, procedimentos facilitadores da realidade sendo
indispensáveis ao acréscimo da criança no
ensino aprendizado. A criança em movimento explora sua natureza e aprende a lidar
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com diversas situações. Benvenuti (2009, da vida, proporcionando um equilíbrio enp.29) destaca que “Sob o ponto de vista tre a aprendizagem e a vivência humanitária.
disciplinar, nada melhor para a criança do
Para que essa vivência seja explorada de
que ocupada com aquilo que lhe interessa.”
maneira eficaz para o crescimento, deveSegundo o autor a criança mediante em um -se deixar que a criança busque o próprio
ensino prazeroso estando ela ocupada fa- entendimento nas ações empregadas enzendo algo que gosta, ela é motivada e im- quanto evolui de maneira saudável e sapregnar pela atividade proposta em sala sem tisfatória perante a sociedade que o cerca.
contar que ela coloca o sua imaginação, soSegundo Coria (2009, p.21) “a criança
nhos, criatividade ela interage socialmente e
busca ultrapassar seu limite criando e recrian- privada dessa atividade poderá ficar com
do, apropriando do real em que o desafia. traumas profundos dessa falta de vivência. Quando a criança brinca ela está viPortanto, manter a criança ocupada venciando momentos alegres, prazerosos,
com aquilo que interessa, além de tor- além de estar desenvolvendo habilidades”.
nar possível e agradável o aprendizaO desenvolvimento da criança inicia-se atrado, também possibilita a compreensão
de expressar aquilo que sente e gosta. vés da sua interação perante ao envolvimento
lúdico em meio às situações ocorridas junto
Benvenuti (2009, p.30) explica que no à sociedade. A falta deste estímulo humano
ensino moderno, os jogos e as recreações pode gerar diversos conflitos na formação do
tornaram-se características básicas, não indivíduo, criando consequências prejudiciais
como atividades do departamento de Edu- para suprir e fomentar sua personalidade.
cação Física, mas como meios decisivos
Seguindo o ponto de vista exposto pela
que promovem a verdadeira aprendizagem.
Assim como a forma de ensino tradicio- autora, devemos analisar e recriar de manal exerce influência no aprendizado huma- neira social e humana a inserção do lúdino, o lúdico traz consigo uma maneira mais co mediante tamanha importância para a
leve e democrática de ensino, possibilitando formação e desenvolvimento implemenum grande número de oportunidades para o tados nos processos de aprendizagem.
estímulo do desenvolvimento estudantil do
Segundo Coria (2009, p.26) “o brincar
aluno, contribuindo de maneira significativa
para o alcance do entendimento acadêmico. pode ser um elemento importante através do qual
se aprende, sendo sujeito ativo desta aprendizaA criança é curiosa e imaginativa, está sempre expe- gem que tem na ludicidade o prazer de aprender.”
rimentando o mundo e precisa explorar todas as suas
possibilidades. Ela adquire experiência brincando. Participar de brincadeiras é uma excelente oportunidade
para que a criança viva experiências que irão ajudá-la
a amadurecer emocionalmente e aprender uma forma
de convivência mais rica (BENVENUTI, 2009, p.11).

Nos dias atuais o autor menciona que o
jogo é primordial para o currículo escolar, ele
menciona que através da recreação necessária a aprendizagem é imprescindível, podendo
contribuir e enriquecer o conhecimento de
Segundo a autora, o desenvolvimento da forma direta sendo significativa no processo
de formação do ser humano. Acredita-se que
aprendizagem humana é influenciado através
a criança precisa estar relacionada não só na
da ludicidade implementada em jogos e brinEducação física mais em todo o conteúdo a
cadeiras, atribuídos nas constantes etapas
379
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todo o momento trabalhando com o lúdico. dendo usufruir de uma nova maneira de
Outra importante consideração sobre o que o aprender, que garanta um entendimento
jogo diz respeito à aprendizagem é que não mais
melhor e que possa contribuir de várias forpode existir no educador a ideia classificatória de
“jogos que divertem” e “jogos que ensinam”, pois se mas com sua vivência escolar e cotidiana.
o jogo que se aplica envolve de forma equilibrada o
respeito pelo amadurecimento da criança, exercita
e coloca em ação desafios a sua experiência, promove sua relação interpessoal exaltando as regras
do convívio, será sempre um jogo educativo – ainda que possa simultaneamente ensinar e divertir,
jogos bem organizado ajudam a criança a construir
novas descobertas, a desenvolver enriquecer sua
personalidade e é jogando que se aprende a extrair

O que realmente importa é atribuir a
cada criança o papel de sujeito ativo na
construção do conhecimento, de formas
cada vez mais aprimorada, pois somente o indivíduo ativo é capaz de atuar frente às pressões sociais, compreendendo-as
da vida o que tem de essencial (CORIA 2009, p.28). melhor para poder então transformá-las.
A ludicidade como forma de aprendizagem vai além das ferramentas utilizadas
para o ensino. De nada irá adiantar ter um
universo de ferramentas onde os alunos
não serão capazes de utilizar essas ferramentas e ainda irão diminuir o aprendizado tornando invalida o método de ensino.
Coria (2009, p.29) considera como verdadeira aprendizagem inserida em jogos a que chega
aberta de situações e vive afetuosa, capaz de
voltar o aluno para realização de suas próprias
vontades respeitando os seus limites, desejos
e ansiedades meio ao contexto educativo.
O lúdico é uma atividade eficaz para desenvolver as potencialidades humanas das
crianças que deve ser utilizado dentro da sala
de aula. Através do lúdico o professor consegue trabalhar as habilidades previstas no
plano escolar de forma prazerosa, estimulando e permitindo que os alunos interajam entre si e realizem tudo de forma significativa.
Acredito que neste capítulo foi possível refletir sobre como o lúdico é de
grande valia para o processo de ensino e aprendizagem na educação infantil.
Quando se tem a ludicidade nos ensinamentos a comunicação é eficaz e significativa, a criança se torna mais ativa, po380

Através das brincadeiras e dos jogos infantis, a criança passa a conhecer-se a si mesma e aos outros com quem interage, além
de desenvolver a linguagem e aprender normas de convívio social e hábitos culturais.
É possível evidenciar de maneira clara, que
cabe ao educador direcionar de forma integrada com a realidade exercida a ludicidade
para o aprendizado do aluno, formando além
de tudo um senso crítico no qual ao aplicar-se
o ensinamento o educador irá proporcionar
tanto de uma forma de divertimento como de
aprendizagem instruindo no aluno um contato mais amplo no ato de brincar e aprender.
Brincadeira é a atividade lúdica livre, separada, incerta, improdutiva, governada por regras e caracterizadas pelo faz de conta. É uma
atividade bastante consciente, mas fora da
vida rotineira e não séria, que absorve a pessoa intensamente (ANTUNES, 2008, p.11).
Jogos e brincadeiras têm como objetivo entreter, porém um procura ensinar enquanto o
outro busca apenas o entretenimento sem o
intuito de ensinar. Segundo Antunes (2008,
p.5), o jogo educativo utilizado em sala de
aula na maioria das vezes vai além das brincadeiras e se torna uma ferramenta para o
aprendizado. Para que o jogo seja um aprendizado e não apenas uma obrigação para a
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criança, é interessante deixar que o aluno esAo observar-se o ponto de vista expresso
colha com qual jogo quer brincar e que ele pelo autor podemos analisar que a diferença
mesmo controle o desenvolvimento do jogo, entre brinquedos e jogos é grande. Porém a
conforme as regras definidas pelo professor. utilização empregada para os dois indeferem
do objetivo, ou seja, cada criança pode se reinAo diferenciarmos jogos e brincadeiras ventar e estimular seu conhecimento através
devemos ficar atentos aos limites que am- da reutilização dos jogos e brinquedos. Deibos apresentam. Todo jogo é uma brinca- xando que sua imaginação recria os ambientes
deira com regras e limites pré-estabeleci- e os modos expressos na formação das regras.
dos, sendo que toda brincadeira é um jogo
sem regras ou padrões pré-determinados.
Acredito que neste capítulo foi possível
destacar algumas considerações a respeiEssa relação entre o jogo e aprendizagem signi- to do lúdico, música e os jogos infantis nas
ficativa destaca que a boa escola não é necessariaprimeiras séries do ensino fundamental. Um
mente aquela que possui uma quantidade enorme
de caríssimos brinquedos eletrônicos ou jogos di- desenvolvimento harmônico, lúdico, que intos educativos, mas que disponha de uma equipe clui aprender a ouvir opiniões diferentes e
de educadores que saibam como utilizar a reflexão
contra argumentar, estabelecendo compao que o jogo desperta, saibam fazer de simples objetos naturais uma oportunidade de descoberta rações objetivas entre várias maneiras de se
e exploração imaginativa (ANTUNES, 2008 p.31) compreender um mesmo fato: o lúdico trabalhado numa perspectiva pedagógica pode
Nos jogos e nas brincadeiras, emergem va- ser um instrumento de suma importância
lores que dizem respeito à curiosidade e à co- na aprendizagem, no desenvolvimento cogragem, que levam à auto aceitação, ao otimis- nitivo, afetivo e social na vida da criança.
mo, à alegria, à cooperação e à maturidade.
Poucas, porém, são as pessoas que receberam
formações para entenderem e perceberem a
importância da aprendizagem que decorre
do uso adequado de brinquedo e da oportunidade de brincar. A habilidade para promover um desenvolvimento ótimo das crianças
pelos jogos requer profundo conhecimento e entendimento das individuais infantis.

O jogo possui implicações importantíssimas em todas as etapas da vida psicológicas de uma criança e
representa erro inaceitável considerá-lo como atividade trivial ou perda de tempo. Esse conceito já deixa
perceber a diferença entre usar um objeto como brinquedo ou como jogo. O brinquedo supõe, na relação
com a criança, a indeterminação quanto ao seu uso,
ou seja, sem regras fixas; o jogo, por sua vez, inclui
intenções lúdicas; muitas vezes não literais (por exemplo, a boneca não é literalmente filha da criança, mas
“é como se fosse”); estimula a alegria e flexibilidade
do pensamento, mas mantém um controle entre os
jogadores e, portanto, uma relação interpessoal dentro de determinadas regras (ANTUNES, 2008, p.10).

A educação musical é uma ferramenta de
extrema ajuda nos conceitos básicos de uma
boa educação pois auxilia no desenvolvimento motor da criança assim contribuindo para
desenvolvimento cultural e social da mesma
enfim sua história no Brasil tem certo atraso
em relação a outros países que a praticam.
A linguagem musical está presente na vida dos seres humanos e há muito tempo faz parte da educação
das crianças e adultos.Desde o nascimento, a criança
tem necessidade de desenvolver o senso de ritmo,
pois o mundo que a rodeia expressa numa profusão
de ritmos evidenciados por diversos aspectos:no relógio,no andar das pessoas,no vôo dos pássaros,nos
pingos da chuva,nas batidas do coração, numa banda,num motor,no piscar de olhos e até mesmo na voz
das pessoas mais próximas.(ANTUNES, 2008, p.15).

Conforme a autora acima descreve a linguagem musical nos acompanha desde os primeiros dias de vida como um simples choro
do bebê, assim que começamos a perceber os
381
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sons da natureza já percebemos o ritmo em
Como afirma o autor acima à criança está
quase tudo tanto que que até no andar implo- sempre associando a música na forma de
ramos o mesmo para manter cadência e poder- brincadeira seja ela na contagem de temmos desenvolver as coordenações motoras. pos no jeito de falar ou até mesmo na expressão corporal assim utilizando das várias
Antunes (2008) sobre as crianças autis- linguagens da música assimilando os sons
tas,em que estas,são extremamente perturba- que vai conhecendo através da vida assim
das e que freqüentemente evitam o contato montando mapa musical no seu convívio.
interpessoal e talvez nem fale possuem capacidades musicais incomum.Isto talvez, porque
A música deve ser citada como uma forma
houvesse escolhido a música como principal de manter viva a ludicidade da criança como
canal de expressão e comunicação,ou porque aborda o autor devemos aplicar atividades de
e música e tão primariamente hereditária e várias formas a fim de explorar a criação moprecisa de tão pouca estimulação externa,- tora da mesma e contribuir para uma melhor
quanto falar ou andar de uma criança normal. perspectiva de aprendizado através do ensino musical em suas mais variadas linguagens.
Estudos recentes mostram que os bebês começam a ouvir e a memorizar melodias ainda no útero
da mãe. Pequenos, eles preferem músicas da própria
cultura. Na adolescência, escolhe o tipo específico de música de que vão se lembrar e que apreciarão pelo resto da vida. ¨Nessa fase a tendência é se
lembrar de coisas com alto componente emocional
porque juntos os neurotransmissores e a amígdalas estão trabalhando arduamente para ligar a memória a fatos importantes (ANTUNES, 2008, p.10).

Em consonância com pensamento do autor
percebemos que a linguagem musical está ligada diretamente a formação da criança, inclusive nos autistas que se utilizam da comunicação musical para se comunicarem de um
modo mais interpessoal com as pessoas ao
seu convívio, e com isto todos nós temos já
a necessidade de absorver a linguagem musical está na nossa formação como ser humano
A criança é um ser ¨brincante¨ e, brincando,
faz música, pois assim relaciona com mundo
que descobre a cada dia. Fazendo música, ela,
metaforicamente, ¨transforma-se em sons
¨, num permanente exercício: receptiva e
curiosa, a criança pesquisa materiais sonoros,
descobre instrumentos, inventa e imita motivos melódicos rítmicos e ouve com prazer a
música de todos os povos. (ANTUNES 2008)
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Pouco a pouco, o trabalho pedagógico através do lúdico contribui para tornar a criança
apta a um intercâmbio real com os outros,
favorecendo a troca de experiências baseadas na cooperação e na reciprocidade. A
afetividade é o suporte da inteligência, da
vontade, da atividade, enfim, da personalidade. Nenhuma aprendizagem se realiza
sem que ela tome parte. Muitos alunos há
cuja afetividade não resolveu determinados problemas, apresentando falha no comportamento. A afetividade constitui a base
de todas as reações da pessoa diante de
todos os seus acontecimentos, promovendo todas as atividades (VYGOTSKY, 1998).
Essa inter-relação é o fio condutor, o suporte afetivo do conhecimento, neste este caso, o
educador serve de continente para a criança.
Poderíamos dizer, portanto, que o continente
é o espaço onde podemos depositar nossas
pequenas construções e onde elas tomam um
sentido, um peso e um respeito, enfim, onde
elas são acolhidas e valorizadas, tal qual um
útero acolhe um embrião (VYGOTSKY, 1998).
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A serenidade e a paciência do educador,
mesmo em situações difíceis fazem parte da
paz que a criança necessita. Observar a ansiedade, a perda de controle e a instabilidade de humor, vai assegurar à criança ser o
continente de seus próprios conflitos e raivas, sem explodir, elaborando-os sozinha
ou em conjunto com o educador. A serenidade faz parte do conjunto de sensações e
percepções que garantem a elaboração de
nossas raivas e conflitos. Ela conduz ao conhecimento do si - mesmo, tanto do educador quando da criança (VYGOTSKY, 1998).
A identidade é construída a partir da significação social da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão;
da revisão das tradições. Mas, também da
reafirmação das práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas.
Práticas que resistem a inovações porque
preenchem de saberes válidas as necessidades da realidade. Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das
práticas, luz das teorias existentes, da construção de novas teorias. (VYGOTSKY, 1998).
Dada à natureza do trabalho docente, que
e ensinar como contribuição ao processo
de humanização dos alunos historicamente
situados, espera-se da licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente irem construindo
seus saberes-fazeres docentes a partir das
necessidades e desafios que o ensino como
prática social lhes coloca no cotidiano. Espera-se, pois, que mobilize os conhecimentos
da teoria da educação e da didática necessários para a compreensão do ensino como
realidade social e que desenvolva neles a
capacidade de investigar a própria atividade
para, a partir dela, constituírem e transformarem os seus saberes docentes, num processo
contínuo de construção de suas identidades
como professores (ANTUNES 2009, p. 18).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na presente pesquisa levou-se em consideração as reflexões remetidas pelos estudiosos sobre a importância do lúdico no
desenvolvimento das crianças em fase de
Educação Infantil, tendo sido possível reconhecer que o lúdico é de extrema importância para o desenvolvimento infantil.
Vale ressaltar que o lúdico quando inserido
no espaço escolar necessita ser uma constante ansiedade e reflexões dos educadores.
Também é importante ressaltar que é fácil
reconhecer o aluno se nele o professor reconhecer um pouco do aluno que foi e que
ainda está em si. Neste sentido será possível
ao professor descobrir, redescobrir, construir
e reconstruir o gosto pelas atividades lúdicas,
trazendo assim suas antigas experiências para
sala de aula com objetivo de contribuir para
aprendizagem lúdica, expressiva e prazerosa.
Sabe-se que é competência da Educação Infantil proporcionar aos alunos um ambiente
acolhedor e rico de atividades lúdicas, uma vez
que, atualmente, a maioria dos alunos passam
maior parte do tempo dentro da escola, em
particular as crianças de 0 a 6 anos de idade.
O educador de Educação Infantil não poderá se restringir à aplicação de atividades repetitivas no âmbito da escrita, leitura, ou mesmo
cálculo. O trabalho desse educador inicia-se
quando as crianças relatam a sua realidade e
identificam os objetos que a cercam. Todavia,
é nessa etapa de escolarização que a criança
aprende a sonhar, criar e aprender a ser criança.
A atividade lúdica proporciona à criança um
desenvolvimento sadio e harmonioso, embora esta seja uma tendência espontânea da
criança. Quando brinca a criança amplia sua
independência, estimula a visão e a audição,
valoriza sua cultura, aumenta suas habilidades psicomotoras, diminui a agressividade,
exercita o pensamento, melhora a inteligência afetiva, desenvolve a interação, promove
o desenvolvimento sadio e a interação social.
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A pesquisa consentiu compreender o lúdico como um método significativo que induz a criança a conhecer, compreender, elaborar seu pensamento, tornar-se cidadãos
dignos e competentes. O lúdico proporciona novas maneiras de ensinar levando em
consideração as necessidades e interesses
da criança. É através deste método de ensino que se pode chegar a uma educação de
qualidade. A atividade lúdica não é apenas
um somatório de atividades, mas a maneira de pensar, de ser, de estar, de ver a escola, assim como se relacionar com os alunos.
Entretanto, é necessário entrar no mundo de sonhos da criança, no seu jogo e,
jogar com ela. Quanto mais lúdico for o
ambiente de escolarização, maior será a capacidade de criatividade, autonomia e afetividade da criança. Aos educadores sugere-se que transformem a brincadeira em
atividade pedagógica para que conheçam
como intermediários o exato da aprendizagem.

REFERÊNCIAS
ANTUNES, C. Educação Infantil: prioridade
imprescindível. 6ª ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
BENVENUTI, Alice. O Lúdico na Prática
Pedagógica. Curitiba. Intersaberes, 2012.
BRASIL, Ministério da Educação e
do Desporto. Secretaria de Educação
Fundamental. Referencial curricular nacional
para a educação infantil. Brasília: MEC/SEF,
1998.
CORIA SABINI, Maria Ap. Lucena, Regina F
de. Jogos e brincadeiras na Educação Infantil.
Campinas. Papirus,2009.
RAUL, MARIA CRISTINA TROIS DOMELS.
A Ludicidade na Educação: Uma Atitude
Pedagógica. Curitiba. Ibpex, 2011.

VYGOTSKY, L. S. A Formação Social da
Mente. São Paulo: Martins Fontes.
Cabe, portanto aos educadores, recuperar
1998.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo apresenta questões sobre as políticas públicas de proteção social na

educação infantil. O objetivo é levantar pontos significativos de como se dá a inclusão social
dos bebês e crianças matriculados na primeira etapa da Educação Básica. A metodologia
utilizada para o levantamento dos materiais estudados é de cunho bibliográfico. O estudo
contribuiu para uma visão ampla deste campo de atuação a partir de sua historicidade, sendo
definido os termos pobreza, educação e exclusão. Neste sentido, relacionamos a pobreza à
educação e os caminhos traçados para a constituição das políticas públicas de proteção social
na educação infantil por meio do FUNDEB. Consideramos o estudo de extrema importância
em nossa formação acadêmica, pois possibilitou um olhar amplo as questões sociais, políticas
e econômicas que refletem no atendimento a esta modalidade. Também trouxeram reflexões
sobre nossa prática educativa, e que a mesma, vai além do ensino e aprendizagem dentro das
unidades educacionais, exigindo uma postura ética de cunho social e político por todos os
profissionais da educação.

Palavras-chave: Educação; Pobreza; Políticas Públicas; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
As políticas públicas de inclusão social contribuem para a garantia e proteção do direito à
educação de todas as crianças, jovens e adultos. A escola pública em observância a Lei vigente, assegura por meio da Educação Infantil um atendimento de qualidade social para
todos os meninos e meninas entre 0 (zero) à 5
(cinco) anos de idade, privilegiando seu desenvolvimento integral em seus aspectos físicos,
psicológicos, intelectuais, sociais e culturais.
Atualmente essa modalidade de ensino continua atendendo famílias muito carentes, sendo sua maior demanda em bairros periféricos,
colocando a prova a qualidade no atendimento às necessidades reais dessas crianças. Ainda assim, consideramos grandes avanços na
oferta dessa modalidade por meio das políticas públicas de educação. Nesta perspectiva
legislativa, este artigo responde de que forma
a inclusão social dessas crianças vem sendo
tratada pelas políticas públicas educacionais.
		
A compreensão das políticas públicas de
inclusão social e sua consolidação no âmbito educacional como proteção de direitos às
crianças pequenas, amplia o olhar do futuro
profissional para seu campo de atuação, o
que se torna de extrema importância o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas que de
margem as questões sociais, políticas e econômicas, pois as mesmas refletem no atendimento das crianças na primeira infância.

POBREZA E EDUCAÇÃO

		
Os termos pobreza e educação possuem
um amplo contexto, suas dimensões e impactos estão ligados a questões de cunho econômico, social, cultural e político. Existem vários
teóricos em diversos campos de atuação que
definem o que é pobreza, na apropriação do
artigo publicado no “V Jornada Internacional
de Políticas Públicas da Universidade Federal
do Maranhão escrito pela estudante do curso
de pós-graduação Giselli Caetano dos Santos
e pela Doutora Ana Cristina Brito Arcoverd
(2011) encontramos o seguinte conceito,
Compreender o fenômeno da pobreza
exige o aprofundamento da temática. Em
sentido geral, ser pobre é não ter o atendimento das necessidades biológicas, é
não ter condições mínimas de habitação,
vestuário, etc. É o não acesso aos bens e
serviços necessários à existência humana (ARCOVERD; SANTOS, p. 3, 2011).
		
As autoras colocam com clareza a pobreza
como fenômeno e a importância de não limitar o conceito a questões biológicas, mas analisar suas causas decorrentes as necessidades
de cada sociedade ao longo dos tempos. Uma
pessoa se encontra em situação de pobreza quando, sua condição humana está relacionada a renda familiar, e está, a desigualdade social (ARCOVERD; SANTOS, 2011).
		
A desigualdade social é uma situação socialmente construída advinda do sistema capitalista difundido no período da revolução
industrial que, colocou muitas pessoas a margem da sociedade, provocando a exclusão
social dos mesmos. O conceito de exclusão
social – ou noção de exclusão como é colocado no artigo “Exclusão social, um problema
de 500 anos” (VERAS, 2002) – surge na década de 1990 tendo sua definição pautada não
apenas a questões de ausência ou desigual387
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dade de renda, como é definido pobreza, mas
alcançando outros mecanismos dos quais “os
indivíduos e grupos são excluídos das trocas
sociais, das práticas componentes e dos direitos de integração social e de identidade”,
o que vai além das questões de renda “englobando os campos de habitação, educação,
saúde e acesso a serviços” (VERAS, 2002).
O livro Artimanhas da exclusão nos aponta
em seus diversos artigos, os modos de olhar
para o tema, nele, considerações significativas são apontadas sob a ótica da desigualdade social abordando a exclusão em suas
mais diversas situações, não restringindo
apenas ao campo econômico que consiste
na exclusão como sinônimo de pobreza, ou
apenas no social que foca no conceito de discriminação, mas enfatizando o “escopo analítico fundamental que é o da injustiça social”
(SAWAIA, 2002, p. 7). Para Sawaia (2002),
Em síntese a exclusão é um processo complexo e multifacetado, uma configuração
de dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas. É processo sutil e dialético, pois só existe em relação à inclusão
como parte constitutiva dela. Não é uma
coisa ou um estado, é processo que envolve o homem por inteiro e suas relações com
os outros. Não tem uma única forma e não
é uma falha do sistema, devendo ser combatida como algo que perturba a ordem social, ao contrário, ela é produto do funcionamento do sistema. (SAWAIA, 2002, p.9).
		
A assistente social Wanderley (2002) apresenta em sua análise acerca da exclusão “valores e representações do mundo que acabam por excluir as pessoas” (WANDERLEY,
2002, p. 17), para autora não se trata de ser
excluídos por suas condições vitais físicas,
geográfica ou financeira, mas de todas as “riquezas espirituais”, ou seja, não são reconhecidos seus valores e modos de vida, tratando assim de uma exclusão também cultural.
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As autoras consideram diversos os fatores que provocam a exclusão em nosso país,
como por exemplo, a construção da nossa
sociedade composta por uma matriz escravista, sendo presente em nosso cotidiano
atual nas mais variadas manifestações humanas (WANDERLEY, 2002). A pobreza contemporânea tem sido percebida como um
fenômeno multidimensional atingindo tanto
os clássicos pobres (indigentes, subnutridos,
analfabetos...), quanto outros segmentos da
população pauperizados pela precária inserção no mercado de trabalho (migrantes
discriminados, por exemplo). Não é resultante apenas da ausência de renda; incluem-se aí outros fatores como o precário acesso aos serviços públicos e, especialmente,
a ausência de poder (WANDERLEY, 2002).
		
Assim, o novo conceito de pobreza se integra ao de exclusão, ou seja, se vincula as
questões sociais de desigualdade e privatização de poder (WANDERLEY, 2002). Veras
(2002) em sua análise síntese para o livro
“Artimanhas da exclusão” aponta no seu artigo referências sobre uma “análise histórica
e sócio-antropológica sobre as questões sociais centradas na crise da sociedade salarial”
enfatizando as relações contratuais de emprego e as diversas formas de proteção social.
		
As definições dos conceitos – pobreza e
exclusão social – nos dá margem para compreender as causas nas quais os configuram.
Os termos se entrelaçam apontando para
uma complexidade de fatores que implica
na construção de políticas públicas que assegurem aos seus sujeitos a preservação e
conquista de seus direitos (GOMES, 2015).
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Neste contexto, de proteção social e de políticas públicas que assegure os direitos de
todos, temos a Educação com a finalidade
de garantir o direito a educação das crianças,
jovens e adultos. Alguns artigos mais antigos como Pobreza e Educação (CONNELL,
1995), publicado no livro “Pedagogia da Exclusão – Crítica ao Neoliberalismo em Educação” organizado por Pablo Gentili na década
de 1995, apresentam memórias significativas para a compreensão da educação como
estratégia para o fim da desigualdade social,
No início do século XX, os sistemas educacionais eram, em sua maioria, nítida e deliberadamente estratificados: segregados por
raça, gênero e classe social, divididos entre
escolas acadêmicas e técnicas, públicas e
privadas, protestantes e católicas. Uma série de movimentos sociais envolveu-se na
luta para desagregar escolas, para estabelecer uma escola secundária abrangente e
para abrir universidades para grupos excluídos. [...] O direito à educação materializado
na Declaração dos Direitos da Criança pelas
Nações Unidas em 1959 foi aceito internacionalmente (com notáveis exceções como na
África do Sul) como significando igualdade de
acesso para todos (CONNELL, 1995, p. 14).
No Brasil as reivindicações se firmaram a
partir da década 1980 mediante a mobilização brasileira para elaboração de políticas públicas educacionais. Desta forma, os direitos
das crianças e adolescentes possuem princípios de colaboração, envolvendo a família, a
sociedade e o poder público na efetivação e
proteção dos mesmos. Dentro desta perspectiva a LDBEN visa uma educação de forma extensiva, reconhece que a escola compartilha
das responsabilidades de educar as crianças
e jovens com a família e outras instituições
combatendo as injustiças sociais. Esta compreensão ampla de educação exige considerar
os elementos que compõe o âmbito educa-

cional, entre eles estão: formação de professores – condições de funcionamento de gestão administrativa – pedagógica e estrutura
– questões econômicas/sociais – culturais e
familiares, estes fatores devem estar em consonância com a lei, a ética e moral, buscando
combater os mecanismos de pobreza transformando a realidade das pessoas que sofrem exclusão mediante as injustiças sociais.

EDUCAÇÃO PARA TODOS
O conceito de educação possui numerosas definições em diversas culturas, tribos e
sociedade, o autor Carlos Rodrigues Brandão diz que ninguém escapa da educação,
que todos nós envolvemos pedaços da vida
com ela, seja para aprender e/ou ensinar, saber, fazer, para ser ou conviver. (BRANDÃO,
1986). Segundo Álvaro Vieira Pinto “a educação é o processo pelo qual a sociedade forma seus membros à sua imagem e em função de seus interesses” (PINTO, 2000, p. 29).
O autor acrescenta dois significados para
educação: amplo, que seria no seu sentido
autêntico no que, a educação diz respeito à
existência humana em toda sua duração e
aspectos; é restrito, sendo sistematizada na
escola regular de ensino, a qual reduz a educação às fases infantis e juvenis da vida de
um homem (PINTO, 2000). Pensar a educação em suas objetividades como: caráter social transformador do ser humano e como
processo histórico, ou seja, o homem, a sociedade, o ambiente, o país, o mundo e seus fatores culturais e materiais torna-se uma concepção de educação crítica (PINTO, 2000), a
esta, Paulo Freire (2011) se refere como experiência especificamente humana, colocando-a em prática, é uma forma de intervir no
mundo. A nossa Lei de Diretrizes e Bases diz:
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Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar,
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e
nas manifestações culturais (LDB 9.394/96).

Dos Princípios e Fins da Educação
Nacional,

Havia alguns fatores que distanciam a proposta de educação para todos de sua realização. Segundo Haddad e Di Pierro, 2000.
Em primeiro lugar, porque no período do Império
só possuía cidadania uma pequena parcela da população pertencente à elite econômica à qual se admitia administrar a educação primária como direito, do
qual ficaram excluídos negros, indígenas e grande
parte das mulheres (HADDAD, DI PIERRO, 2000).

Art. 2º A educação, dever da família e do
Estado, inspirada nos princípios de liberdade
e nos ideais de solidariedade humana, tem
por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Havia, neste período o ato adicional de
1834, passando a responsabilidade da educação básica às Províncias, o que reservou ao governo o direito da educação das
elites, delegando com menores recursos
a educação para a maioria mais carente,

O pouco que foi realizado deveu-se aos esforços
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: de algumas Províncias, tanto no ensino de educaI - igualdade de condições para o acesso ção de jovens e adultos como na educação de criane permanência na escola; (LDB 9.394/96). ças e adolescentes. Neste último caso, chegaríamos
em 1890 com o sistema de ensino atendendo ape-

Freire (2011), assim como outros teóricos, faz críticas a educação sistematizada
no âmbito escolar, a qual ele diz ser reprodutora da ideologia dominante. A educação
escolar no Brasil desde o período de colonização sofreu com a classe dominante que
determinava a quem servia tornando-a um
privilégio para poucos, dominando também
a questão cultural, implantando a cultura
europeia limitando assim o avanço das classes dominadas, se configurando totalmente
discriminatória e excludente (PINTO, 2000).

nas 250 mil crianças, em uma população total esti-

A ação educativa na colonização difundia
o evangelho e transmitia normas de comportamento e ensinavam os ofícios necessários ao funcionamento da economia colonial, somente mais tarde pensaram em
escolas para os colonizadores e seus filhos.
Na primeira Constituição brasileira, de 1824,
firmou a garantia de uma instrução primária e gratuita para todos os cidadãos. Pouco se fez pela educação no Brasil Império.

Na década de 1920 movimentos de educadores em prol de educação de qualidade
para todos começaram a estabelecer condições favoráveis aos excluídos do sistema
educacional, pedindo políticas públicas que
ampliasse o atendimento da massa popular. A Revolução de 1930 é o marco na reformulação do papel do Estado para com a
educação, sendo um direito de todos e dever do Estado à garantia, manutenção e de-
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mada em 14 milhões (HADDAD, DI PIERRO, 2000).

Com a Constituição republicana de 1891
houve uma preocupação com o ensino básico
que se encontrava em situação precária, apesar de feitas grandes quantidades de reformas
educacionais a falta de verbas inferiu nas propostas legais, o que prejudicaram e resultaram
trinta anos após o estabelecimento da República 72% da população acima de cinco anos
analfabeta (HADDAD, DI PIERRO, 2000).
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senvolvimento da educação, tornando o
ensino fundamental público, laico, gratuito
e obrigatório. Este período foi marcado por
profundas transformações sócio/políticas/
econômicas promulgando a Constituição da República de 1934 (HADDAD, DI PIERRO, 2000).
Os movimentos para a “Educação para todos” ganharam forças e se estabeleceram em
termo legislativo, neste período, vários teóricos, apresentaram cada um em sua perspectiva de educação, pesquisas, relatos, opiniões e sugestões que contribuíram para a
luta por uma educação laica, gratuita e para
todos. Moacir Gadotti (1990) apresenta em
seu livro “Uma só escola para todos” se trata de uma coleção de textos de doutrinas e
Florestan Fernandes coloca no prefácio a
frase “Fracassos programados” que vai de
encontro a educação ideológica citada no
início deste texto. Segundo Gadotti (1990),
O movimento constituinte, pelo debate que suscitou, favoreceu o aparecimento de propostas e foi,
por si só, um processo educativo. 1986 e 1987 foram anos de intenso debate educacional. Multiplicaram-se as cartilhas, os panfletos, os seminários,
etc., sobre a educação na constituinte. Este movimento não apenas sensibilizou os brasileiros em relação aos problemas educacionais, como também
favoreceu a organização e o fortalecimento das entidades ligadas a educação (GADOTTI, 1990, p. 66).

A nova Constituição Federal de 1988 atingiu grandes avanços em termos de educação
para todos, exigiu a responsabilidade do Estado pela oferta destes serviços, pensando
na problemática da economia, educação e
cultura, uma vez que a historicidade de nosso
país foi marcada desde sua Colonização pelas
diferenças raciais em um sistema escravista
liderado por homens que em suma, objetivavam apenas à exploração das riquezas e difusão de suas crenças. A “Educação para Todos”
passou a combater o analfabetismo no Brasil
e o enriquecimento das culturas, assim como

a conscientização política do povo, uma vez
que os mesmos dentro de sua historicidade
eram postos as margens da sociedade. Neste período de democratização da educação
os excluídos do sistema escolar alcançaram
seu espaço no sistema regular de ensino por
meio das políticas públicas de Educação.
Esse avanço legislativo na história da Educação focado em um atendimento de qualidade social para todos abrange, por meio
da Educação Infantil, as crianças da primeira
infância. Considerando a historicidade desta modalidade educacional é possível notar
seus avanços na melhoria de seu atendimento, porém, por serem as famílias atendidas em sua maioria de baixa renda, resta saber como estas políticas se concretizam em
prol de um atendimento de qualidade social para todos os bebês e crianças matriculadas nos Centros de Educação Infantil.

FUNDEB – A PRIMEIRA ETAPA DA
EDUCAÇÃO BÁSICA

		
Compreendemos até aqui que, a Educação
brasileira tem sua história marcada pela pobreza e exclusão causada pela desigualdade social. Guiada por uma tendência mundial, seus
avanços foram resultados da luta pela proteção
de seus direitos que impulsionou a criação de
políticas públicas para a educação. Este novo
cenário trouxe um conceito que compreende
a criança, o jovem e o adulto como sujeitos
que têm direito a saúde, educação, lazer, brincar, aos cuidados entre outros, contribuindo
para seu desenvolvimento integral e de suas
identidades, tornando-as capazes de crescerem como cidadãos cujos direitos são reconhecidos e preservados (BRASÍLIA, 1998).
		
As políticas de educação consistem na busca por um atendimento de qualidade social
para todos. Entende-se por “qualidade social”, um atendimento educacional que con391
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sidera o direito à aprendizagem e os direitos
sociais como fatores indissociáveis. Dentro
deste contexto socioeconômico que se encontra a educação, faz se necessário compor
nossa pesquisa apresentando uma das políticas públicas que influenciam para a qualidade
social : Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
		
O FUNDEB surgiu durante a trajetória da
luta em defesa da escola pública, laica, gratuita e de qualidade, assim como a valorização
dos profissionais do magistério. Em substituição ao antigo FUNDEF que era restrito ao ensino fundamental, o FUNDEB atende financeiramente todas as etapas e modalidades da
educação básica. Encontramos no site “Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação
– FNDE Ministério da Educação o seguinte,
FUNDEB é um fundo especial, de natureza
contábil e de âmbito estadual (um fundo por
estado e Distrito Federal, num total de vinte
e sete fundos), formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos
e transferências dos estados, Distrito Federal
e municípios, vinculados à educação por força
do disposto no art. 212 da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda compõe o
FUNDEB, a título de complementação, uma
parcela de recursos federais, sempre que, no
âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não
alcançar o mínimo definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso
gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica (MEC/FNDE, 2018).
		
Segundo Cesar Callegari (2007), organizador do livro “FUNDEB Financiamento da
Educação Pública no Estado de São Paulo”,
Os recursos do FUNDEB os recursos são
distribuídos de forma automática (sem necessidade de autorização ou convênios para
este fim) e periódica, mediante crédito na
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conta específica de cada governo estadual e municipal, no Banco do Brasil. A distribuição é realizada com base no número de
alunos da educação básica pública, de acordo com os últimos dados do Censo escolar, sendo computados os alunos matriculados nos respectivos âmbitos de atuação
prioritária, conforme art. 211 da Constituição Federal (CALLEGARI, 2007, p. 121).
Considerando o sistema educacional amplo
e complexo, delimitamos nossos apontamentos para a primeira etapa da educação básica
a Educação Infantil. Nessa perspectiva, alguns autores na linha de pesquisa das Políticas e Gestão em Educação discutem sobre
a efetivação das propostas leis frente à ideia
de qualidade social ao atendimento das famílias carentes. Carrijo (2012) nos aponta a
seguinte crítica “Com relação à Educação Infantil, a nova LDB traz, como veremos, uma
“meia vitória”, dadas, sobretudo, as limitações
orçamentárias destinadas a essa modalidade,
mas os ganhos foram fundamentais [...]”. Entende-se que, as mudanças conceituais foram
importantes, como por exemplo, conceito de
criança como seres de direitos, valorizando
a educação continuada desde o nascimento,
porém, o discurso é regido pelo pensamento
neoliberalista, o que reconfigura os poderes e
práticas do Estado brasileiro (CARRIJO, 2012).
O termo “neoliberalismo” é uma linguagem política advinda de uma doutrina liberal contemporânea que “exige que
todo o poder – e, portanto, também o da
maioria – seja submetido a limites” (BOBBIO, 2011), ou seja, na doutrina liberalista, o Estado deve ser restrito e mínimo,
A análise da nova LDB elucida como a legislação
torna-se, também, um dispositivo da consolidação
das diretrizes neoliberais, caracterizadas, sobretudo, pelo afastamento do Estado como provedor de
bens e serviços sociais (CARRIJO, 2012, p. 313).
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Para autora, existem limitações legais
em relação ao atendimento à primeira infância, e estas, estariam ligadas as questões orçamentárias, segundo Carrijo (2012),
Como se não bastassem as limitações legais
para a Educação Infantil, logo após sancionada a
nova LDB, foi também aprovada a Lei nº 9.424, de
24 de dezembro de 1996, que estabeleceu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
– Fundef (Brasil, 1996.) (CARRIJO, 2012, p.314).

Está expressão “Como se não bastassem”
se dá no sentido que, se antes as condições
de verbas para financiamento já eram precárias, quanto mais com a Fundef que se destina “25% de recursos para educação, 15% são
obrigatoriamente destinados ao Ensino fundamental, ficando, dessa forma, apenas 10%
para atender à Educação Infantil” (CARRIJO,
2012, p. 314) e seu desempenho depende
da política educacional de cada prefeitura.
Na perspectiva da autora, as políticas públicas direcionadas a inclusão das crianças
na educação infantil, possui uma ideia de
qualidade, porém, está mais voltada a custos mais baixos e transferências de responsabilidades, e esta, seria a qualidade dos recursos no atendimento às famílias carentes,
colaborando mais para o processo de exclusão do que inclusão (Carrijo, 2012, p. 316).
Esta crítica provoca reflexões acerca deste atendimento atualmente o que nos leva
a busca de autores que discutam o assunto
dentro da política atual do FUNDEB. Encontramos um artigo da Profª Msª Maria de
Lourdes Ribeiro Gaspar (2010) com o título
“Os impactos do FUNDEB na Educação Infantil brasileira: oferta, qualidade e financiamento” a autora discorre sobre a dinâmica de
financiamento e considera que se não haver
uma contribuição considerável por parte do
governo federal, “não há como viabilizar um
sistema de financiamento que reduza as dis-

paridades regionais e assegure um valor de
recursos por aluno que garanta um padrão
mínimo de qualidade do ensino [...]” fazendo referências ao que estabelece a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (GASPAR, 2010). A
autora segue seus estudos apontando considerações sobre o impacto do FUNDEB
a cada aspecto fundamental da educação:
oferta, qualidade e financiamento. Inicia sua
discussão fazendo o seguinte apontamento,
No Art. 30, VI, da Constituição, afirma-se que “compete ao município (...) manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas
de educação pré-escolar e de ensino fundamental”.
A LDB, Art. 11, V, estabelece que “Os municípios incumbir-se-ão de: (...) oferecer a educação infantil em
creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de
ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência
e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e
desenvolvimento do Brasil (GASPAR, 2010. p. 122).

Dentro desta dinâmica, Gaspar (2010) considera que houve um acréscimo no número
de matrículas efetuadas, dando margem para
o crescimento do acesso à educação nos primeiros anos de vida. Porém, ressalta que, em
termos de equipamentos públicos como espaços de socialização e desenvolvimento integral da criança pequena, são precárias as
condições de atendimento em relação a infraestrutura, dando como exemplos a necessidade de todas as escolas terem parques infantis e
banheiros adequados, trazendo também para
discussão a falta de materiais pedagógicos.
		
No que se refere a qualidade no atendimento da educação infantil, coloca a valorização do profissional do magistério e a
necessidade de obras arquitetônicas e avaliações dos espaços frente a esta demanda,
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A busca da qualidade decorre necessariamente de ações efetivas como a implantação de um espaço dentro do departamento
de educação dos municípios que coordene e
acompanhe as creches e pré-escolas e que tenha a função de apoio pedagógico das equipes e professores nas unidades escolares. É
importante também assegurar políticas de financiamento de formação em nível superior
para os profissionais da Educação Infantil e a
oferta de apoio financeiro para o profissional
que tem formação específica na área; definir a
jornada de trabalho do professor de 40 horas
semanais e remuneração coerente com esta
jornada para que a atuação do professor seja
em regime de dedicação exclusiva, não necessitando atuar paralelamente em outras modalidades de ensino (GASPAR, 2010. p. 128/129).
		
Outro critério de qualidade considerado é
o atendimento exclusivo da Educação Infantil nos CEMEI’s (Centros Municipais de Educação Infantil), reservando as escolas para
atendimento ao ensino fundamental. Pode-se
apontar também a realização de obras de ampliação e adequação da rede de instituições
públicas de Educação Infantil pelo poder executivo, bem como a criação de mecanismos
de avaliação da rede privada, certificando e
inspecionando com rigor esse atendimento nestas unidades, com vistas a impedir o
funcionamento das chamadas “escolinhas de
fundo de quintal” (GASPAR, 2010. p. 129).
		
Sobre os recursos financeiros a autora
deixa clara a real contribuição do impacto
do FUNDEB na educação infantil, considerando não apenas o repasse dos recursos
as unidades, mas, para as novas características que se estabeleceram dando forma a
uma nova concepção de educação infantil,
Embora a garantia do repasse dos recursos
financeiros para a Educação Infantil ser a característica mais evidente do impacto do novo
fundo, o FUNDEB traz outras características
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fundamentais para a Educação Infantil. Destacam-se em relação a isso, a garantia da integralidade e a integridade da Educação Infantil,
desde o nascimento, ao incluir a creche. Por
muito tempo se argumentou sobre a importância do financiamento para dar à creche a
relevância social, educacional e política como
instituição que garanta o direito da criança
de até três anos à educação, destituindo-a do
status de assistência (GASPAR, 2010. p. 135).
		
Gaspar (2010), conclui sua análise considerando o FUNDEB um grande avanço ao sistema educacional, evitando sobretudo um retrocesso na Educação Infantil. Porém, faz alguns
apontamentos aos desafios encontrados,
As políticas de financiamento implantadas
não garantem a melhoria e a eficiência do ensino se, concomitante ao financiamento, não
se estabelecer ações que observam a complexidade excessiva do sistema de financiamento, a carência de normas para organizar a distribuição de responsabilidades entre os vários
órgãos que participam do sistema educacional e a ausência de procedimentos eficazes
para monitorar e avaliar a distribuição e uso
dos fundos públicos (GASPAR, 2010. p. 132).
Considerando que Gaspar (2010) contemplava um contexto de implantação do FUNDEB, podemos apontar nesta pesquisa que
muitos foram os avanços em relação as suas
inquietações. Como o significativo número
de estudos e pesquisas no campo da educação infantil que discutem o atendimento
de qualidade as crianças da primeira infância. O FUNDEB impulsionou a Secretaria
Municipal de Educação a “constituir Grupo
de Trabalho, que possui representatividade de todas as regiões da cidade, por meio
da Portaria SME nº 5.079, de 02/09/2013”
o que objetivou a elaboração de documentos normativos definindo procedimentos
comuns como padrões básicos de avaliação do desenvolvimento das crianças por
meio de uma educação de qualidade social.

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando em consideração o Direito a todos à Educação e este, estar relacionado a
questões externas a escola, acreditamos ser
imprescindível que nós, os futuros profissionais da educação, conheçam o contexto desta etapa educacional em suas dimensões política, social e econômica possibilitando uma
visão ampla do nosso campo de trabalho dando margens para uma prática ética de cunho
social e político, entendendo assim, como as
políticas públicas de proteção social se conOs apontamentos, ainda que sucintos, sobre solidam em cada etapa da educação básica.
pobreza, exclusão e educação nos aproximou
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O SOLO COMO FONTE DE CONHECIMENTO PARA INCENTIVAR O
COMPORTAMENTO SUSTENTÁVEL NO ENSINO FUNDAMENTAL II
RESUMO: Em 2015 foi produzida uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para

chegar a um acordo global sobre a mudança climática e esta é sintetizada em dezessete
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que se baseiam nos oito Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM). O Brasil faz parte da agenda e diversas ações devem ser
tomadas para a realização dos objetivos. O presente trabalho apresenta uma possibilidade
para o incentivo do comportamento sustentável em crianças do ensino fundamental I
utilizando como tema chave “O solo e seu manejo” por meio do método de ensino elaborado
por Paulo Freire, onde a apreensão da realidade é essencial para a aprendizagem. A proposta
é o desenvolvimento de atividades vinculadas aos ODS buscando, por meio de sensibilização,
discussão e socialização, a mudança de comportamento dos alunos de forma autônoma quanto
ao descarte de lixo e de sua relação com o solo, aproximando os indivíduos da natureza para,
então, cuidá-la.

Palavras-chave: ODS; ODM; Sustentabilidade; Ensino; Educação; Solo.
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INTRODUÇÃO
A escola CEU EMEF Maria Lisboa da Silva, pertencente a rede pública municipal de
ensino da cidade de São Paulo está localizada no bairro de São Mateus na Zona Leste
de São Paulo, região onde há um dos maiores números de hortas urbanas promovidas
pelo projeto “Cidades sem Fome”. Em geral
os professores relatam grandes dificuldades
de ser promovida a construção de uma horta, tanto por problemas quanto ao solo, cuja
camada vegetal é praticamente inexistente
devido à necessidade dos jardineiros retirarem a camada de folhas por conta do descarte de lixo pelos alunos na região em que
seria possível a construção da horta, facilitado pela estrutura do prédio, pois os corredores estão na região mais externa. Visto a
grande produção de hortas comunitárias na
região, a preocupação com as práticas sustentáveis dos alunos está em foco na escola.
Considerando o método de ensino freiriano; ensinar exige apreensão da realidade
(FREIRE, 1996) e este pode ser tido como
um outro objetivo do projeto. Não basta as
crianças compreenderem e executarem a
tarefa de como fazer um plantio de uma árvore, por exemplo, elas deverão saber o que
significa aquele trabalho e o quão importante é, discutir sobre tal prática, expandir para
a criança o significado da ação levantando a discussão entre os alunos sobre todo
o impacto de tal ação quanto ao ambiente.

O atual trabalho apresenta o desenvolvimento de uma sequência de atividades desenvolvidas em 2018 voltadas para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social das criança
objetivando a sensibilização de alunos do 6º
ano do ensino fundamental I, com faixa etária
de 10 anos, utilizando a tecnologia, o contato
com o solo e o cultivo de plantas, discussão
em grupo e socialização de ideias para mu
dança dos de comportamento dos alunos de
forma autônoma quanto ao descarte de lixo
e de sua relação com o solo, aproximando os
indivíduos da natureza para então, cuidá-la,
buscando promover as ODS dentro da escola.
Considerando todo o contexto de devastação ambiental, esgotamento de recursos
naturais e poluição vivido na contemporaneidade e a percepção de que na escola há
muito descarte de lixo de maneira inadequada, falta de empatia e do senso de conservação do espaço da escola e do meio
ambiente, tomou-se a decisão de discutir
a sustentabilidade no ponto de vista “micro”, no que a ação particular de cada aluno
poderia causar impacto sobre o ambiente.
Pensou-se então em realizar com os alunos, a partir de diversas discussões sobre a
temática, uma horta na escola, pois plantando e cuidando dela, interagindo com
a horta, trabalhando em equipe, os alunos poderiam desenvolver melhor a consciência ambiental, além de enxergarem o
quanto eles mesmos são agentes transformadores capazes de gerar não só impacto negativo, mas também positivo (FREIRE, 1996).
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
E A EDUCAÇÃO
O desenvolvimento sustentável, foi definido pela ONU (Organização das Nações Unidas) como aquele que “procura a melhoria
da qualidade de vida de todos os habitantes
do mundo sem aumentar o uso de recursos
naturais além da capacidade da Terra”, depois de inúmeras mudanças no que significaria este conceito, devido à complexidade
do que ele busca retratar (ONU, 2002), teve
sua primeira abordagem durante a Conferência de Estocolmo, que ficou mundialmente conhecida por ter sido um dos primeiros esforços em se definir as problemáticas
acerca da exaustão ambiental que o planeta
poderia ter no futuro. Apesar de possuir vertentes, como a social e a econômica, a sustentabilidade tem seu eixo ambiental como
um dos principais (MIKHAILOVA, 2014).
As alterações no meio ambiente, geradas
pela ação humana, terminam por impactar e
modificar a cadeia alimentar e também os valores hedônicos do capital natural, assim, os
efeitos, tanto aqueles negativos quanto os
positivos, acabam recaindo sobre o próprio
ser humano, melhorando ou piorando também a qualidade de vida individual bem como
daqueles que vivem em sociedade e usufruem
do mesmo meio ambiente (MOTA, 2006).
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Existe atualmente uma grande preocupação
com os problemas ambientais e a segurança
alimentar para a promoção da saúde mundialmente, trazendo a temática da agricultura
para o centro das discussões no mundo (SILVA, 2011). Orientações internacionais, como
a Carta de Ottawa e as Recomendações de
Tbilisi (UNESCO, 1980 apud SILVA, 2011), tiveram papel nas ações no Brasil quanto a promoção da saúde e a educação ambiental, onde
muitas das demandas sugeridas indicam práticas pedagógicas a serem desenvolvidas nos
espaços formais de educação (SILVA, 2011).
O estudo do solo é de grande importância
para o incentivo à agricultura urbana além de
ser um tema que proporciona a expansão e a
aplicação de diversos conteúdos trabalhados
em sala de aula, o solo é um laboratório vivo
disponível para diferentes atividades didáticas (DOS SANTOS, 2014). Com isso, cumpre-se uma exigência do Ministério da Educação, que concebe como essencial o acesso
ao conhecimento de forma ampla, bem como
o acesso às novas tecnologias, além do estímulo a atividades que contribuam para conscientização sobre a importância da melhoria
das condições ambientais e da necessidade
de serem construídas novas visões educacionais que integrem a saúde e o ambiente (IRALA & FERNANDES, 2001; MORGADO, 2008;
CRIBB, 2010 apud DOS SANTOS, 2014).
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No ano de 2015 diversos países foram reunidos pela ONU para decidir sobre novos caminhos para melhorar a vida das pessoas. Essas
decisões têm o objetivo de elucidar o curso
global de ação para acabar com a pobreza,
promover a prosperidade e o bem-estar para
todos, proteger o meio ambiente e enfrentar
as mudanças climáticas (ONU, 2015). Foi produzida uma nova agenda de desenvolvimento
sustentável para chegar a um acordo global
sobre a mudança climática e esta é sintetizada em dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que se baseiam
nos oito Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio (ODM), ambos constam no currículo
da Cidade de São Paulo, atualizado em 2018
onde as ODS são o foco. O Brasil faz parte da
agenda e diversas ações devem ser tomadas
para a realização dos objetivos (ONU, 2015).

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

Considerando o método de ensino freiriano; ensinar exige apreensão da realidade
(FREIRE, 1996), e para o desenvolvimento
das atividades segundo tal metodologia foi
necessário deixar claro ao aluno qual o objetivo deste trabalho escolar não formal, a
fim de que o propósito é a reflexão, discussão e a multiplicação da ideia de um ambiente sustentável não fosse rechaçada a uma
prática exclusivamente visual e mecanicista.
Foi utilizado, com objetivo de sensibilização o vídeo produzido pela Ong Conservação
Internacional Brasil onde Gilberto Gil “interpreta” O Solo (Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=NZfHmoroHD0&t=6s>) de modo a alertar para a degradação
deste, bem como suscitar a discussão entre
os alunos. A partir dessa primeira atividade,
outras surgiram a com as discussões com
os alunos promovendo o desenvolvimento
cognitivo afetivo e social da criança no contexto escolar em todas as atividades do projeto. Com o resultado da primeira atividade
(29/10) foi possível desenvolver outras atividades subsequentes respeitando a ação ativa das crianças na resolução dos problemas
da escola que é o descarte de lixo inadequado que tem impossibilitado a construção de
uma horta segundo as professoras do Ensino
Fundamental I como citado na introdução.

Esta pesquisa de campo, qualitativa de
abordagem descritiva, exploratória foi desenvolvida com os alunos segundo a metodologia
de ensino freiriana considerando os conhecimentos não formais como ponto de partida
para a prática. Inicialmente foi necessário
gerar nos alunos uma reflexão acerca da importância da sustentabilidade ambiental, com
diversas discussões em grupo e organização
da sala para cuidados com a horta, fazendo
A Tabela 1 a seguir relaciona as aticom que futuramente, estes transformarem- vidades aplicadas nos sextos anos
-se em multiplicadores de um ideal susten- do Ensino Fundamental II, os matetável preservando o meio ambiente, mesmo riais utilizados e seu desenvolvimento.
num ambiente extremamente urbanizado
como São Mateus, bairro de São Paulo - SP.
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Tabela 1 - Atividades desenvolvidas no projeto organizadas cronologicamente relacionando o
tema da atividade, os materiais utilizados e o que ocorreu durante o desenvolvimento de cada uma.
Data
29/10

Tema da atividade

Materiais Utilizados

Desenvolvimento

“O solo” - A natureTelevisão para a
Os alunos assistiza está falando.
exibição do vídeo: “O ram ao vídeo. Após
Solo” e Sala de Leia exibição do vídeo
tura onde há mesas
foram
redondas.
discutidos alguns
aspectos sobre o
vídeo em grupos. Os
alunos foram instigados a exporem suas
observações e
opiniões a partir de
algumas perguntas
instigadoras que utilizamos juntamente
com a professora: “O
que mais gostaram
ou chamou atenção
no vídeo?”, “O que o
ser humano
está fazendo com
a natureza?”, “Podemos mudar a maneira
como o ser humano
trata
a natureza?
Como?”- Após a discussão os grupos de
alunos podiam elaborar um texto ou desenhar suas principais
observações sobre o
vídeo e suas discussões (Imagem 2).
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05/11

Horta escolar: dificuldades e impacto.

Discussão em roda
Os alunos se agrude conversa - sala de param novamente
aula.
nesta aula para discutirem a temática
da horta na escola,
as dificuldades que
foram encontradas
até então para desenvolvê-la como o
descarte de lixo na
região ideal para o
plantio. Chegaram a
conclusão que antes
da conscientização
dos colegas de outros anos seria interessante realizar o
plantio, para então,
incentivar o cuidado
e diminuir o descarte
de lixo no local sensibilizando-os devido a
presença da horta no
local. Os alunos acreditam ser um modo
diferente de atuar e
poderia surtir uma
melhor receptividade
por parte dos colegas
(Imagem 3)
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12/11

Construção de
canteiro

Terra adubada e
tijolos disponíveis
na escola. Sementes
de diversas plantas
alimentícias em especial do milho crioulo
preto.

404

Os alunos do 6º ano
convidaram os alunos
do 9º ano para atuarem
em conjunto neste dia,
objetivando uma maior
sensibilização e ajuda
física para a construção
do canteiro. Durante a
construção os alunos do
6º ano problematizam
a questão do lixo com
o 9º ano que pareceu
bem receptivo ao projeto e a cooperação com
a manutenção da horta.
Foi realizado o plantio
direto de algumas plantas, uma delas o Milho
Crioulo que está desaparecendo do ambiente.
A escola será um banco de sementes desta
variedade selvagem.
Foi realizada, após a
construção do canteiro
e plantio, a organização
da turma para a rega
periódica das plantas
(Imagem 4).
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19/11

Plantio e produção
Rolinhos de papel
de mudas
higiênico, terra e
semente de plantas
alimentícias.
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Foi promovida a reutilização de materiais,
como rolinhos de papel
higiênico, para a produção de sementeiras
que os alunos levaram
para casa para cuidar
do solo e acompanharam o crescimento de
plantas alimentícias,
para poderem relacionar
nossa dependência com
o solo para a alimentação. Posteriormente em
grupos compartilharam
as imagens e dividiram as
experiências que deram
certo ou errado sobre o
cultivo, as dificuldades
e descobertas. Os alunos foram estimulados a
plantarem em suas casas
ou em locais em que
achavam interessante o
plantio (Imagem 5).
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26/11

Avaliação das atividades

Sala com mesas
redondas.
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Os alunos se reuniram em grupos e discutiram suas observações
nas semanas que foram realizadas
as atividades. Perguntamos quais
os efeitos da construção da horta
para a questão do lixo que iniciou
nosso trabalho. Os alunos relataram que observaram uma diminuição na quantidade de lixo atirado
no local da horta, consideraram
muito interessante as atividades
e o desenvolvimento das plantas
e alguns alunos acreditam que,
se forem realizados plantios em
terrenos baldios e locais onde acaba ocorrendo grande quantidade
de descarte de lixo adequado as
pessoas tenderiam a diminuir isso
por cuidar de algo que as interessa
e, ao mesmo tempo estaríamos
cuidando do ambiente. Outros alunos disseram que esperavam que
não houvesse lixo nenhum após o
plantio e que, mesmo com a diminuição do lixo no local se sentiram incomodados que nem todos
cooperem e que talvez, junto
com a horta deveria haver alguma
punição mais grave ao aluno que
fosse pego lançando lixo na horta.
Todos chegaram no consenso de
que, mesmo não tendo solucionado o problema plenamente houve
uma grande melhora e que, com
o tempo e mais discussões talvez
seja possível resolver o problema
de modo total no próximo ano.
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Imagem 2 - Desenvolvimento da atividade “O solo” - A natureza está falando” com exibição de vídeo sobre o solo e a poluição desenvolvido pela ONG Conservação Ambiental. Em A e C os alunos estão assistindo ao vídeo e em B e D estão relatando como se sentiram quanto ao vídeo e discutindo a temática com o grupo.

Imagem 3 - Desenvolvimento da atividade “Horta escolar: dificuldades e impacto”. Em A e B é possível ver os alunos expondo suas ideias acerca do tema proposto.
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Imagem 4 - desenvolvimento da atividade “Construção de canteiro”. Os alunos do 9º ano
auxiliam os alunos do 5º ano na construção dos canteiros e plantio (A e D). em B visualizamos
a semente de milho crioulo, em C e E visualizamos o crescimento das plantas após alguns dias.

Imagem 5 - Desenvolvimento da atividade “Produzindo Sementeiras”. Os alunos realizaram o
plantio de sementes em rolinhos de papel higiênico para a manutenção da horta após a colheita, aproximando-se do cultivo e discutindo em grupo as dificuldades encontradas (A, B, C e D).
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – UM INSTRUMENTO DE GESTÃO
ESCOLAR DE TRANSFORMAÇÃO DA ESCOLA E DA SOCIEDADE
RESUMO: Este Trabalho tem como objetivo compreender o significado do Projeto Político

Pedagógico na escola e seu processo de desenvolvimento para a transformação institucional
e social. Para elaborá-lo, optou-se pela pesquisa teórica, diante da impossibilidade de realizar
uma pesquisa empírica sobre o assunto. Buscou-se, portanto, construir um quadro teórico.
Em interlocução com diferentes autores, que têm explorado a temática, como Veiga (1998,
2001), Libâneo (2003), Padilha (2002) e outros. A análise foi realizada refletindo, discutindo,
comparando e agregando dados da literatura sobre princípios, conceitos, importância,
elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico.
Através dessa pesquisa teórica percebeu-se que o projeto político pedagógico precisa
considerar as singularidades e a participação de todos os sujeitos da comunidade escolar,
dando ênfase à participação, criatividade, a liberdade de expressão, a capacidade reflexiva e a
própria dinâmica dos envolvidos. Concluiu-se que o projeto político pedagógico é instrumento
de gestão fundamental para a transformação da escola, o qual lhe dá identidade própria,
autonomia e favorece a agregação de esforços para cumprir com efetividade sua função social.

Palavras- chave: Projeto Político Pedagógico; Gestão-Escolar; Transformação-Escolar.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo busca fazer reflexões sobre o Projeto Político Pedagógico com a finalidade de vir a contribuir com as instituições escolares de maneira esclarecedoras, porém sabemos que a escola tem a função de socializar o indivíduo no sentido de serem transmissores de valores, atitudes e concepções. Porém o
Projeto Político Pedagógico deve ter como base uma construção participativa que todos
que fazem parte da escola possam dar suas opiniões de forma democrática, ética e política.
Assim, são organizadas as ações que serão realizadas dentro do ambiente escolar, ou seja, o trabalho político e pedagógico é organizado e executado visando à qualidade de ensino, a construção
da autonomia e identidade, auxilia na definição de estratégias para a escola, ajuda a priorizar as metas educacionais, e como decidi-las para poder alcançá-las e por final medir e avaliar os resultados.
Entretanto, o indivíduo desenvolve a sua potencialidade dentro do projeto de modo que a intervenção seja constante na elaboração e execução do mesmo, visando a transformação individual e
coletiva do ser humano. Toda instituição escolar deve ser definida para sua funcionalidade e para
a comunidade que atende, pois o projeto planeja e organiza as ações para evitar improvisações,
trabalhos mal feitos e perdas de tempo. A escola passa a ter sua própria autonomia e identidade.
A construção do Projeto Político Pedagógico é democrática e humanizada, de tal maneira que
visa a formação de sujeitos críticos, autônomos e que atuem em sociedade de maneira consciente, todavia necessita-se de escolas que promovam a educação para que exerçam seu poder
de cidadania plenamente e assim possa ser um instrumento de transformação. Neste artigo foi
realizada a pesquisa bibliográfica com a finalidade de trazer concepções de autores como Veiga
( 2008), Gadotti ( 1997) entre outros relacionados com o assunto apresentado. Além de mostrar
a pretensão deste estudo e reforçar a importância do Projeto Político Pedagógico e mostrar
aos que tiveram acesso a ele como é forte esse instrumento para o funcionamento da escola.

412

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

O QUE É O PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO
No sentido etimológico, o termo projeto
vem do latim projectu, particípio passado
do verbo projicere, que significa lançar para
diante; é plano, intento, desígnio; empreendimento; redação provisória de lei; plano geral
de lei, de edificação (Ferreira, 1975, p. 1.144).
As palavras político e pedagógico têm assim uma significação indissociável. Neste
sentido é que se deve considerar o Projeto
Político Pedagógico como um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, na busca da intencionalidade.
O Projeto Político Pedagógico tem a ver
com a organização do trabalho pedagógico
em dois níveis: como organização da escola
como um todo e como organização da sala
de aula, incluindo sua relação com o contexto social imediato, procurando preservar a
visão de totalidade. Nessa caminhada é importante ressaltar que o Projeto Político Pedagógico busca a organização do trabalho
pedagógico da escola na sua globalidade.
Compreendemos o Projeto Político Pedagógico como um mecanismo de reflexão e ação
constantes, quando são discutidas as necessidades da comunidade escolar e elaboradas
as metas dando as indicações necessárias à
organização do trabalho pedagógico. Pode
se perceber que o projeto não é algo que é
construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais como
prova de cumprimento de tarefas burocráticas. Também não é um documento pronto
e acabado, proposto de maneira impositiva,
sem discussão para a construção do mesmo.
Sendo assim, a escola continua a mesma,
não havendo avaliação, em todas as etapas.

O Projeto Político Pedagógico deve ser
entendido como instrumento teórico metodológico que a escola elabora, de forma
participativa de apontar a direção e o caminho que vai percorrer para realizar, da melhor maneira possível, sua função educativa.
A abordagem do Projeto Político Pedagógico, como organização do trabalho da escola
como um todo, está fundada nos princípios
que deverão nortear a escola democrática,
pública e gratuita. Um deles é a igualdade
de condições para acesso e permanência na
escola. Saviani (1982, p.63) alerta-nos para
o fato de que há uma desigualdade no ponto de partida, mas a igualdade no ponto de
chegada deve ser garantida pela mediação da
escola. Igualdade de oportunidades requer,
portanto, mais que a expansão quantitativa
de ofertas; requer ampliação do atendimento com simultânea manutenção de qualidade.
Qualidade que não pode ser privilégio de
minorias econômicas e sócias. O desafio que
se coloca ao Projeto Político Pedagógico da
escola é o de propiciar uma qualidade para
todos. A escola de qualidade tem a obrigação de evitar, de todas as maneiras possível
a repetência e a evasão. Tem que garantir a
meta qualitativa do desempenho satisfatório de todos. Qualidade para todos, portanto,
vai além da meta qualitativa de acesso global, no sentido de que as crianças, em idade
escolar, entrem na escola. É preciso garantir a permanência dos que nela ingressarem.
Em síntese, qualidade implica consciência
crítica e capacidade de ação, saber e mudar.
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Gestão democrática é um princípio consagrado pela Constituição vigente e abrange as
dimensões pedagógicas, administrativa e financeira. Ela exige uma ruptura história na prática administrativa da escola, com o enfrentamento das questões de exclusão e reprovação
e da não – permanência do aluno na sala de
aula, o que vem provando a marginalização das
classes populares. A busca da gestão democrática inclui, necessariamente, a ampla participação dos representantes dos diferentes
segmentos da escola nas decisões/ações administrativo – pedagógicas ali desenvolvidas.
Liberdade é outro princípio constitucional.
O princípio da liberdade está sempre associado à idéia de autonomia. O que é necessário,
portanto, como ponto de partida, é o resgate
do sentido dos conceitos de autonomia e liberdade. A autonomia e a liberdade fazem parte
da própria natureza do ato pedagógico. O significado de autonomia remete-nos para regras
e orientações criadas pelos próprios sujeitos
da ação educativa, sem imposição externa.
A escola tem uma autonomia relativa e a
liberdade é algo que se experimenta em situação e esta é uma articulação de limites e
possibilidades. Isso vai ao encontro do que
diz Rios (1982, p.77): A liberdade é uma experiência de educadores e constrói-se na vivência coletiva, interpessoal. Portanto, “somos
livres com os outros, não apesar dos outros”.
Se pensarmos na liberdade na escola, devemos pensá-la na relação entre administradores, professores, funcionários e alunos que
aí assumem sua parte de responsabilidade
na construção do projeto político-pedagógico e na relação destes com o contexto social
mais amplo. O grande desafio da escola, ao
construir sua autonomia, deixando de lado
seu papel de mera “repetidora” de programas
de “treinamento”, é ousar assumir o papel
predominante na formação dos profissionais.
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A tomada de consciência, dos princípios
norteadores do Projeto Político Pedagógico, não pode ter o sentido espontaneísta
de se cruzar os braços diante da atual, organização da escola, que inibe a participação de educadores, funcionários e alunos
no processo de gestão (FERREIRA, 1975).
A importância desses princípios está em
garantir sua operacionalização nas estruturas escolares, pois uma coisa é estar no
papel, na legislação, na proposta, no currículo e outra é estar ocorrendo na dinâmica interna da escola, no real, no concreto.
A construção do Projeto Político Pedagógico da escola exige a definição de princípios
que é o ponto de partida para a definição
dos objetivos, buscando atender as necessidades da escola, trabalhando as mudanças necessárias durante sua concretização.

A IMPORTÂNCIA DO PROJETO
POLÍTICO PEDAGÓGICO
O trabalho pedagógico na sociedade democrática não se baseia na implementação
passiva de diretrizes educacionais e na conseqüente preparação dos alunos para apenas
executar ordens. O direito e o dever da escola são de organizar um trabalho pedagógico
que contribua para a formação do cidadão.
O direito se refere ao respeito pelo trabalho dos profissionais da educação que nela
atuam assim como ao direito do aluno de
ter a educação de que necessita como pessoa e não apenas como futuro trabalhador.
O dever relaciona-se à razão da existência da escola, que é proporcionar aprendizagem ao aluno. Vemos que a escola não vem
cumprindo seu papel de garantir a aprendizagem de cada aluno. De acordo com Libâneo (2003) estudos e dados estatísticos

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

continuam apresentando o fracasso escolar
como fracasso do aluno. A desconsideração
desse direito e desse dever tem significado
a realização de trabalho padronizado, descomprometido, baseado em verticalizadas
relações por parte de professores e alunos.

Elaboração do Projeto Político Pedagógico
Deve-se ter claramente o que se quer fazer e porque irá fazê-lo. O Projeto Político Pedagógico não se constitui na simples
produção de um documento, mas na consolidação de um processo de ação- reflexão-ação que exige o esforço conjunA construção do Projeto Político Pedagógi- to e a vontade política do coletivo escolar.
co pela equipe escolar pressupõe a existência
de autonomia de modo a se eliminarem reAs perguntas mais importantes a serem reslações verticalizadas entre a escola e os diri- pondidas pela equipe escolar no momento de
gentes educacionais e dentro dela própria. A elaboração do Projeto Político Pedagógico
falta dessa autonomia tem levado à realização são: Como queremos ser ou onde queremos
de um trabalho repetitivo, mecânico e padro- chegar? O que se pode fazer, que medidas denizado, sem se atentar para as expectativas vem ser tomadas, para que a escola melhore,
dos diferentes grupos de alunos.O currículo, para que propicie um ambiente de trabalho
muitas vezes, restringe-se ao cumprimento agradável para todos e favoreça a aprendizada atividade do livro didático, que passa a ser gem efetiva para os alunos? Aprendizagem
utilizado igualmente por alunos e professores efetiva seria aquela que agrega a eficiência
de diferentes localidades (LIB NEO, 2003). e a eficácia, mas que seja também duradoura, de acordo com o interesse e as necessiVivenciando este trabalho durante uma boa dades da clientela da escola (VEIGA, 2001).
parte de sua vida, Veiga (2001), afirma que o
educando aprende a ser natural e a trabalhar
É bastante conveniente que as fases de elacom vistas a cumprir o que lhe é estabele- boração do projeto sejam desenvolvidas com
cido, sem questionamento. A avaliação que base em esboço breve formulado por uma coainda se pratica contribui grandemente para missão escolhida pela equipe escolar. Esse esmanter essa situação, pelo fato de apenas o boço permite destacar os tópicos do projeto
aluno ser avaliado somente pelo professor. e distribuir responsabilidade para a coleta de
Cada escola é única, no sentido de que dados, para a análise e a interpretação, para o
atende alunos com características e neces- estabelecimento de objetivos, metas e gransidade próprias e nela atuam profissionais des ações. Uma das vantagens da elaboração
com diferentes experiências de trabalho e coletiva do Projeto Político Pedagógico da esde vida e diferentes percepções de socie- cola é possibilitar aos profissionais da educadade, de escola, de educação, aprendiza- ção e aos alunos a vivência do processo demogem e outros. O funcionamento é um local crático. Nisso consiste a formação do cidadão
singular de trabalho, com seu jeito próprio capaz de inserção social crítica (VEIGA, 2001).
de organização do espaço físico e divisão de tarefas, que requer direcionamento
É bom lembrar que a maioria dos profissiocondizente definido pelo seu próprio Pro- nais que hoje atuam teve sua formação sob
jeto Político Pedagógico (VEIGA, 2001). a influência do regime militar instaurado no
país em 1964. Portanto, “também eles, ou
melhor, nós temos a necessidade de aprender a conviver e a trabalhar democraticamente” (Veiga 2001). Não podemos exigir
415
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de nossos alunos aquilo que não somos caPortanto, a formação continuada dos propazes de praticar. A formulação conjunta do fissionais da escola que se compromete com
projeto político-pedagógico cria, pois, um a construção do Projeto Político Pedagógico,
espaço privilegiado de vivência democrática. não deve limitar-se aos conteúdos curriculares, mas se estender à discussão da escola
O processo de elaboração do Projeto Po- como um todo e suas relações com a socielítico Pedagógico pode contribuir, portanto, dade. Neste sentido, a escola deixa de lado
para a construção das identidades dos su- o papel de mera repetidora de programas de
jeitos, nas dimensões sociais, éticas e políti- treinamento e passa a fazer parte dos progracas, em uma perspectiva crítica. Obviamente, mas de formação continuada, questões como:
isso pressupõe uma percepção desse proje- cidadania, gestão democrática, avaliação, meto como um instrumento de organização dos todologia de pesquisa e ensino, novas tecnosujeitos sociais no interior da instituição es- logias de ensino, entre outras (VEIGA, 2001).
colar e não como um documento meramente burocrático, encomendado a terceiros.
A participação dos pais e dos alunos pode se
concretizar na programação de atividades, na
A tarefa é complexa porque, ao mesmo coordenação de eventos intra e extra escolatempo em que a escola deve buscar a con- res e no estudo da realidade. Eles devem vincuvergência e a consciência dos interesses dos lar-se principalmente aos diversos colegiados
sujeitos envolvidos na organização de todo existentes na escola, com o que estarão até
o trabalho pedagógico precisa estimular a mesmo consolidando a prática participativa.
participação dos grupos em seu interior, respeitando suas especificidades. A melhoria da
A avaliação diagnóstica para o trabalho pequalidade da formação profissional e a va- dagógico, parte da necessidade de se conhelorização do trabalho pedagógico requerem cer a realidade da escola e compreender as
articulação entre instituições formadoras, causas da existência de problemas, esforçanno caso as instituições de ensino superior, do-se para propor ações coletivas. Consideescolas de formação e no caso do Distrito rando este tipo de avaliação, o seu processo
Federal seria pela Escola de Aperfeiçoamen- envolve três momentos: a descrição e a proto dos Profissionais da Educação (EAPE). blematização da realidade escolar, a compreensão crítica da realidade descrita e probleA formação profissional implica, também, matizada e a proposição de alternativas de
a indissociabilidade entre a formação ini- ação, que é o momento de criação coletiva.
cial e a formação continuada. A formação
continuada é um direito de todos os profisO processo de elaboração do Projeto Posionais que trabalham na escola, uma vez lítico Pedagógico pode contribuir, portanto,
que não só ela possibilita a progressão fun- para a construção das identidades dos sucional baseada na titulação, na qualificação jeitos, nas dimensões sociais, éticas e polítie na competência dos profissionais, mas cas, em uma perspectiva crítica. Obviamente,
também propicia, fundamentalmente de- isso pressupõe uma percepção desse prosenvolvimento profissional dos professores jeto como um instrumento de organização
articulado com o das escolas e de seus pro- dos sujeitos sociais no interior da instituição
jetos, como o Projeto Político Pedagógico. escolar e não como um documento meramente burocrático, encomendado a terceiros. A tarefa é complexa porque, ao mesmo
416
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tempo em que a escola deve buscar a convergência e a consciência dos interesses dos
sujeitos envolvidos na organização de todo o
trabalho pedagógico precisa estimular a participação dos grupos em seu interior, respeitando suas especificidades (VEIGA, 2001).

IMPLEMENTAÇÃO,
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
Segundo André (2001), implementação pela
escola do seu próprio Projeto Político Pedagógico é condição para que se afirme sua identidade, como espaço pedagógico propício para
a construção do conhecimento e da cidadania. Por sua vez, a percepção do processo de
construção do conhecimento, que os agentes
escolares têm, influência na implementação
do Projeto Político Pedagógico na escola.
Entendida a construção do conhecimento
numa concepção dialética, construtor histórico, dinâmico e contínuo, nele o indivíduo
aprende por interações coletivas, de forma
ativa, e o papel do professor é provocar conflitos cognitivos no aluno, impulsionando-o
à criação de novos conhecimentos. Daí por
que, ao construir e implementar o Projeto
Político Pedagógico, seus agentes devem ter
isso claramente, definido e explícito, de modo
a assumir essa dinâmica como móvel fundamental da prática pedagógica (ANDRÉ, 2001).
Para que o projeto político pedagógico realmente tenha êxito é necessário que haja
planejamento antecipado de cada ação e
que tenha vínculo com o projeto político
pedagógico, observando a realidade da instituição, do momento e do espaço a ser realizada tendo toda a comunidade escolar envolvida. O acompanhamento será contínuo,
feito por pessoas responsáveis que se reúnem para saber como andam os trabalhos, as
ações menores que estão sendo planejadas,
concluídas e avaliadas, tendo vínculo com o
Projeto Político Pedagógico (ANDRÉ, 2001).

Neste sentido, foi observado que ao construir
e implementar o Projeto Político Pedagógico
é preciso haver diagnóstico das necessidades
de toda comunidade escolar a ser atendida
durante o ano letivo, que os planos devem ser
flexíveis e abertos a mudanças no decorrer do
processo. Além disso, é necessário que todos
da comunidade escolar atuem na elaboração
e na execução do Projeto Político Pedagógico com participação ativa e interesse coletivo
Na atual conjuntura social, a escola que
norteia suas ações sob a ótica de uma gestão democrática e respaldada num projeto
político pedagógico, de concepção inovadora, certamente viabilizará o processo de
ensino - aprendizagem de qualidade romperá, gradativamente, com as distorções que
a sociedade impõe quando restringe à classe elitista, uma pequena parcela da população, o acesso aos suportes didáticos tecnológicos, visto que estes são concebidos
como instrumentos facilitadores da aquisição do saber (GADOTTI; ROMÃO, 1997).
Em suma, constata-se que a escola precisa redimensionar sua prática, portanto, é
imperativo pautar sua atuação numa gestão descentralizadora na qual as ações coletivas estejam contempladas num Projeto Político Pedagógico. Contudo, não se
deve perder de vista que o mesmo é um
objeto de estudo permanente e flexível.
Nesse processo, a escola atua como um espaço de construção coletiva no qual o poder
de decisão e as responsabilidades são compartilhados, objetivando difundir no âmbito
escolar uma nova postura pertinente a um
ensino de qualidade que dará, por conseguinte, as ferramentas necessárias ao educando
para atuar em pé de igualdade no mercado
competitivo que temos na atualidade, pois,
gestão democrática só se faz pelo exercício
da interação, da reflexão e da ação coletiva.
417

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabendo-se que cada escola atende a uma
comunidade que apresenta diversas realidades, o Projeto Político Pedagógico como
um instrumento de transformação, deve
ser construído visando, sobretudo, assegurar o sucesso da aprendizagem dos alunos
e sua permanência numa escola prazerosa
e de qualidade para todos, aí a necessidade
de atender a essas realidades particulares,
para não acontecer o que vem ocorrendo na
maioria das escolas, que pegam “emprestados” projetos de outras escolas e o mesmo
é engavetado e apresentado ano após ano.

Nessa perspectiva, um papel importante desempenhará nas escolas Associação de Pais e
Mestres, Clubes diversos, Grêmio Estudantil, Conselhos de Classe, Representação de
Turmas e outros que atuam em sintonia com
as diretrizes do Projeto Político Pedagógico.

Concluindo, convém dizer que os estudos
e as análises da literatura, aliados às experiências vividas em escolas públicas permitiram-nos compreender que o Projeto
Político Pedagógico é um processo de desenvolvimento para a transformação institucional e social que podem resultar em melhoNos estudos realizados, verificou-se que vá- ria das escolas e aprendizagem dos alunos.
rios fatores norteiam a construção do Projeto
Político Pedagógico e um deles é o conhecimento da realidade da clientela atendida em
uma determinada escola. A construção do Projeto Político pedagógico requer continuidade
das ações, descentralização, democratização
dos processos coletivos de reflexão, elaboração, execução e avaliação. Sendo de cunho
emancipatório, os educadores têm papel importante na ampliação das possibilidades de
apressar as mudanças que se fazem necessária.
A implementação e o acompanhamento
de um projeto político pedagógico próprio
são condições para que se afirme a identidade da escola, como espaço Pedagógico
propício à construção do conhecimento e
da cidadania para a transformação individual, institucional e da comunidade local.
Deve-se atentar para que o Projeto Político
Pedagógico esteja em permanente avaliação,
em todas as suas etapas e durante todo o
processo, a fim de garantir o caráter dinâmico
da vida escolar em todas as suas dimensões.

418

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

REFERÊNCIAS
ANDRE, M. E. O projeto pedagógico como suporte para novas formas de avaliação.IN.Amélia
Domingues de Castro e Anna Maria de Carvalho (Orgs.). Ensinar a Ensinar.São Paulo, 2001.
DEMO, Pedro. Pesquisa e construção do conhecimento: metodologia científica no caminho
de Habernas.Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro 1994.
GADOTTI, Moacir, ROMÃO, José E. (orgs.). Autonomia da Escola: Princípios e Propostas.
São Paulo: Cortez, 1997.
GIL, Antonio Carlos.Como elaborar projeto de pesquisa. 3 . ed. São Paulo: Atlas, 1994.
LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Maria de Andrade. Fundamento de metodologia científica.
3. ed. São Paulo: Atlas, 1991.
LIB NEO, José Carlos, SEVERINO, Antonio Joaquim, PIMENTA, Selma Garrido. Educação
Escolar: Políticas, Estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2003(Coleção Docência em
Formação).
PADILHA, Paulo Roberto. Projeto político pedagógico, leitura do mundo e escola cidadã.
São Paulo, Instituto Paulo Freire. 2002.
VEIGA, Ilma Passo (Org.) Projeto político pedagógico da escola: uma construção possível.
23.ed.Campinas: Papirus, 2001.
RESENDE, Lúcia Maria Gonçalves de Veiga, Ilma Passos a. (orgs.). Escola: espaço do Projeto
Político Pedagógico. Campinas: Papirus, 1998.
RIOS, Terezinha A. Significados e Pressupostos do projeto político pedagógico. In: Série
Idéias nº 15, São Paulo: FDE, 1993.
SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia: Polêmicas do nosso tempo. Campinas: Autores
Associados, 1994.

419

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

LAÍS VIEIRA DA SILVA
Formada em Licenciatura Plena em Pedagogia pela UNESP
Campus - Rio Claro em 2006. Trabalhou na como Professora de
Ensino Básico no Estado de São Paulo e atualmente trabalha
no Centro de Educação Infantil da Prefeitura de São Paulo.

420

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

A CONTRIBUIÇÃO DA PEDAGOGIA NO PROCESSO EDUCATIVO
RESUMO: O presente artigo científico tem por objetivo principal problematizar a gestão

escolar de forma descentralizada por meio de ações via prática pedagógica com a participação
efetiva de toda a comunidade escolar. Para a construção de uma prática pedagógica em
total sintonia com a realidade da comunidade escolar, mostra-se necessária uma gestão
democrática e participativa tendo como referência o Projeto Político Pedagógico em moldes
coletivo. Não se trata necessariamente de esgotar o assunto, mas, contribuir para o debate
no âmbito do estabelecimento escolar visando uma intervenção e a preocupação com
a melhoria da qualidade da educação por meio da participação de todos os envolvidos. A
gestão escolar concebe-se em uma perspectiva de participação dos indivíduos que compõem
o universo escolar na comunidade de forma participativa, logo, coletiva, rompendo com o
modelo autoritário que perpassa a própria história da educação no Brasil. Com isso o presente
trabalho aborda em seus objetivos específicos, conceituar historicamente a participação da
comunidade; refletir sobre as impressões dos autores pesquisados; compreender e direcionar
as políticas educacionais para a realidade e as reais necessidades da escola.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Prática Pedagógica; Educação.
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INTRODUÇÃO
A gestão escolar é discutida sobre diversos enfoques conforme o entendimento de cada
autor no contexto do universo escolar, onde frequentemente se trata sobre os sistemas
educacionais públicos e suas principais peculiaridades no que tange o trabalho pedagógico
e sua organização. A importância do tema implica no fato para que haja um entendimento
da gestão escolar e democrática enquanto direito social, é preciso compreender a instituição escolar como uma instituição social que, segundo o ordenamento jurídico como missão
primordial assegurar a formação dos cidadãos e estes vivenciá-la de forma real e concreta.
Os especialistas em educação são unânimes em afirmar que partindo de uma definição de gestão enquanto administração e organização, a gestão democrática e o Projeto Político Pedagógico (que é o definidor das práticas pedagógicas adotadas pela instituição escolar) estão intimamente interligados. É inviável a
elaboração de um Projeto Político Pedagógico coletivo sem que se efetive uma gestão democrática, inspirada nos anseios do cotidiano escolar, da prática pedagógica, da realidade
da escola porque é através da gestão democrática que se constrói um projeto participativo.
Tem-se como objetivos específicos: conceituar historicamente a participação da comunidade e a realização de um trabalho pedagógico participativo; refletir sobre as impressões dos autores pesquisados; e, compreender e direcionar as políticas educacionais para a realidade e as reais necessidades da escola.
É um processo que implica invariavelmente na organização do espaço escolar, no trabalho diário que cada um dos personagens da comunidade escolar, levando-se em conta os aspectos temporais, espaciais, de formação, legislação, administração, políticas educacionais, recursos financeiros e humanos (FERREIRA, 2016).
A partir desse contexto, um dos problemas apontados é o de que as escolas, como estão organizadas hoje, estão inexoravelmente destituídas de espaço coletivo e democrático. Por essa razão, é necessário rever essa organização para permitir a prática da participação e da democracia.
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UM POUCO DE HISTÓRIA:
buscando as origens da gestão escolar
democrática
As transformações que se refletem no universo da sala de aula atualmente começou a
ser construído dentro de um processo mais
abrangente e complexo anteriormente à década de 1990. Assim, para que compreendamos
o cenário educacional atual, necessitamos voltar no tempo e compreender também os elementos constitutivos do processo de mudança nos campos econômicos, sociais e políticos.

Segundo Dourado (p. 11, 2012) a gestão escolar implica em “um processo de aprendizado
e de luta política, ensejando a criação e efetivação de canais onde a comunidade pode participar, aprender a lidar no jogo democrático,
sendo fruto de uma reflexão sobre as estruturas
autoritárias com objetivo de transformar-se”.

Assim, conforme se verificou até aqui,
uma vez analisada a questão da gestão esAs diretrizes educacionais respondem a colar como prática participativa sob o enuma política educacional, que, dentro de foque pedagógico, cumpre buscar os cauma sociedade capitalista, traz suas con- minhos possíveis para essa concretização.
tradições e a luta pela superação de clasA GESTÃO COM A PARTICIPAÇÃO
ses sociais e do poder hegemônico. Discutir
DE TODOS POR MEIO DA PRÁTICA
políticas educacionais “implica, na verdade,
PEDAGÓGICA
em trazer informações sobre o passado (organização do capital) e, com elas, cotejar a
Neste item verifica-se que por mais assisforma de ser do presente (reorganização do
mesmo sistema produtivo)” - (NAGEL, 2011). temáticas que se constituam as relações no
ambiente, esta irá invariavelmente produzir a
A comunidade escolar é formada não ape- gestão do pedagógico mesmo que o procesnas pelo corpo docente e pais de alunos, mas so de gestão da escola em suas intencionapela direção e equipe pedagógica e todos lidades não se sucedem de forma clara, ou
estes são os sujeitos ativos do processo de mesmo, não seja de caráter democratizante.
Em outras palavras, frequentemente no
gestão, de modo que a sua participação implica em clareza e conhecimento de seu papel ambiente escolar não ocorre de forma exe de que forma deverá atuar neste contexto. plícita as intenções que norteiam o projeto
de gestão. Todavia, ainda assim de forma irDessa forma, além da participação, a au- refletida há uma gestão via prática pedagótonomia é revestida de princípios básicos gica acontecendo até mesmo porque o corque norteiam a gestão democrática edu- po docente estão produzindo um trabalho
cacional implicando na forma de organiza- (ou uma resistência a este), produzindo aula
ção do trabalho escolar e das relações que e conseqüentemente produzindo ou não
acontecem nesse espaço (NAGEL, 2001). conhecimento (LUCI & MEDEIROS, 2014).
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Trata-se de processos participativos e
que envolvem todo o segmento escolar
no contexto do ensino e também no escolar segundo Lucas e Medeiros (p. 19, 2014).
Trata-se da principal retórica do tema gestão democrática por meio de uma prática pedagógica que se efetiva com o trabalho participativo além do envolvimento e
do compromisso de todos com a educação.

Dessa forma produzir significa inventar
o conhecimento, mas torná-lo seu conhecer. Assim como o termo “professores”, não
fazendo distinção do gênero, segundo seu
ofício são fundamentais não implicando ser
necessariamente homem ou mulher tendo
este seu lugar social, também profissional.
Já com relação à prática pedagógica, o trabalho de gestão implica em opções teórico-metodológicas onde as pessoas produzem
não apenas suas condições materiais de vida,
administram bens (públicos) mas produzem
relações sociais e dimensionam sua trajetória (LUCI & MEDEIROS, 2014). Nesse entendimento, compreende-se a escola como:

São dois processos que bem representam
as lutas e os anseios da classe educacional: a
participação e a descentralização. Sendo que
esta última é compreendida pelo Estado, com
nuances neoliberais, como isenção de provimento, apoio à educação, ao passo que a
comunidade de forma geral não se enquadra
em âmbito nacional aos ditames que não conEspaço-tempo da produção do conhecisiderem as culturas, fazeres, saberes e tam- mento e do trabalho de professoras e probém características locais (NAGEL, 2011). fessores; b) a gestão do pedagógico, como
atividade protagonizada por todos na esDessa forma, verifica-se que a gestão es- cola, desde que haja condições de democolar implica necessariamente em um pro- cratização dos processos, incluindo decesso de democratização tanto da educação safios e possibilidades para a gestão do
quanto do pedagógico implicando constan- pedagógico como prática emancipadora dos
temente no trabalho pedagógico dos pro- sujeitos da escola, entre eles, os professores.
fessores enquanto sujeitos produtores de
conhecimento. Nesse aspecto, compreende-se por produção do conhecimento a apropriação individual do saber (NAGEL, 2011).
O que se infere da afirmação anterior é que
todo indivíduo possui conhecimentos provenientes de sua historicidade, de sua cultura,
de sua vida segundo Vygotsky (p. 68, 1996).
Pode-se dizer, por exemplo, quando da interação em sala de aula, por meio da linguagem, apropriam-se saberes tornando-os por
complexos processos cognitivos, conhecimentos, porque de alguma forma, havia uma
demanda de conhecer VYGOTSKY (1996).
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Esta mesma emancipação ocorre tendo
em vista uma retomada dos sentidos das
práticas pedagógicas pelos sujeitos atuante nesse ambiente educacional, desvelando
os sentidos atribuídos a essas práticas pelas políticas públicas, compreendendo que
o pedagógico se constitui no espaço-tempo
de relações de poderes cotidianamente vividas na escola, ou seja, perpassado por intencionalidades e sem neutralidade, posto
que exige dos sujeitos decisões e imbricamento nos discursos, nas atividades, estes
também políticos sempre porque resultado de intencionalidades (NAGEL, 2011).
A partir do momento que se define o que
é escola, termina-se, invariavelmente, definindo também elementos como conhecimento, aula, prática pedagógica. São elementos imbricados, que compõe a gestão
do pedagógico no ambiente escolar e revelam as crenças pedagógicas e a filosofia de trabalho daquela instituição escolar.
Crenças inúmeras que conjuntam a um ou
outro teórico, que, frequentemente se revelam híbridas. Desdobram-se e se incluem
no ambiente cultural da escola em consonância com os sujeitos que ali estão e suas
práticas pedagógicas (MARQUES, 2012).
Assim, infere-se que a denominada gestão pedagógica é em verdade, a gestão por
excelência da escola. Ao pensar as práticas
pedagógicas, o Projeto Pedagógico da escola, os sujeitos da comunidade escolar estão
sintetizando e ali fingindo suas crenças, sua
cultura, imaginando e projetando seu futuro em consonância com o passado e o presente também avaliados (NAGEL, 2012).

Apesar de frequente a utilização da expressão
“Projeto
Político-Pedagógico”,
denota-se que a Pedagogia, ciência da
educação, é na sua essência política e
toda opção pedagógica é, em si, política.
Com isso, o Projeto Pedagógico transforma-se em uma atividade a ser exercida coletivamente, uma vez que leva em conta as
características socioeconômicas e culturais de uma determinada sociedade. Dessa forma, insere-se em uma condição de
gestão democrática educacional e escolar.
Autores como Libâneo, Oliveira e Toschi (p.
369, 2006) apresentam a gestão escolar ou
pedagógica como “uma das dimensões da gestão da educação e da escola”. Todavia, a gestão
da educação e da escola por excelência, incide diretamente sobre peculiaridades da instituição escolar tais como a prática pedagógica
tão sistematicamente tratada nesta pesquisa.
É de grande importância e complexidade porque nele se encontram todas as práticas pedagógicas, as crenças, os estudos,
os planejamentos, ou seja, todo tipo de
ação que resultará na atividade central de
uma escola: a aula e na atividade básica dos
professores: a produção do conhecimento sua e dos estudantes (MARQUES, 2012).
A escola deverá ser um espaço que não perpetue privilégios perversos ou que se resuma a
um mero repasse de informação, mas que note
a linguagem como um fator de reconhecimento e valorização dos indivíduos em sua singularidade, comunicando e condensando saberes.
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Trata-se de uma escola direcionada para
o desenvolvimento humano, o que exige
um modelo educacional voltado para a produção do conhecimento nas mais diversas situações e possibilidade de o sujeito
se fazer sujeito e, assim, produzir, coletivamente historicidades (MARQUES, 2012).

Uma vez interligado ao espaço, ela constitui-se, produz-se a partir das necessidades
e demandas nas relações sociais e participa
ativamente da comunidade escolar. Dessa
forma, com esse pensamento é possível descartar a idéia de que existe um só tempo e
espaço para as escolas (MARQUES, 2012).

São aspirações que não se resumem a um
modelo utópico de educação mas confinam
uma proposta em consonância com um período onde funções especializadas, agilidade e
eficiência nas ações e no pensamento, crítica
e iniciativa (própria) no que diz respeito às estruturas, determinam o grau de sucesso do indivíduo. Trata-se de um modelo de educação
onde crítica e questionamento sobre o conhecimento são válidos, respeitados e se legítimos, acatados. Nesse modelo de ambiente,
destaca-se a inexistência de estranhamentos.

Mas, contrariamente, a instituição escolar necessita ser encarada como um espaço de produção de saberes, cuja eficiência e seu desempenho encontra-se
exatamente no tempo disponibilizado.

Dessa forma, o tempo de 200 dias e oitocentas horas, o ano letivo em si se transforma em tempo e espaço que enseja a
discussão, a interlocução, a produção para
ações solidárias e comunitárias dando condição a todos para que exercitem a sua cidadania, sendo o fito final de uma instiOcorre que um processo onde o indiví- tuição de ensino conforme as demandas
duo se torna singular ocorre no momen- destes espaços temporais (VEIGA, 2013).
to em que as diferenças significadas, que
tem o papel de permitir a liberdade de maFinalmente a gestão democrática por meio
nifestar os desejos e de decisão sobre onde da prática pedagógica encontra-se exposta
se quer ir, o que pensar e pesquisar se ma- a constante avaliação, verificação das pránifesta. Resumindo: as escolhas das pos- ticas docentes e discentes, verificação da
sibilidades na infinidade de caminhos que práxis, percepção do social de forma crítiora se apresentam (MARQUES, 2012). ca, com previsão para o engajamento em
ações sociais, produção de saberes e muO grande desafio no contexto dessa individu- danças. São requisitos que se mostram inalização é dar uma significação a um conteúdo dicativos de uma aspiração, e, talvez, do
cultural tanto em termos de espaço e de tem- encaminhamento da gestão do pedagógipo, transformando-a não em simples conteú- co nestes espaços-tempos (VEIGA, 2013).
do, mas manifestação de vivência.Nesse sentido, o fator temporal se classifica como uma
categoria abstrata, subjetivo detendo-se às relações e percepções, embora seja mensurável.
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Por esse motivo, estas se direcionam em
um ponto comum que não se resumem nas
aspirações, mas nos variados elementos que
contribuem para a formação do cotidiano
histórico-cultural onde se inserem as instituições e seus objetivos. São numerosos os
personagens que compõem esse universo,
mas no contexto da instituição escolar que
tem como atividade fundamental a produção do conhecimento, estes estão representados na figura do professor e do estudante. Professores são sujeitos da mesma
forma como os são também os estudantes,
e produzem conhecimento também na aula,
onde ocorre a prática da pesquisa, tematização, problematização e reflexão sobre
o tema proposto em sala (VEIGA, 2013).

Assim, a gestão democrática se legitima
uma vez que a sociedade participa ativamente dos rumos da escola, contribuindo para
melhoria da qualidade, sanar dificuldades e
superar eventuais obstáculos que existam.

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Trata-se de uma pesquisa de base bibliográfica, calcada em uma abordagem descritiva sobre os principais conceitos retratando
o tema proposto. Tendo dentre seus principais autores LIB NEO; OLIVEIRA; TOSCHI
(2006) que traçam um panorama bastante
detalhado sobre a estrutura do modelo educacional de gestão, voltado para a inovação
e a qualidade no ensino. Também Ferreira
(2016) encontram-se concepções bastante
atualizadas que se aplicam no ensino contemporâneo e, finalmente, Veiga (2013),
discute com bastante propriedade os principais desafios da gestão educacional atual.

É por esse motivo que os professores são
passageiros e tem como exigência um imaginário, o simbólico que lhes dê sustentação:
simbólico do conhecimento, do componente curricular que trabalha para, assim fortalecidos poderem promover o resgate do
Foram feitas leituras e análise de ouamor, pois mesmo que se viabilize o resgate
do amor no contexto da sala de aula, ain- tros artigos não menos importantes e que
da permanece difícil: o trabalho intelectual. dão sua contribuição para um entendimento mais amplo sobre o tema proposto.
Com isso, o presente trabalho nos faz perceber que a “construção” de um professor
ou professora é viver intensamente a práxis pedagógica, reelaborando em contínuo,
sendo o(a) pedagogo(a), o(a) pedagogo(a) da
aula; levando em conta todo o seu trabalho
e os interesses articulados à vida social, cultural e às formas de produção da existência,
alimentado por teorias que os pensamentos sobre educação associados à época e à
forma de conceber o social (VEIGA, 2013).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Finalizando a presente pesquisa denota-se que é inviável uma gestão que se caracterize por ser essencialmente democrática descentralizada sem a participação e o envolvimento de toda a comunidade escolar e dos profissionais pedagógicos. O tema não está esgotado, necessitando, pois de ser mais aprofundado
posteriormente demonstrando o quão interligados estão os pressupostos norteadores do trabalho educacional e administrativo na escola. É um trabalho que na verdade, resulta da participação dos sujeitos da comunidade e consolida-se na aula, na produção do conhecimento.

Dessa forma, a gestão escolar deve acontecer conforme visto nesta pesquisa via emancipação das estruturas arcaicas administrativas, mas de uma forma dinâmica, mais humanizada e com a participação de todos os envolvidos sendo o primeiro passo para transformar a
escola em um espaço de socialização de saberes e é claro, de produção de conhecimento.

Sem dúvida alguma a pedagogia por meio de sua implementação via uma gestão pedagógica pode trazer contribuições importantes para o processo educativo onde todos
só tem a ganhar. É fundamental um processo educativo de qualidade, com a participação de todos os atores envolvidos na educação e principalmente da comunidade escolar.
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A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS PARA AS CRIANÇAS
RESUMO: Ao ouvir uma história, as crianças vivenciam, no plano psicológico as ações, os

problemas, os conflitos dessa história. Essa vivência, por empréstimo, a experimentação de
modelos de ações e soluções apresentadas na história fazem aumentar consideravelmente o
repertório de conhecimento da criança, sobre si e sobre o mundo. E tudo isso ajuda a formar
a personalidade. Contar histórias é extremamente importante e benéfico para as crianças,
desde a mais tenra idade; contar histórias para as crianças permite conquistas, no mínimo, nos
planos psicológico, pedagógico, histórico, social, cultural e estético. Ao fazer contato com a
obra de arte, no caso, a literatura, a criança participa de uma ação pedagógica, compreendendo
regras de convivência social e desenvolvendo a percepção da igualdade ou da diferença, para
os mecanismos da comunicação linguística, para o reconhecimento e uso da emoção, para a
diversidade estética, para a constatação dos usos do tempo e do espaço.

Palavras-chave: Aprendizagem; Histórias; Crianças; Comportamento; Leitor.
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INTRODUÇÃO
O momento de contar histórias aguça a curiosidade da criança. Mas para que esse
momento seja um momento lúdico para todos envolvidos, é necessário uma preparação antecipada ao momento da narração de histórias. A arte literária se configura como uma produção intelectual que transcorreu séculos passando por metamorfoses que elaboraram seu conteúdo estético e ideológico até os dias de hoje.
A história nos remonta a uma arte que nasceu marcada pela oralidade e aos poucos foi ocupando novos sentidos na vida dos povos, fato que, de acordo com Busatto (2006, p.86-87), deveu-se tanto às mudanças culturais, sociais e econômicas gestadas pela história, quanto pelo empenho de narradores orais enquanto
sujeitos capazes de se adaptar a diversidade de públicos e situações, agregando ouvintes encantados com a empatia mnemônica e a narrativa situacional que levavam.
Desde seu surgimento a obra de arte literária foi se renovando e se sedimentando, ganhando
aspectos de erudição, de popularidade, de regionalismo entre outros gerando literaturas selecionadas. Essas marcas literárias adicionadas à narrativa foram intensificadas quando a oralidade
deixou de ser material organizacional suficientemente válido em função do advento da escrita
como fenômeno apoteótico de registro histórico: “a descoberta da tecnologia escrita provocou
impactos sobre os homens e sobre as civilizações de onde surgiram” (BUSATTO, 2006, p.88).
A obra de arte literária não é apenas uma criação voltada para o lazer nem tampouco um mecanismo pedagógico de origem escolar, é uma arte e uma forma de lidar e de representar o mundo real, seja através da descrição tensa desse real transformada em narrativa com personagens fictícios, seja pela criação de
personagens animados pela consciência encantadora do escritor, elementos maravilhosos que nascem e se refazem pela leitura do real transformado em encantamento.
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A ORIGEM DO CONTAR HISTÓRIAS:
Contexto Histórico
Segundo Zilberman e Lajolo (1993, p. 17),
“eram os clássicos europeus que forneciam
o material para as adaptações e traduções
que precederam a propriedade dita produção brasileira de literatura infantil”. Após a
década de 70, no século XX, é que houve
o desenvolvimento com grandes autores e
Antes do século XVIII, a criança acom- editoras, com produções brasileiras de litepanhava a vida social de um adulto e con- ratura infantil e infanto-juvenil, ainda, com
sequentemente compartilhava a mesma traduções de grandes clássicos estrangeiros.
literatura, nesta época as crianças eram disAs histórias estão presentes em nossa cultinguidas em dois tipos: da nobreza e das
classes desprivilegiadas. Crianças da nobre- tura há muito tempo, e contar histórias é a
za liam geralmente clássicos, já as crianças mais antiga das artes, sendo que o hábidesprivilegiadas liam ou ouviam histórias de to de ouvi-las e de contá-las tem inúmeros
aventura, lendas, contos folclóricos, e as- significados, está interligado ao desenvolsim nasceu à literatura de cordel, uma lite- vimento da imaginação, à capacidade de
ratura de interesse das classes populares. ouvir o outro e de se expressar, à construção de identidade e aos cuidados afetivos.
A partir desse momento, começaram a proLer histórias para as crianças é fundamencurar uma literatura adequada para a infância,
houve adaptações dos clássicos e o folclore tal para que elas possam apropriar-se de um
tornou-se contos de fadas, porém os mesmos imaginário social, enriquecer seu vocabulário,
ainda não eram totalmente voltados para as e aprimorar suas formas de interpretação.
crianças. Os primeiros livros para crianças fo- Quando as crianças vivenciam desde muito
ram escritos por pedagogos, com o único ob- cedo o contato com livros e leituras faz com
jetivo de práticas pedagógicas, pois a escolari- que elas tomem deste exercício como parte
zação obrigatória e a importância da educação da sua rotina, tornando-se um adulto crítieram de interesse no desenvolvimento social. co, um adulto que saiba interpretar um texto
corretamente e com um vocabulário amplo.
Como aponta Góes (1991, p. 49):
Contar oralmente uma história está rela[...] nos começos da literatura infantil estava a Peda- cionado ao reunir, ao criar intimidade, ao ato
gogia e que, ainda hoje, muitas vezes, pedagogia e litede entrega coletiva. É um ato agregador de
ratura infantil vão de mãos dadas, às vezes como boas
amigas, e outras, a maioria, sofrendo a literatura, como pessoas; é o exercício do encontro - consiuma pobre e bela Cinderela, a dura perseguição de sua go, com os outros, com o universo imaginápedagógica e insidiosa madrasta (GÓES, 1991, P. 49). rio, com a realidade, por extensão. Por isso,
esse costume milenar é também socializante.
A história da literatura infantil, embasada
nas concepções de Coelho (2002) tem início a
partir do século XVIII, quando a criança passa
a ser considerada como um ser diferenciado
do adulto com necessidades de uma educação
especial a qual a preparasse para a vida adulta.
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A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS E O
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
A criança tem contato com um texto primeiramente por via oral ou visual, através
de histórias contadas ou por imagens mostradas por familiares de como ela nasceu,
como foi escolhido seu nome, fatos acontecidos com ela ou com seus familiares.

Meireles (1984) e Coelho (2002) apontam
em que para o educador passar toda emoção da
história e para que o ouvinte possa sentir toda
essa emoção é fundamental que o narrador
leia o texto antes e conheça a história, sem correr o risco de ter que improvisar e acabar com
o momento mágico da contação da história.

A arte de contar histórias deve fazer parte
O contador de história deve se prepada rotina do professor, seja qual for a faixa
etária das crianças, poderia propiciar as ações rar para expressar no momento de contapedagógicas de forma interativa e lúdica. ção de histórias com entonações e variações de vozes para dar o efeito necessário
Segundo Coelho (2002), o fato de ouvir his- para fazer a fantasia da história. O narrador
tórias estimula a criança a adquirir o hábito de deve estar preparado para lidar com palaleitura por toda sua vida. A criança pode ter vras não utilizadas normalmente, com quescontato com a literatura em casa e na escola. tões que podem alimentar ou acabar com
certos preconceitos e possibilidades de ouO Referencial Curricular Nacional para Edu- tras interpretações da história pelos alunos.
cação Infantil (RCNEI, 1998, p. 143) aponta que:
A leitura de histórias é um momento em que a
criança pode conhecer a forma de viver, pensar, agir
e o universo de valores, costumes e comportamentos
de outras culturas situadas em outros tempos e lugares que não o seu. A partir daí ela pode estabelecer
relações com sua forma de pensar e o modo de ser do
grupo social ao qual pertence (RCNEI, 1998, p. 143).

Qualquer história pode ser contada, [...] desde
que ela seja bem conhecida pelo contador, escolhida porque a ache particularmente bela ou boa, porque tenha uma boa trama, porque seja divertida e
inesperada ou porque dá margem para alguma discussão que pretende que aconteça, ou porque acalme uma aflição... o critério e do narrador... e o que
pode se suceder depois depende do quanto ele conhece suas crianças [...] (ABRAMOVICH, 1997, P. 20).

Podemos dizer que a Literatura Infantil
vai além do prazer que a criança sente em
ouvir histórias. Essa literatura pode auxiliar a construir os primeiros sentimentos da
criança como valores e ideias. Assim, entendemos que um educador com uma postura ativa e estimuladora, pode conseguir estimular futuros leitores críticos e criativos.

Não somente a escola pode reservar o espaço para à leitura, mas é possível estendê-lo ao
âmbito familiar; a escola deve incentivar esse
hábito em casa organizando momentos para
que as crianças tenham acesso aos livros e possam levá-los para lerem com seus familiares.

É ouvindo histórias que se pode sentir (também)
emoções importantes, como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a
insegurança, a tranquilidade, e tantas outras mais,
e viver profundamente o que as narrativas provocam em quem as ouve (ABRAMOVICH, 1997, P.17).

Deixar as crianças levarem, um livro para casa,
para ser lido junto com seus familiares, é um fato
que deve ser considerado. As crianças desde muito pequenas podem construir, uma relação prazerosa com a leitura. Compartilhar essas descobertas com seus familiares é um fator positivo nas
aprendizagens das crianças, dando um sentido
mais amplo para a leitura (BRASIL, 1998, P.135).
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O espaço de leitura deve ser acolhedor,
O CONTAR HISTÓRIAS E A PRÁTICA
preparado de acordo com as necessidaPEDAGÓGICA
des da criança, deve ser convidativo e confortável, permitindo que circulam e falem
O momento de contar histórias deve ser prelivremente. Um lugar em que o professor parado pelo professor, conforme Abramovich
apoie e compartilhe a escolha dos livros (1991), as crianças revivescia sentimentos
de história juntamente com as crianças. conforme a história narrada, isso pode contribuir para o desenvolvimento emocional, afePara que uma história seja envolvente e mar- tivo, crítico, da criatividade, do vocabulário
cante na vida da criança, o educador pode tra- e da concentração, entre outros fatores imbalhar a história com diversos materiais, como portantes nesta fase de formação da criança.
fantoches, encenações, com a utilização de
acessórios adequados para a caracterização
Contar histórias lidas, ouvidas, imaginado personagem da história ou teatros em que das, histórias de contos de fada, de terror,
as crianças sejam os personagens da história. de suspense, etc. Enfim, todas essas formas
de comunicação sempre estiveram presentes
Na medida em que se familiariza com a na vida e na lembrança de qualquer pessoa.
arte (a arte da palavra, a arte do contar - no
caso mais específico, a literatura), as crianSegundo Abramovich (1989, p. 16) “é imças vão percebendo os elementos estéticos portante para a formação de qualquer crian– os elementos que fazem daquele “objeto” ça ouvir muitas histórias... Escutá-las é o
um objeto de arte. Elas também vão, desde início da aprendizagem para ser leitor é ter
cedo, criando critérios de valoração (mes- um caminho absolutamente infinito de desmo que de forma simples), de comparação, cobertas e de compreensão do mundo”.
de classificação, de fruição (o prazer de ouvir; o prazer de ter contato com uma história
Meireles (1990, p. 29) afirma: “que o ‘libonita e bem contada; o prazer de ver ima- vro infantil’, se bem dirigido à criança, é de
gens (ilustrações) instigantes nos livros, etc). invenção e intervenção do adulto. Transmite os pontos de vista que este consideA convivência e familiaridade com a arte faz ra mais úteis à formação de seus leitores”.
surgir a necessidade de torná-la cada vez mais
presente no cotidiano, no dia-a-dia, na vida. A
A literatura exige do ouvinte uma forma esarte passa a ser não só o escudo, mas a metáfora pecífica de recepção e de criação, diferente do
necessária para a criança entender o mundo e que exigem outros veículos de comunicação.
até se proteger (futuramente?) das agruras da O ouvinte, ao receber um conjunto de estímuvida. A arte passa não só a ter um valor como los (sonoros, rítmicos, plásticos, emocionais,
a ser um valor. E a literatura, pouco a pouco, etc.) através da narração oral é convidado a
vai se tornando esse valor na vida do leitor. recriar as ideias lançadas pelo narrador, para
compreender, acompanhar e ressignificar
a história que está ouvindo. Tanto a leitura
como a narração oral, fazem o ouvinte experimentar o papel de coautor. E ainda mais, são
também ampliadoras do repertório cultural,
que é sempre cumulativo: quanto mais histórias uma criança ouve, quanto maior o conví435
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vio orgânico com as artes (convívio ativo, que
O contar histórias possibilita conhecer
engloba o contemplar e o fazer), maior será melhor a criança, criar vínculo com ela. Mas
a dimensão cultural vislumbrada pela criança. para isso acontecer, é necessário conquistar a confiança da criança, ela não deve
Abramovich (1997, p.20), aborda como é ter medo de se expressar, de dar opiniimportante que a narradora da história leia ões na história, de explicar o que entenantecipadamente o texto, pois se faz neces- deu, a criança ouvinte deve ter confiança
sário: [...] ler o livro antes, bem lido, sentir na professora, saber que se ela não consecomo nos pega, nos emociona ou nos irrita... guir se expressar a professora irá ajudá-la.
Assim quando chegar o momento de narrar a história, que se passe a emoção verdadeira, aquela que vem lá de dentro, lá do
fundinho, e que, por isso, chega ao ouvinte.
Contar histórias diariamente proporciona um
contato mais próximo entre professores e
alunos. Contato esse que estimula a interação entre alunos/alunos e alunos/professor,
a imaginação, a criatividade, o pensar, o querer e o sentir, proporcionando assim as crianças o aprimoramento na forma de expressão
e na interação na sociedade em que vive.
Como afirma Meireles (1990, p. 123): “Se a
criança desde cedo fosse posta em contato
com obras-primas, é possível que sua formação se processasse de modo mais perfeito”.
A escola é um dos meios que mais favorecem
o incentivo da leitura na infância, alunos que
não tem contato com a literatura em casa, possivelmente terá esse contato literário na escola.
Goés (1991, p. 34), aborda em sua obra
a importância da biblioteca na escola:
[...] a biblioteca tem um papel tão essencial quanto
insubstituível. [...] Na biblioteca, crianças que tiveram
tantas dificuldades em seus lares, principalmente as
dos meios com poucos recursos, poderiam se desenvolver. Essas crianças encontraram, então, no livro, sua entrada para um mundo mais amplo. Teriam
a oportunidade, também, do encontro com adultos
diferentes dos do seu convívio habitual: outros pais,
funcionários, professores, etc. (GOÉS, 1991, p. 34).
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As crianças que ouve histórias poderão ser
capazes de interpretá-las, reconhecer mensagens, criar consciência e tornar-se um cidadão crítico. Tais capacidades possíveis
que as crianças podem desenvolver devem
ser muito bem trabalhadas, e ter muito cuidado com o livro a ser narrado. Do mesmo
jeito em que crianças podem adquirir lições
boas, podem adquirir preconceitos diversos.
Proponhamos então que a narradora deve tomar muito cuidado com o livro a ser contado.
O momento de contar histórias é um momento que poderá auxiliar o desenvolvimento da criança. Nesse sentido Abramovich
(1997, p. 23), afirma que: “O ouvir histórias pode estimular o desenhar, o musicar, o
sair, o ficar, o pensar, o teatrar, o imaginar,
o brincar, o ver o livro, o escrever, o querer
ouvir de novo (a mesma história ou outra)...”.
Assim percebemos a importância desse
momento para o desenvolvimento infantil, momento esse que deve ser muito bem
planejado e desejado por todos envolvidos.
O contar histórias é uma arte em que todos envolvidos têm um papel fundamental
para o sucesso do momento da narração.
Ou seja, ouvir contar histórias na infância é
muito importante para a formação da criança, já que é o início da aprendizagem para ser
leitor, e ser leitor é compreender não só as
histórias escritas como os acontecimentos do
seu cotidiano. É também contando histórias
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que preparamos a criança para vivenciar com
mais segurança suas próprias dificuldades ou
encontrar um caminho para sua resolução. É
através delas que se pode sentir e viver importantes emoções como: a raiva, a tristeza,
alegria, tranquilidade e tantas outras, e viver profundamente tudo o que as narrativas
provocam em quem as ouve. Abramovich
(1989, p. 17) diz também que ler “é ouvir, sentir e enxergar com os olhos do imaginário”!
O papel da escola enquanto instituição de
ensino é fundamental nesse sentido, pois
desde cedo a criança já estará inserida em
um ambiente que estimula a formação de
leitores, mas, considerando ainda que esta
inserção depende da forma como o ambiente sociocultural onde ela se encontra inserida recebe e se relaciona com a prática de
leitura é fundamental também rever o papel
atuante da família no estímulo e incentivo.
A contação de histórias pode ser listada como uma atividade dialógica e dialética
que possibilita o contato com as formas convencionalmente sistematizadas culminando
num processo de assimilação do potencial
em real. As crianças desde muito cedo gostam de ouvir histórias, nesse sentido é necessário que o professor preocupa-se em
contá-la com interesse, criando um ambiente agradável propiciando a escuta atenta,
instigando a curiosidade e imaginação da
criança, e estimulando-a para que aprecie
cada vez mais a narrativa oral, trilhando caminhos para sua formação enquanto leitor.
O conto é um excelente instrumento para
o treino auditivo. Ao ouvir um texto bem lido
ou narrado, aprendemos a correta sonoridade das palavras, percebemos o ritmo impresso pelo narrador, sentimos os sons do
silêncio, nos envolvemos com a sua musicalidade e com os sentimentos que emergem do
conto. Narrar um conto implica, inicialmente,

em se apropriar dos símbolos, e isto é mais
do que importante, é essencial. Vivemos um
momento árido, povoado por imagens vazias,
destituídas de significados, e resgatar significados é imprescindível para a nossa existência. Nós como educadores devemos estar
cientes da urgência em realizar esta tarefa,
ou seja, mostrar opções para a criança trilhar
o seu caminho. (BUSATTO, 2003, p.40-41).
É muito importante que as crianças tenham
acesso a diversos tipos de materiais escritos,
que possibilitem o seu contato com as mais
variadas práticas culturais mediadas pela escrita. A literatura infantil é um recurso que
trabalha a linguagem oral pelo favorecimento
do desenvolvimento da ampliação do vocabulário. Assim, é imprescindível a seleção de
textos que possibilitem interpretações distintas a cerca de uma mesma sequência de fatos
instigando a criança a imaginar e a criar diversas situações, pois ler não é apenas decifrar as
palavras, mas antes um processo de trabalho
ativo buscando o significado do texto, onde
o leitor se utiliza de várias estratégias como
inicialmente o seu conhecimento prévio sobre o assunto abordado (MARTINS, 1986).
Na perspectiva de Vygotsky cabe ao educador o papel de interventor, desafiador,
mediador e provocador de situações que levem as crianças a se desenvolverem. Segundo ele, é a própria relação da criança com a
cultura do meio onde se encontra que possibilita o desenvolvimento e a aprendizagem.
O recurso da contação, nessa abordagem,
privilegia a personagem física na condição de
narrador gerando uma situação que culmina
na interação entre a personagem saída do
lúdico e a criança em seu ambiente escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As crianças que têm contato com as histórias desenvolvem mais a imaginação, a criatividade e a capacidade de discernimento e
crítica; na medida em que se tornam ouvintes
e leitores críticos, as crianças assumem o protagonismo de suas próprias vidas. O que começou lá no passado com o objetivo de apontar padrões sociais aceitáveis - “instruir mais
que divertir” foi sempre o objetivo dos textos
direcionados às crianças - pode, gradualmente, se tornar também um saudável exercício
A importância da literatura para a vida social, de cidadania, se proporcionar a discussão,
cultural, afetiva e cognitiva da criança reside o a contestação e a relativização das ideias.
particular universal de que a literatura possui
Essa dimensão nunca pode ser ignorada
a força de antecipar experiências, possibilitando à criança vivenciar situações ou refletir pelo professor que usa as histórias em seu
sobre elas como uma personagem em ação. trabalho na sala de aula. Isso tudo somado
à experiência estética que a narração oral
A literatura se faz presente na formação proporciona é mais do que suficiente para
do homem, para Zilberman (1990) ela pode os livros se tornarem companheiros insepainclusive atuar como um meio de reorgani- ráveis das crianças no processo de aprenzação da vida interior e exterior a partir do dizagem e aquisição do gosto pela leitura.
momento em que aciona a fantasia e susciO grande salto só ocorrerá, se o narrador
ta um posicionamento intelectual pela capacidade que o texto possui de representar souber transformar a narração oral numa
o mundo, ainda que seja sob uma ótica da experiência artística de alto nível. Para isso,
invenção, produzindo capacidades de reco- concorrem a qualidade do narrador (que
nhecimento em quem lê ou ouve a narrativa. deve ser um grande leitor), a sua preparação (prévia) como contador de histórias e
A prática de contação de histórias se confi- sua habilidade em escolher obras que regura como um recurso constante no cotidia- únam comprovadas qualidades literárias.
no pedagógico, muitas vezes utilizado muito mais como um momento de lazer do que
como um recurso metodológico. As personagens elencadas por meio da contação constituem-se, em sua grande maioria, de personagens clássicas que convivem ao lado de
heróis da televisão através das outras atividades diárias da criança, muitas vezes, tomando o lugar das primeiras muito antes que o
esperado, isto é, se constituindo como únicos
personagens do universo mágico da criança.

O momento de contar histórias, se não for
bem planejada, desejada, e executada com
prazer, dificilmente o aluno irá levar a prática de leitura em sua formação como sujeito, pois a partir do momento em que o
aluno começa a relacionar o momento de
contar história em um momento monótono,
em que não pode se expressar, se comunicar com o outro, ele irá relacionar a leitura como uma obrigação, como um castigo.
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ATIVIDADE FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Atualmente a procura por uma melhora de qualidade de vida e de um corpo mais

saudável, contribuiu para se verificar, a importância do profissional de educação física, na
academia, no clube, no hospital e na escola. É importante, reconhecer o valor da educação
física dentro da escola, principalmente, nos primeiros anos cruciais da vida de um sujeito,
em que, a personalidade, o caráter, a moral, o conhecimento do próprio corpo e este no
contexto social, estão sendo construídos. A psicomotricidade alcança um novo campo
conceitual quando olha além do corpo orgânico e expressivo, acreditando na estreita ligação
entre o desenvolvimento da motricidade, da inteligência e da afetividade. Este artigo faz uma
abordagem sobre o desenvolvimento motor e a sua influencia no rendimento escolar das
crianças com o objetivo de avaliar se as crianças que praticam atividade física regularmente
fora da escola são as que têm um maior desenvolvimento motor e são as que têm um melhor
rendimento escolar. Já dizia Sara Pain (1992): ‘é com o corpo que se aprende’ (p.22), então se
pode acreditar que a educação física tem grande responsabilidade para com o processo de
aprendizagem.

Palavras-chave: Movimento; Educação Física; Processo de aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Todas as pessoas necessitam de atividades
físicas para o seu desenvolvimento, tanto no
aspecto biológico quanto para o conhecimento do corpo, para criar habilidades de controle e coordenação, equilíbrio e harmonia,
força e agilidade, em diferentes atividades.
A atividade física deve ser assegurada e
promovida durante toda a vida das pessoas,
criando, assim, um estilo de vida ativo, assegurando saúde, disciplina e lazer. As atividades físicas individuais ou coletivas, culturais
ou de lazer, contribuem para o desenvolvimento das potencialidades do ser humano,
trazendo melhorias na qualidade de vida.

Ao colocar o corpo e os gestos no centro do
desenvolvimento infantil, os estudos sobre
psicomotricidade estão ajudando a pedagogia a renovar-se e a definir novos princípios
para o ensino. Suas primeiras linhas começaram a ser traçadas pelo psicólogo e filósofo
francês Henry Wallon (1879-1962) em meados dos anos 1920, quando ele introduziu
a ideia de que o movimento do corpo tem
caráter pedagógico, tanto pelo gesto em si
quanto pelo que a ação representa. Na década de 1950, a psicomotricidade ganhou um
campo definido de pesquisa. O psiquiatra Julián de Ajuriaguerra, considerado o pai dessa
nova área do conhecimento, definiu-a como
sendo a ciência da saúde e da educação, visando a representação e a expressão motora.

As escolas têm se preocupado em promover esta educação efetiva para a saúde e para
Hoje, o psicólogo e professor de Educaa ocupação saudável do tempo livre com
exercícios físicos, jogos e competições, mas ção Física argentino Esteban Levin é um
cabe também aos pais incentivarem e partici- dos pesquisadores que mais contribuem
parem junto com os filhos destas atividades. com seus estudos nesse campo. O corpo,
os movimentos e a imagem que se tem desA educação física traz muitos benefícios se corpo são fundamentais na aprendizapara a criança, tais como: conhecer e dominar gem e na formação geral do adulto, afirma.
o próprio corpo; auxiliar no desenvolvimento
Incentivar uma relação saudável com o próda inteligência ou cognitivo;estimular as relações com as outras pessoas; desenvolver prio corpo e o uso dele na aprendizagem são
competências como comportamentos sau- práticas que deveriam ser cultivadas por toda
dáveis, atitudes e valores; incorporar hábitos a escolaridade. Mas até o início da pubersaudáveis como o esporte e atividades de la- dade, por volta dos 12 ou 13 anos, elas são
zer; ajudar no desenvolvimento da autonomia determinantes. Até essa fase a criança vive
e na formação do caráter; elevar a autoestima. pela primeira vez as mais diversas experiências: ela vai conhecer os números, a regra de
As atividades físicas, como expres- três, a leitura, a escrita, o ensino de História...
são do lazer e do esporte, devem en- Quando alguma coisa acontece pela primeivolver o próprio viver, especialmente às ra vez, precisa ser marcante e positiva, para
crianças e aos adolescentes, pois contri- deixar boas recordações, ainda que inconsbuem na formação e expressão de vida. cientes. O uso do corpo permitirá que essas
lembranças sejam prazerosas e a pessoa vai
associar o aprendizado a sensações gostosas.
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR BRASILEIRA
Ainda na Era Imperial de nosso país, nos anos
de 1876, 1880 e 1882, foram criados e estabelecidos decretos e reformas que ajudaram a
consolidar a Educação Física como disciplina
escolar obrigatória e efetivamente aplicada,
sendo justificada pelos princípios da filosofia
mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã
Com o surgimento das primeiras comunida- em corpo são, que enaltece a busca pelo ser
des organizadas, o homem passou por muitas humano pleno e perfeito (MARINHO, 1971).
mudanças de hábitos que fizeram-no abdicar
No período da ditadura militar brasileira, a
de atividades que supram essa necessidade
fisiológica de estar sempre ativo. Assim, como Educação Física pelo mundo sofria forte inconsequência do novo modo de vida, o ser hu- fluência dos padrões europeus, que naquela
mano passou a se dedicar à outras atividades época se focaram nos sistemas desportivos
cotidianas. A necessidade de defender suas como base da cultura corporal (SOARES et.
terras, seus suprimentos e sua comunidade al, 1992). Essa influência transcende tamfez com que o homem se preparasse para con- bém para o contexto escolar, fazendo com
frontar outros seres humanos surgindo, assim, que as práticas pedagógicas para a Educaos princípios da guerra. Durante séculos, os ção Física ficassem voltadas exclusivamenprincípios das civilizações e a preparação do te aos conteúdos esportivos. Como conhomem para a vida, tiveram que passar por sequência desse processo, a metodologia
fundamentos guerreiros e, desta forma, a rela- utilizada pelos profissionais no desenvolvição da sociedade com a Educação Física ficou mento de seu trabalho passou a restringir-se
centrada nesse contexto (MARINHO, 1971). ao uso da pedagogia tecnicista, que com o
passar dos anos, em uma crescente, predoA Educação Física aparece na história da minou na Educação Física escolar, tentando
educação brasileira desde o período do Bra- reproduzir nas escolas um cenário em mesil Império. Os fatos referentes a inclusão da nor escala dos esportes de alto rendimento,
Educação Física no contexto escolar nessa buscando obter futuros atletas de sucesso.
época, se mostram relativamente obscuOs anos 70, de acordo com Soares et. al
ros devido a escassez de relatos oficiais e
bibliografias pertinentes. O marco históri- (1992), foram o auge para a Educação Físico para definir o início da Educação Física ca nesse formato tecno-desportiva. Advindo
escolar brasileira é a Reforma Couto Fer- disso, nessa época, a expansão e massificação
raz, outorgada em 1851. Essa reforma tor- dos cursos superiores de formação de profesnou obrigatória a Educação Física nas es- sores para o trabalho com a Educação Física
colas do município da Corte (BETTI, 1991). no ambiente escolar é evidente. Porém, assim
como a Educação Física escolar estava destituída de seu real sentido educacional, também
os cursos superiores de formação estavam
afetados pelos interesses governamentais, levando a Educação Física, anos mais tarde a

Segundo Marinho (1971), a atividade física está presente no mundo desde os primórdios da humanidade. O ser humano
pode ser considerado uma raça ativa por
natureza, pois os nossos ancestrais utilizavam o corpo como meio de subsistência.
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uma “crise existencial”. Como diz Betti (1991,
O MOVIMENTO
p.115) “a formação inadequada dos recursos humanos foi um dos fatores mais imporSegundo os Parâmetros Curriculares Natantes que levaram a uma crise profunda da cionais (1997), que são um referencial de
Educação Física escolar ao final do período” trabalho que visa transformar a educação
física, torna-se fundamental mudar a ênfase
Segundo Daólio (1998), já nos fins da déca- na aptidão física e no rendimento padronida de 70, a Educação Física sofreu uma forte zado, tendo a educação física que ser mais
pressão exercida pelos profissionais da área, abrangente, contemplando as dimensões
no intuito de uma reflexão e reformulação es- de cada prática corporal, podendo sistematrutural da mesma. As mudanças foram fomen- tizar situações de ensino e aprendizagem,
tadas, mas apenas se insinuaram, acontecen- garantindo aos alunos acesso ao conhecido evidentemente a partir do início da década mento prático e conceitual, mostrando um
de 80. Vários foram os motivos que levaram a trabalho que incorpore a afetividade, o cogesses fatos, destaca-se a busca dos profissio- nitivo e dimensões socioculturais dos alunos.
nais por especializações e o crescimento de
eventos e publicações voltadas para a área de
Sabendo que hoje a atividade física não
Educação Física, como aponta o mesmo autor: resulta apenas em exercitar ou disciplinar
o corpo, pois o mesmo encontra-se vinAlém dos brasileiros doutorados no exterior, cola- culado com a mente num contexto socioboraram para o surgimento de novas ideias, reflexões
e propostas metodológicas na Educação Física brasi- cultural. O movimento e a vida mental não
leira a criação dos primeiros cursos de pós-graduação são duas realidades, pois até para se penem outras áreas, sobretudo das ciências humanas, sar implica em uma atitude e para todo
o aumento do número de publicações especializamovimento implica uma vivência cerebral.
das e a realização de vários congressos, encontros,
seminários e cursos na área (DAÓLIO, 1998, p.44).

A década de 80 se caracteriza pela transformação da Educação Física dentro do âmbito pedagógico, através do surgimento das
propostas e tendências renovadoras, do
debate acadêmico e das reflexões que diversos pesquisadores dessa década se envolveram. Esse cenário transcende os anos
e entra na década de 90 com muita força,
prosseguindo até os dias de hoje, no século
XXI. Abrindo as portas para uma discussão
também no âmbito da política educacional.
Nesse contexto, a maior conquista foi a reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 9.394/96, que aponta
a Educação Física como um componente curricular da Educação Básica colocando-a em
um mesmo patamar de qualquer outra área de
conhecimento existente no currículo escolar.
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Quando falamos em movimento como ferramenta da aprendizagem temos que fazer
uma busca pela história e concepções de
aprendizagem, a começar por Piaget que foi a
pessoa que nos despertou para a importância
da motricidade. Na verdade, ele estava preocupado em estudar a gênese do pensamento humano, não em entender como a criança
aprende o movimento ou qual é a importância
disso. Mas para entender o desenvolvimento
da inteligência ele observou a criança e percebeu que, desde que nasce, ela já tem um tipo
de inteligência, que é, ao contrário do que se
pensava, anterior à linguagem (PCNs, 1997).
Existe uma inteligência motora, que é prática, e que é a primeira que o ser humano
desenvolve. Como isso acontece? A criança
tem uma bagagem genética, que são os movimentos reflexos, e a partir do contato com
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o ambiente, naquilo que Piaget chama de reações circulares, ela vai construindo esse movimento intencional.Então, até por volta dos
2 anos, mais ou menos, ela constrói essa inteligência sensório-motora, essa capacidade de
perceber a intencionalidade e a consequência dos gestos, que são os recursos que ela
tem para interagir com o meio (PCNs, 1997).
Para ele o desenvolvimento da inteligência
é um processo contínuo de equilibração, através de dois mecanismos: a assimilação, que é
entendida como a integração do exterior às
estruturas do indivíduo, e a acomodação, que
é a transformação interior em função das variáveis exteriores. É por meio desses dois mecanismos que a criança desenvolve sua inteligência prática ou sensória motora, composta
por diferentes esquemas de ação, que vão se
aperfeiçoando, tornando-se mais variáveis e
adaptáveis a diferentes situações.Nessa perspectiva, é fundamental criar desafios para as
crianças, propor situações que geram a necessidade de novas adaptações a partir, por
exemplo, do uso de diferentes materiais, jogos,
brincadeiras tradicionais etc. (PCNs, 1997).
Também observamos o que nos ensinou
Wallon que fala da afetividade e da socialização da criança. Para ele o movimento tem primeiro uma função expressiva. A interação entre o bebê e os adultos se dá por uma intensa
troca afetiva comunicada por gestos e expressões faciais. Mais tarde o movimento passa a
ter uma função instrumental: conhecer e explorar o mundo físico. O movimento passa a
auxiliar o pensamento, inaugurando-se a dimensão cognitiva da atividade motora. A ação
mental projeta-se em atos motores. O movimento também está relacionado à origem da
representação, ele dá suporte à representação na medida em que torna presente um objeto ou cena imaginada por meio dos gestos
que a criança utiliza para imitar (PCNs, 1997).

Porque as crianças, sobretudo na fase da
Educação Infantil, falam com o corpo! Por isso,
por exemplo, na roda de conversa, as crianças
gesticulam, se deitam, levantam, querem pegar coisas… Mas há também um outro aspecto.
Para responder a essa questão é importante
ver como Wallon compreende o movimento.
Segundo o autor, a atividade muscular
possui duas funções intimamente relacionadas: a função tônica, que regula o grau
de tensão dos músculos (tônus) e se relaciona ao controle e ajustamento postural, e
a função cinética, responsável pelo controle
do estiramento e encurtamento das fibras
musculares em coordenação com os impulsos do sistema nervoso central, que produz
o deslocamento do corpo ou de partes dele.
Para Wallon, existe uma relação entre a
função postural e a aprendizagem da criança. A função postural dá sustentação à atividade cognitiva. Todos nós já pudemos
observar como modificamos nosso tônus
quando estamos com dificuldade de entender uma aula, compreender um texto
ou resolver um problema (BRASIL, 2007).
Para a criança, esta relação de reciprocidade entre a atividade cognitiva e o controle do tônus é ainda mais relevante: ela
aprende por meio da expressão corporal
e ao experimentar desafios motores. Assim, a movimentação das crianças na sala
de aula deve ser encarada como um recurso para aprendizagem e não um obstáculo.
O desenvolvimento motor ocorre, basicamente, por dois processos: o aumento
da diversidade e da complexidade. O aumento da diversidade se dá pela possibilidade de a criança vivenciar um mesmo esquema de ação em diferentes contextos. O
aumento da complexidade envolve aprendizagem de novos movimentos a partir daqueles que a criança já domina e diversifica.
445
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Para um bom desenvolvimento motor
é preciso, então, garantir a diversificação
dos movimentos e o aumento da complexidade, levando em consideração o desenvolvimento e a aprendizagem da criança
num determinado momento. Mas é preciso
superar a visão de que o desenvolvimento motor é um processo natural e progressivo que acontece sem a necessidade de
um ambiente favorável à sua ocorrência.

O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Para Kishimoto (1994), a alfabetização é a
fase em que inicia o processo de formação intelectual e pessoal da criança, e começa na
escola. Por isso, esse período não deve ser
caracterizado apenas como mais uma etapa
de sua vida. As salas devem sempre ter novidades para estimular os alunos. O professor deve ser dinâmico. Deste modo, terá mais
facilidade em trabalhar com o lúdico, instruComo a ação física é a primeira forma de mento que serve para estimular o ensinar e o
aprendizagem, é importante que essas ati- aprender. Estas atividades jamais devem ser
vidades estejam sempre presentes na es- deixadas de lado pelo docente alfabetizador.
cola. A criança estimulada a se movimentar
explora com mais frequência e espontaneiA escola deve facilitar a aprendizagem, utilidade o meio em que vive, aprimora a mo- zando-se de atividades lúdicas que criem um ambilidade e se expressa com mais liberdade. biente alfabetizador para favorecer o processo
de aquisição da autonomia da aprendizagem,
Dessa forma, é importante propor tra- pois as atividades lúdicas facilitam para a crianbalhos de sensibilização para professores, ça o progresso de sua personalidade integral.
especialmente àqueles que trabalham com
aprendizagem, para que eles possam inseNo cotidiano de sala de aula, professores
rir em seu dia-a-dia formas diferenciadas de buscam formas de ensinar visando tornar o
interação com os alunos, proporcionando um ensino mais atrativo. Um das alternativas é
espaço rico de troca, na qual a linguagem ver- aliar o prazer e o divertimento à aprendizabal passa a ser secundária, e a linguagem cor- gem. Porém, essa tarefa nem sempre é muito
poral, a sua relação com o espaço, com o som fácil, porque os interesses e as solicitações
e com o outro, passam a ter uma importância das crianças são bem diferentes, e não são tomuito maior, pois, nesses pequeno gestos das as situações de ensino e de aprendizagem
estão representados os seus desejos mais que possibilitam um trabalho lúdico na escola.
profundos e autênticos. Com isso poderemos ampliar a nossa compreensão sobre a
As atividades lúdicas, quando direciocriança e assim, auxiliá-la em seu processo nadas à alfabetização e o ensino da língua
de aprendizagem e principalmente, em seu materna, são possíveis, pois é por meio deprocesso de desenvolvimento (BRASIL, 2007). las que se integram o prazer e o aprender,
saber e fazer.Entendo que o processo de
alfabetização de crianças deva ser realizado com prazer e construção e que a estratégia lúdica vem se configurando como
uma importante ferramenta para o desenvolvimento infantil e aquisições formais.
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Por meio de uma aula lúdica, o aluno é estimulado
a desenvolver sua criatividade e não a produtividade, sendo sujeito do processo pedagógico. Por meio
da brincadeira o aluno desperta o desejo do saber, a
vontade de participar e a alegria da conquista. Quando a criança percebe que existe uma sistematização
na proposta de uma atividade dinâmica e lúdica, a
brincadeira passa a ser interessante e a concentração
do aluno fica maior, assimilando os conteúdos com
mais facilidades e naturalidade (KISHIMOTO, 1994).

Para Piaget, os jogos são atividades que
facilitam a trajetória interna da construção da inteligência e dos afetos, no instante
em que se detiveram a seguinte indagação:
“como o conhecimento é obtido, ou seja,
como é construída a habilidade do conhecer?”. O mesmo ainda salienta que a atividade lúdica só poderá trazer a sensação
de experiência plena para o todo do aluno
quando da participação do mesmo, e como
mais um recurso para a busca de um desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo.
A ludicidade pode ser utilizada como forma de
sondar, introduzir ou reforçar os conteúdos, fundamentados nos interesses que podem levar o aluno a sentir satisfação em descobrir um caminho interessante no aprendizado. Assim, o lúdico é uma
ponte para auxiliar na melhoria dos resultados que
os professores querem alcançar (BRASIL, 2007).

crianças nas escolas brasileiras, principalmente públicas, e os métodos de ensino justificam
a necessidade do lúdico na alfabetização,
embora em muitos casos o educador não o
utilize por continuar apostando unicamente
na forma tradicional de ensino ou até mesmo por não saber utilizá-lo (BRASIL, 2007).
Ao destacar o jogo como instrumento didático é possível constatar teoricamente
inúmeras considerações e nomeações a seu
respeito, onde se destacam algumas expressões como: jogos, brincadeiras, brinquedo,
atividade lúdica e esporte. As linhas que separam os jogos, esportes, ginástica, brincadeiras e danças são muito tênues, servindo
mais para uma definição didática. Na visão
de Brotto (2001, p. 12) não existe uma teoria completa do jogo, nem ideias admitidas universalmente, o autor apresenta uma
síntese dos principais campos culturais e
científicos onde os jogos são utilizados:
• Sociológico: influência do contexto social no
qual os diferentes grupos de crianças brincam.

• Educacional: a contribuição do jogo
para a educação; desenvolvimento e/ou
Acredita-se que quando acrescentamos aprendizagem da criança.
criatividade, espontaneidade, alegria, música, contos, fantasias e muita imaginação na
• Psicológico: o jogo como meio para comprenossa prática pedagógica, proporcionamos ender melhor o funcionamento da psique, das
às nossas crianças o desenvolvimento de emoções e da personalidade dos indivíduos.
habilidade para buscar e realizar novas descobertas, tornando o processo de alfabetiza• Antropológico: a maneira como o
ção, além do aprender a ler e escrever, mais jogo reflete, em cada sociedade, os coscomo uma etapa fundamental e prazerosa tumes e a história da diferenças culturais.
para no universo do ensino-aprendizagem.
• Folclórico: analisa o jogo como expresAtravés do lúdico é possível contornar um são da cultura infantil através das diversas
grande problema encontrado no processo gerações, bem como as tradições e cosde aprendizagem, que é o desinteresse que tumes através dos tempos nele refletidos.
pode ser adquirido pelo aluno ao se deparar
com o conteúdo didático tradicional. As dificuldades encontradas para alfabetizar nossas
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O lúdico favorece a autoestima da criança e a interação de seus pares, propiciando situações de aprendizagem e desenvolvimento de suas capacidades cognitivas.
É um caminho que leva as crianças para novas descobertas, revelando segredos escondidos explorando, assim, um mundo desconhecido. A criança brincando o tempo todo
e em todo o tempo. Por isso que a comida,
o lápis, os sapatos, tudo se torna brinquedo.
Quando está sem nenhum objeto seu corpo
torna-se um brinquedo. O brincar é uma atividade própria da criança, dessa forma, ela
se movimenta e se posiciona diante do mundo em que vive. Na alfabetização e no letramento ela não brinca por brincar, ela brinca
com propósitos e com um olhar pedagógico.

fundamentais para o aprendizado. Rir, aceitar limites, organizar uma tarefa, concentrar,
disputar, estar atento, sentir frio na barriga,
raciocinar, pensar, gargalhar, competir com os
outros e consigo próprio, ser curioso, ter prazer, cooperar, descobrir-se na relação com os
outros, ser ágil, surpreender-se com a atitude
do outro, emocionar-se. É difícil esgotar a riqueza de contribuições que os jogos e brincadeiras podem trazer para o desenvolvimento
humano de seres pequenos, jovens ou adultos.
O lúdico enriquece o vocabulário, aumenta o raciocínio lógico e leva a criança a
avançar em suas hipóteses. Dessa forma,
ela desenvolve o processo de ensino aprendizagem, se alfabetiza e de forma divertida
e dinâmica . As atividades lúdicas são fundamentais para uma aprendizagem divertida e de sucesso. O caderno pedagógico do
pró-letramento diz que “os jogos promovem
habilidades no exercício fonológico, na exploração e domínio das relações som-grafia,
levando a terem avanços na leitura e escrita”. Nas situações de jogar, brincar, os alunos
partilham suas descobertas com os colegas
e assim vão aprendendo a ler e a escrever.

Com os desafios lúdicos, as professoras estimulam o pensamento, desenvolvem a inteligência, fazendo com que a criança alcance
níveis de desenvolvimento que só o interesse
pode provocar. A alfabetização e o letramento
acontecem de forma contínua na vida criança
e, quando o lúdico está presente nas práticas
educativas, nas atividades de aprendizagem,
nos momentos de atividades mais livres, desperta a criança para o prazer de estar na escoO PCN da língua portuguesa fala em valorila e de aprender. Assim, elas criam um espaço zação da língua, como um todo, cita atitudes
de experimentação e descoberta de novos que indicam valorização da cultura escrita,
caminhos de forma alegre, dinâmica e criativa. como: reconhecimento da necessidade da
língua escrita (a partir de organização coleEssa forma de aprender ajuda na prepara- tiva e com ajuda) para planejar e realizar tação para a vida adulta, pois desenvolve as refas concretas; valorização da leitura como
funções intelectuais e desenvolve suas po- fonte de fruição estética e entretenimento;
tencialidades. Vygotsky (1987) afirma que na interesse por ler ou ouvir a leitura especialbrincadeira “a criança se comporta além do mente de textos literários e informativos
comportamento habitual de sua idade, além e por compartilhar opiniões, ideias e prede seu comportamento diário; no brinquedo, ferências (ainda que com ajuda); interesse
é como se ela fosse maior do que ela é na re- em tomar emprestados livros do acervo da
alidade” (p. 117). Enquanto a criança brinca, classe e da biblioteca escolar; cuidado com
amplia sua capacidade corporal, explora as os livros e demais materiais escritos, etc.
percepções e, sobretudo, desenvolve e estimula o raciocínio e a concentração, fatores
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O Ceale (2003), fala da valorização da cultura escrita, para ele estar ativamente inserido na cultura escrita significa ter comportamentos letrados, atitudes e disposições
frente ao mundo da escrita (como o gosto
pela leitura), saberes específicos relacionados à leitura e à escrita que possibilitam usufruir de seus benefícios. Por isso é
um dos eixos a serem trabalhados desde os
primeiros momentos do percurso de alfabetização. Isso significa promover simultaneamente a alfabetização e o letramento.
Para desenvolver esse processo o texto é
o ponto central de uma proposta pedagógica, pois é ele que tem o significado e permite inferência, dedução e compreensão
na leitura e na escrita. Para Cócco e Hailer
(1996, p.68) “uma das formas de contribuir
para esse trabalho é utilizar jogos. Jogando se aprende a fazer de conta, representar
uma coisa por outra, criar códigos, perceber
as letras. Aprende-se o valor sonoro convencional e reconstrói se o código linguístico”.
Isso significa, que é importante que a criança interaja com aquilo que está aprendendo, o processo do conhecimento da escrita
deve ocorrer de forma divertida e prazerosa.
Quando isso ocorre, a situação ensino-aprendizagem fica caracterizada pelo aspecto lúdico e prazeroso em que o erro passa a
ser aceito naturalmente e a interação com
o outro é espontânea. Por meio do jogo, do
fazer, do brincar, do representar, a criança
experimenta “ir além”, ultrapassar seus próprios limites, adquirindo autonomia na aprendizagem (CÓCCO e HAILER, 1996, p.72).
Frade (2007) também fala da possibilidade de abordagens lúdicas no reconhecimento das unidades fonológicas como sílabas,
rimas, terminações e palavras, uma vez que
pode envolver procedimentos lúdicos de observação da linguagem, não como aquilo que

se usa, mas como fenômeno que tem sonoridade. O lúdico está presente no cotidiano
da criança que desenha, que canta, que rima,
que representa, que escreve poemas, que
fala trava-línguas ou que ouve parlendas. Na
verdade, para a criança quase toda atividade é brincadeira, e, é por esse meio que ela
constrói grande parte de seu conhecimento.
O brincar é importante porque é essencial à
saúde física, emocional e intelectual das crianças, é através do ato de brincar que a criança se torna apta para a vida socializada, além
de desenvolver a atenção, a concentração
como muitas outras habilidades. Ao brincar a
criança libera a sua capacidade de criar, se reequilibra, reinventa o mundo, recicla as suas
emoções e a sua necessidade de conhecer.
A brincadeira, como atividade dominante da
infância tendo em vista as condições concretas da vida da criança e o lugar que ela ocupa na sociedade, é, primordialmente, a forma
pela qual esta começa a aprender. Secundariamente, é onde tem início a formação de seus
processos de imaginação ativa e, por último,
onde ela se apropria das funções sociais e das
normas de comportamento que correspondem a certas pessoas (WAJSKOP, 1995, p. 34) .
Ressalta-se ainda que: Brincando, a criança
desenvolve o corpo e seus ritmos, o relacionamento com as pessoas e os seus limites,
a imaginação e o pensamento poético. Alimentado cotidianamente pela brincadeira,
o pensamento da criança encontra soluções
inovadoras para velhos desafios, relaciona
e mistura coisas e fontes diversas, sacode
as dificuldades com humor e irreverência.
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No contexto de Educação, deve-se sempre relembrar que é um elemento de transformação para a sociedade, contribuindo
na vida social de cada indivíduo. Atendo-se sempre ao desenvolvimento absoluto
de todas as crianças, auxiliando-as na construção de sua criatividade, autonomia, cooperação e forma crítica de se pensar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola, hoje em dia, é um importante
agente motivador do desenvolvimento infantil; quando integramos a Psicomotricidade às
atividades escolares, temos como resultado
os benefícios da motricidade, do autoconhecimento e a ajuda na vivência em grupo, pois por
meio das atividades psicomotoras e dos jogos
Para Friedmann (1996, p. 55) “a educa- as crianças precisam aceitar regras, e, quanção deve ter a preocupação de propiciar a do começam a ter essa compreensão, mais
todas as crianças um desenvolvimento inte- facilmente aceitarão as regras da vida social.
gral e dinâmico”, tendo cada um a necessiA sociedade e a escola “tradicional” não podem
dade de construir sua própria inteligência e
continuar a ser passivas, sentadas, fechadas, acrísua própria personalidade, atendendo e traticas, competitivas, autoritárias, traumatizantes,
balhando sempre os interesses e as neces- servis ou segregacionistas. De fato, a saúde e a
sidades (respeito mútuo, confiança e afeto) educação, seus agentes, métodos e instrumentos,
de cada criança, desafiando cada vez mais precisam ser inovadores e reconstruídos à luz de
uma investigação psicopedagógica, interdisciplinar,
sua inteligência, fortalecendo a autonomia que impeça o fosso entre a prática e a teoria, entre
e o pensamento crítico de cada uma delas. a ação e o pensamento (FONSECA, 2008, p. 534).
Para a autora, grande parte da aprendizagem
das crianças se dá pela motivação, pois é esta
que a faz se atentar às atividades, podendo
exercer então sua autonomia de pensamento,
ter iniciativa e confiança, auxiliando na formação de sua personalidade, não se esquecendo
de elaborar e propiciar essas atividades e brincadeiras levando em consideração os conhecimentos e forma de pensar que as crianças
já possuem sua realidade social e principalmente cultural (FRIEDMANN, 1996, P. 55).

Por meio do movimento a criança atua no
mundo, dispondo de suas capacidades afetivas, intelectuais e motoras, estabelecendo
esta relação conforme sua tonicidade que
é construída diariamente de acordo com as
limitações e estimulações que lhe são impostas pelo meio na qual está inserida e pelas pessoas que a cercam. Partindo deste
pressuposto, o movimento vai se tornando
coordenado e complexo resultando em fonte de aprendizagem. Diante desta visão, as
atividades motoras desempenham um papel importante nas iniciativas intelectuais.
Para entender de maneira prática a necessidade de incluir atividades motoras nas práticas educativas, tome-se o exemplo de uma
pessoa que não teve sua lateralidade bem
desenvolvida; normalmente ela terá dificuldades para aprender a ler e a escrever (uma
vez que a leitura e a escrita realizam-se da
esquerda para a direita) e ainda confundir letras simétricas (b/d, p/q) ou até mesmo em
efetuar cálculos matemáticos, entre outros.
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Diante dessas considerações, percebemos
que é de extrema importância refletir sobre
nossas práticas, além de analisar e recriar
nossas metodologias de ensino. É preciso
oportunizar as possibilidades para as crianças da Educação Infantil, pois o aprender
deve estar cercado de intenções, motivações
e desejos de se comunicar com o seu meio.
Segundo Vayer (1984), o desenvolvimento
da criança ocorre através do resultado das
relações e comunicações que se estabelecem
entre três elementos: o seu corpo enquanto
meio da relação, o mundo das outras pessoas
e a realidade das coisas. As sensações, percepções e ações formam um ciclo que se desenvolve, se enriquece e se organiza para constituir
a personalidade, uma personalidade necessariamente original em relação aos outros.

Ficou evidente a forte relação entre as atividades escolares e o desempenho neuromuscular, por isso o favorecimento no processo ensino aprendizagem. Percebemos que
não há como desvincular a aprendizagem
do movimento e que a educação psicomotora faculta uma formação básica para toda
criança. Alfabetizar a criança vinculando o
trabalho psicomotor a este processo implica
numa série de funções e manifestações específicas do desenvolvimento infantil, as quais
contribuirão para o ensino-aprendizagem.
Conclui-se que com todos estes indicadores para o sucesso escolar, ainda em muitas
escolas o movimento não é visto como parte fundamental da aprendizagem dos alunos.

Sendo assim, a organização do esquema
corporal, ou seja, a organização das sensações relativas ao seu corpo relacionado com
os dados do mundo exterior tem um papel importante no desenvolvimento da criança, pois
esta organização é o ponto de partida dessas
diversas possibilidades de ação. Dessa forma,
é importante propor trabalhos de sensibilização para professores, especialmente àqueles
que trabalham com aprendizagem, para que
eles possam inserir em seu dia-a-dia formas
diferenciadas de interação com os alunos,
proporcionando um espaço rico de troca, na
qual a linguagem verbal passa a ser secundária, e a linguagem corporal, a sua relação com
o espaço, com o som e com o outro, passam
a ter uma importância muito maior, pois, nesses pequeno gestos estão representados os
seus desejos mais profundos e autênticos.
Com isso poderemos ampliar a nossa compreensão sobre a criança e assim, auxiliá-la em
seu processo de aprendizagem e principalmente, em seu processo de desenvolvimento.
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MÚLTIPLOS APRENDIZADOS ADQUIRIDOS NA PRÁTICA DE JOGOS DE
TABULEIRO
RESUMO: A importância do tema proposto consiste no fato de que a procura que objetiva

principalmente tornar as aulas mais interessantes, menos monótonas e mais interativas de
modo que o uso de jogos de tabuleiro constituem uma estratégia interessante onde podem
ser explorados inúmeros conceitos para melhorar o aprendizado dos alunos.
O ensino de diversas disciplinas assim como seus conceitos sempre foram um desafio para
professores que além de tentar ministrar conteúdos de modo que seus alunos aprendam, tem
pela frente o trabalho de tornar o aprendizado interessante, instigante, desmistificando o “fantasma”. objetivo tratar sobre as múltiplas aprendizagens utilizando-se jogos de tabuleiro. Dentre
os objetivos específicos falar sobre o lúdico e sua aplicação na aprendizagem de conceitos; analisar a metodologia de ensino por meio de jogos de tabuleiro; descrever as vantagens e benefícios
do uso de jogos de tabuleiro para o aprendizado e a interdisciplinaridade com outras disciplinas.

Palavras-chave: Jogos de tabuleiro; Matemática; Ensino; Aprendizagem; Metodologias.
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INTRODUÇÃO

PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES
SOBRE O USO DO JOGO DE
TABULEIRO NO APRENDIZADO

A procura por metodologias de ensino assim como práticas diversas que fujam ao
convencionam no âmbito do ensino-aprendizagem, além da implementação de tecnologia no ensino constituem fatos corriqueiros no ensino contemporâneo, ou, ao
menos já deveriam ser e da mesma forma
para o professor que atua com a disciplina de matemática nas mais diversas séries.

Segundo Borin (1998), o sucesso é tão grande
que não apenas nas aulas de matemática, mas
por meio de um processo de interdisciplinaridade, outras disciplinas tais como português,
geografia e educação artística também são
trabalhadas explorando a criatividade, a iniciativa e o trabalho em equipe com os alunos.

A importância do tema proposto consiste no
fato de que a procura que objetiva principalmente tornar as aulas mais interessantes, menos monótonas e mais interativas de modo que
o uso de jogos de tabuleiro constituem uma
estratégia interessante onde podem ser explorados inúmeros conceitos lógicos e matemáticos para melhorar o aprendizado dos alunos.

Trata-se de uma proposta que pode resultar
em melhoria no desempenho principalmente
quando realizado com alunos de nível socioeconômico menos favorecido, constituindo-se
uma legítima proposta de harmonização social, despertando nas aulas não importando
sua condição o interesse pelo aprendizado
pelas aulas de matemática (BORIN, 1998).

Trata-se de uma forma empolgante o ensino utilizando-se jogos de tabuleiro a exemplo da mancala e do xadrez, onde as turmas
são incentivadas até mesmo a realizar olimpíadas matemáticas com jogos de tabuleiro.
Este trabalho tem como objetivo tratar sobre
as múltiplas aprendizagens utilizando-se jogos de tabuleiro. Dentre os objetivos específicos falar sobre o lúdico e sua aplicação
na aprendizagem; analisar a metodologia de
ensino por meio de jogos de tabuleiro; descrever as vantagens e benefícios do uso de
jogos de tabuleiro para o aprendizado e a interdisciplinaridade com outras disciplinas. A
problemática desta pesquisa se dá na indagação: é possível obter bons resultados no
aprendizado utilizando-se jogos de tabuleiro?

Já foi tratado exaustivamente por inúmeros
autores na literatura especializada a influência e a importância das atividades lúdicas,
mais especificamente os jogos, enquanto fonte de motivação e instrumento pedagógico.
No âmbito da ludicidade e na seara da psicologia assim como da pedagogia, a respeito
de quais modalidades de jogos pedagógicos
seriam mais pertinentes com o ensino e como
instrumento de apoio no processo de ensino-aprendizagem, essa nova linha educacional,
baseada em jogos de tabuleiros, mostrou ser
mais próxima do conhecimento e da concepção de conhecimento sobre ciências exatas
que outros jogos com uma essência mais lúdica e menos lógica, tratando-se de uma observação ipsis litteris em relação à nova conduta educacional brasileira que é justamente
pautada principalmente em habilidades e
competências, não podendo as competências
ficar de fora desse contexto BORIN, 1998).
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Em se tratando de jogos com um ou mais
participantes, utilizando-se tabuleiros de madeira, plástico, ou papel, além de marcações
no chão, tem-se a concepção clássica do jogo
de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro podem necessitar tão somente de mera sorte ou mesmo
conhecimento, estratégia e memória. Entretanto, a aplicação dos jogos de tabuleiro no
ensino requer tanto sorte, quanto raciocínio
e estratégia e, com relação aos jogos puro e
simples eles não dependem necessariamente
de sorte ou mesmo memória (BORIN, 1998).

LUDICIDADE E EDUCAÇÃO NO
JOGO DE TABULEIRO
Na opinião de Almeida (2003), denota-se
que o jogo de tabuleiro se reveste da mais
absoluta ludicidade assim como em qualquer outro jogo por meio da interação e,
como afirma o autor “), “A este ato de troca, de interação, de apropriação ´e que damos o nome de EDUCAÇÃO. Esta não existe
por si. E uma ação em conjunta entre pessoas que cooperam, comunicam-se e comungam o mesmo saber” Almeida (2003).
Isso se justifica pelo fato de que o ato de
educar não constitui uma atitude revestida
e essencialmente ingênua, indefinida, sem
previsão, mas, na verdade é um ato legítimo
de grande valor cultural, social, psicológico,
afetivo, existencial (entenda-se concreto)
e, principalmente, política numa sociedade
que não pode nos dias de hoje se posicionar neutra ou de forma passiva – o conhecimento é lógico, a estratégia aplicada em
um jogo de tabuleiro também e nem um aspecto nem outro é desprovido de propósitos – cada passo é pensado, o resultado final é um fruto de um caminho percorrido até
chegar a um determinado ponto e o mesmo
acontece no jogo de tabuleiro que cada conquista vai se submetendo de forma gradativa ao progresso do aluno Almeida (2003).
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É importante dizer que no trabalho com o
jogo de tabuleiro, duas palavras se destacam
que são a “interação” e a “cooperação” no
sentido de que esses conceitos importantes
para os jogos de tabuleiro pode ser perfeitamente associados aos conceitos matemáticos
ministrados em sala de aula, superando-se
uma concepção tradicional do ensino de várias disciplinas que era tão somente baseada
nas aulas expositivas, com os alunos ouvindo passivamente, alinhados, calados e sentados não mostrando-se presentes em nenhum momento da aula. São aspectos que
encontram motivação no teor dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), quando:
Um dos objetivos da educação escolar é que os alunos aprendam a assumir a palavra enunciada e a conviver em grupo de maneira produtiva e cooperativa.
Dessa forma, são fundamentais as situações em que
possam aprender a dialogar, ouvir (...), pedir (...), aproveitar críticas, explicar [...], coordenar [...] (PCN’s, 1997).

Para se atingir no âmbito da sala de aula esta
importante troca mencionada por Almeida
(2003), para se conceber uma educação em
toda sua plenitude, é importante que a sala de
aula na educação contemporânea se conceba como um ambiente diverso do tradicional,
do que está-se acostumado a ver nas escolas
pelo Brasil, de modo a tornar o ambiente propicio ao conhecimento assim como acontece
com toda e quaisquer disciplinas – o jogo de
tabuleiro é uma forma de se falar a linguagem
do aluno e transmitir o conhecimento muitas
vezes basicamente científico em algo mais lúdico e mais facilmente assimilável pelo aluno.
Nesse sentido, Bruner (1976, p. 99) descreve que “a atividade lúdica tem como característica permitir uma grande quantidade
de caminhos entre o início e o fim. A partir
do momento que o aluno está utilizando-se
o jogo de tabuleiro, movimentando suas peças e analisando os passos de seu oponente,
ele tem total autonomia de mudar seus objetivos no decorrer da partida, da mesma for-
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ma que pode optar por um caminho diferente
que seu oponente não consiga perceber. Isso
significa que a partir desse momento, o aluno não apenas explora, mas irá buscar e elaborar alternativas para uma regra em alguns
casos imutável em um primeiro momento.
Em pequenos exemplos é possível trabalhar
a ludicidade abraçando a interação e a cooperação por meio da referência onde Friedman
(1996) opina: “Os jogos lúdicos permitem
uma situação educativa cooperativa e interacional, ou seja, quando alguém está jogando
está executando regras do jogo e ao mesmo
tempo, desenvolvendo ações de cooperação
e interação que estimulam a convivência em
grupo.” Ainda por meio do lúdico, na opinião
de Feijó (1992) é possível que o aluno trave
contato direto “com desafios, busque saciar
sua curiosidade a respeito de tudo, conhecer, representar práticas sociais etc.”. isso
significa que no jogo de tabuleiro, independente de qual seja que ele esteja jogando,
sempre encontrará uma alternativa criativa
para traçar uma nova estratégia. Isso quer
dizer que no aprendizado de conceitos, o lúdico sempre irá influenciar aspectos afetivos
e cognitivos pela pura experiencia de jogar.
Ainda, na opinião de Dohme (2005, p. 54),
“o emprego de recursos lúdicos desde que
tratados com utilização de metodologias
adequadas e que não onere desagrado”, faz
com que o aprendizado ocorra numa linguagem intimista para o aluno segundo a sua
faixa etária. Trata-se de recursos que promovem respeito as peculiaridades e as características e potencialidades do aluno, levando
em conta seus interesses, estabelecendo
esquemas de raciocínio próprio e, mais ainda, por meio dos jogos de tabuleiro, a ludicidade se manifesta de inúmeras formas.

Isso significa que o jogo de tabuleiro enquanto atividade lúdica, enseja ao aluno a
fixação ou entendimento de um conteúdo
específico, desenvolvendo habilidades cognitivas, afetivas e psicossociais que são determinantes para uma formação plena do
aluno. Estimulam também níveis variados de
experiência pessoal e social segundo a preferência do aluno como, por exemplo, alguns,
gostam de damas, outros de xadrez, há aqueles que preferem outros tantos exemplos
de jogos e constituem instrumentos pedagógicos que ajudam o aluno em suas novas
descobertas, desenvolvendo e aprimorando
sua personalidade (DOHME, 2005, p.. 54).
Por fim, cumpre salientar que na opinião
de todos os autores anteriormente mencionados, o emprego do lúdico e mais especificamente dos jogos de tabuleiro favorecem o desenvolvimento ético, pessoal,
cultural, social, afetivo e cognitivo, constituindo-se um instrumento eficiente e facilitador do processo de ensino-aprendizagem.

O JOGO DE TABULEIRO ENQUANTO
RECURSO PEDAGÓGICO EM VÁRIAS
DISCIPLINAS
Na opinião de Oliveira (2007, p. 34) ministrar o conteúdo de uma aula de matemática,
por exemplo, consiste em promover o desenvolvimento de raciocínio lógico, buscando o
estímulo ao pensamento de uma forma independente, também criativo e incentivar a capacidade na resolução de problemas. Os professores de matemática devem estar antenados
e encontrar alternativas que promovam a motivação para o aprendizado, buscando trabalhar o desenvolvimento de aspectos como a
autoconfiança, a organização, a concentração,
continuamente estimulando a socialização e
fazendo crescer e intensificar as interações
do aluno com seus colegas de modo a trabalhar a matemática de uma forma prazerosa.
457
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Nesse contexto, o jogo de tabuleiro implica em uma das alternativas mencionadas por
Oliveira (2007). O emprego dos jogos em
aulas de matemática encontra justificativa
pela introdução de uma linguagem matemática peculiar aos jogos de tabuleiros que, toda
vez que o aluno jogar, ainda que seja fora da
sala de aula ou com seus colegas de escola,
irá se recordar de tais conceitos por conta
da associação que aprenderá a fazer entre o
conteúdo e o jogo em questão – isso explica tratar-se de uma linguagem matemática
que, de forma gradativa irá se incorporando aos conceitos matemáticos formais, promovendo o desenvolvimento da habilidade
para tratar com uma série de informações e
estabelecer significados e conceituações de
âmbito cultural para conceitos matemáticos
e para novos recursos e estudos e também
informações que ele vai adquirir no decorrer de seu aprendizado (OLIVEIRA, 2007).
Em outras palavras, o jogo de tabuleiro
na condição de atividade pedagógica para
aprendizagem, merece um tratamento de
respeito por parte dos profissionais de ensino no momento de seu planejamento e organização de modo que ele não se torne,
por conta de um tratamento equivocado e
mal orientado dos alunos em uma atividade corriqueira, sem a menor importância,
sem que tenha qualquer relação seja ela direta ou indireta com o conteúdo matemático proposto. Não se trata de jogar damas,
xadrez ou ludo como mero passatempo.
Na opinião de Borin (1998), quando se
trabalha com jogos de tabuleiro nas aulas, é
necessário que se faça determinadas considerações, tais como: questionando continuamente o porquê e para que um determinado
jogo está sendo proposto; não intencionar
em transformar tudo que se vai ensinar em
jogos até mesmo porque jogos de tabuleiros
tem suas próprias limitações e característi458

cas que não condizem com todo e qualquer
conteúdo, e, principalmente, é preciso considerar para quem está sendo proposto o jogo
de modo a garantir que ele seja uma de várias estratégias para de qualquer disciplina.
O uso de jogos de tabuleiro, além de caracterizar-se por sua formalidade no âmbito do aprendizado de conceitos relativos
ao ano letivo, ou mesmo nos anos que seguem, proporciona a alternativa de abranger situações cotidianas assim como o desenvolvimento de habilidades a exemplo
da tomada de decisões, do trabalho em
equipe, da elaboração de estratégias, imaginação e criatividade que constituem habilidades determinantes (BORIN, 1998).
Por fim, o jogo de tabuleiro em sua condição de suporte metodológico para ministrar
aulas é preciso ser visto como um meio útil
nos mais diversos níveis de ensino. É fundamental que possua objetivos claros, uma
metodologia adequada e condizente com a
realidade e com as peculiaridades da clientela que fará uso do jogo de tabuleiro de
modo a promover a propagação do processo
de ensino e aprendizagem (BORIN, 1998).
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OS JOGOS PEDAGÓGICOS DE
TABULEIRO
Encontram-se diversas classificações e qualificações para os jogos não apenas os de
tabuleiro e estas podem várias conforme a
área de interesse, estudo, etnologia, sociologia e principalmente a concepção pedagógica do trabalho que se pretende realizar.

É interessante a proposta de desafios em
relação a uma tarefa matemática ou mesmo
adversário, uma vez que o jogo consiste em
uma atividade que necessita promover a instigação de alguma forma do aluno de modo
que ele seja motivado a pensar, analisar, realizar suposições procurando solucionar
“treinando” para a resolução de problemas e
atividades do conteúdo programático, principalmente em conteúdo como geometria,
por exemplo onde é melhor para se adaptar
regras de jogos de tabuleiro e estratégias.

Chateau (1987, p. 45) classificou os jogos
etariamente, dividindo-os em jogos funcionais, precedendo uma demanda e assegurando satisfação sensorial, relacionada com a repetição de gesto espontâneo
pelo aluno. Têm-se como exemplo jogos
Huizinga (1980) descreve o fato de que os
de construção, geométricos, principalmente cubos, que contribuem significativa- jogos caracterizam-se em muitos aspectos
mente para o desenvolvimento de ordem. com a descrição atribuída por Bright (1995),
onde para ele, os jogos devem ter algumas
Já Ferran (1979) classifica os jogos em três características como: liberdade, serem desmodalidades que são: os jogos motivadores vinculados do dia-a-dia; conter isolamento e
ou de síntese, os jogos individuais e coletivos limitações a nível espacial e também tempoque trabalham a socialização e a autonomia e ral; e, atuar enquanto fenômeno cultural (exos jogos adaptativos. Outros autores, a exem- plica: se que após seu término, ele terá influplo de Bright (1995) e Huizinga (1980), muito ência em determinada cultura, assegurando a
além de promover a classificação e tipificação manutenção da memória individual e coletide jogos, propuseram uma série de peculiari- va dos alunos que participaram tornando-se
dades que possibilita identificar um jogo pe- em diversas situações uma tradição regional).
dagógico, que pode ser usado coo parâmetro
Nota-se por conta das características antepara professores que tenham interesse em
tê-los como instrumento auxiliar no proces- riormente descritas tanto por Bright (1995)
so de ensino-aprendizagem em sala de aula. quanto Huizinga (1980), onde são excluídos
jogos de azar e brincadeiras infantis, que joA escolha do jogo de tabuleiro deve aconte- gos pedagógicos possuem uma natureza de
cer espontaneamente, para que não se torne atividade de concentração, organização, trouma atividade que colabore avessamente ao ca de informações entre os alunos, previsão,
aprendizado e a proposta do ensino, contra- análises estratégicas o que significa, que são
dizendo, inclusive, a metodologia de ensino verdadeiramente adequados e muito bons
das matérias. É por esse motivo que deve ser para promover o desenvolvimento do raciorealizado um planejamento cuidadoso, princi- cínio lógico-matemático assim como os ideais
palmente focando os alunos que apresentam para seu uso como instrumento pedagógico.
maiores dificuldades, mas que conseguem se
adaptar mais facilmente aos jogos de tabuleiro.
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Frente a essas questões, muitos professores optam pelo uso de jogos de tabuleiros no
desenvolvimento de projetos para melhorar o
ensino. A princípio o mais consagrado deles é
o xadrez que inclusive, possui inúmeras pesquisas envolvendo aulas de várias disciplinas.
Mas, frente a realidade socioeconômica de
muitas escolas, opta-se por jogos mais simples,
mas não menos interessantes para trabalhar
a questão da aprendizagem com os alunos.

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

Figura 01- Jogo matemático da tartaruga

Fonte: o autor

A atividade aqui realizada visa trabalhar a
Trata-se fundamentalmente de uma pesquisa campo, com cunho investigativo enfa- estratégia e o raciocínio lógico
tizando teoricamente a suma importância dos
Figura 2 – Jogo dos múltiplos
jogos de tabuleiro como estratégias de ensino
aprendizagem da matemática, bem como outras áreas do conhecimento, buscando recorrer
a diferentes publicações e teorias que enfatizam a discussão e reflexão do tema proposto.
Percebe-se nos anexos abaixo, diferentes
jogos de tabuleiros que foram construídos
e apresentados a sala, na unidade educacional municipal EMEF Artur Neiva (Ensino
Fundamental ll), oportunizando que os seus
companheiros de classe se apropriarem dos
múltiplos jogos dispostos e, conseguissem
desenvolver competências e habilidades matemáticas fragilizadas, ou conhecimentos que Fonte: o autor
foram sendo apresentados naturalmente com
O jogo dos múltiplos consiste em um dos
o envolvimento dos estudantes nos diferentes
desafios propostos pelos jogos matemáticos. jogos de tabuleiros mais famosos e com ele
é possível trabalhar conceitos matemáticos
sobre números múltiplos de uma forma bastante prazerosa e interessante para os alunos.

460

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

Figura 3 – Explicação do professorsobre o jogo

Este jogo propõe uma atividade onde ocorre uma corrida com os dados e em cada casa
que o aluno parar tem que responder a um
desafio matemático, explorando os conhecimentos aprendidos no decorrer das aulas.
Figura 5 – jogo da onça

Fonte: o autor
Aqui fica documentado a explicação do
professor como funciona o jogo da tartaruga
e suas regras.
Figura 4 – Corrida com dados

Fonte: o autor
Figura 6 – A turminha participando ativamente dos jogos

Fonte: o autor

Fonte: o autor
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DISCUSSÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os conhecimentos e aprendizagens adquiridos pelos estudantes nos jogos poderão ser utilizadas em intervenções que vão
além da prática pedagógica, preparando-os
para ocorrências e adversidades enfrentadas nas experiências vivenciadas por esses estudantes, como por exemplo, saber
lidar com pessoas com opiniões dessemelhantes, bem como a competência interpessoal, necessário nas relações humanas.
No mais, a realização deste trabalho consistiu em uma pesquisa de natureza exploratória que se mostrou muito gratificante,
contando com a participação de toda a classe
que, por seu entusiasmo, curiosidade e interesse, contribuiu efetivamente para dirimir
quaisquer dúvidas sobre os conceitos matemáticos que existiam, além de consolidar
o que já havia sido aprendido pelos alunos.
O estudo da matemática oferece inúmeras
possibilidades que podem ser exploradas por
meio de recursos lúdicos como os utilizados na
realização desta pesquisa com resultados satisfatórios e concluindo-se em um modelo prazeroso, instigante e que explora todo potencial
do aluno por meio dos conceitos matemáticos.
Em relação a seu aporte teórico metodológico, tem-se dentre os principais autores
consultados para a elaboração desta pesquisa ALMEIDA (2003); BORIN (1998); KAMII, 1996; e, KISHIMOTO (1994) que falam
com grande propriedade sobre o uso de jogos no ensino de conceitos. Este trabalho
enseja a possibilidade de novas atualizações e demais estudos a respeito do tema.
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A opção por utilizar jogos de tabuleiro
implica em uma forma interessante para a
propositura de problemas, favorece significativamente a criatividade e a elaboração
de estratégias para encontrar solução para
problemas matemáticos, ao mesmo tempo
que estimula o planejamento em ações imediatas a serem solucionadas pelos alunos.
Os jogos de tabuleiro em geral (mancala, damas, xadrez, jogo da onça, jogo do
Go) apresentam grande atratividade para
os alunos por conta da simplicidade de regras, agilidade das partidas, a possibilidade de desafiar qualquer outro colega, apresentando-se de modo real, concreto, sendo
elaborado pelos alunos que irão jogar. Com
isso, os benefícios são enormes, aumento
de concentração, aprimoramento na elaboração de estratégias, redução em relação
ao desnível cognitivo e maior concentração.
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EDUCAÇÃO DE SURDOS E BILINGUISMO
RESUMO: Muitas vezes vistos como um “problema” nas escolas e para a sociedade, o surdo

pertence a uma comunidade distante de todos, falam uma língua diferente da nossa. As pessoas
surdas já são ou podem tornar-se bilíngues. Necessário se faz a refletirmos sobre a educação
dos surdos no país, sendo que vivemos em um mundo cada vez mais globalizado e tal limitação
exclui os portadores desta deficiência de interagir de forma plena na contemporaneidade.
Importante frisar que tanto em escola especial ou escola comum, o deficiente auditivo deverá
receber educação com metodologia específica que atenda às suas necessidades, priorizando os
estímulos visuais e corporais para inserir as disciplinas necessárias ao pleno desenvolvimento
cognitivo do surdo.

Palavras-chave: Bilinguismo; Educação; Surdos; Linguagem de Sinais, Língua Portuguesa.
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INTRODUÇÃO
Inicialmente, esse projeto tem por objetivo
instruir e provocar no leitor um pensamento
diferente sobre a importância da educação de
surdos dentro do país. Levando em conta que
podem existir, alguns aspectos a serem levados em consideração, dentro desse processo.
Como exemplo temos a dificuldade encontrada na inclusão da proposta bilíngue dentro das escolas, tais como: O que são língua
de sinais? Qual o processo da linguagem em
crianças ouvintes ou crianças surdas? Como
funcionam os aspectos formais nessas línguas
e qual o processo de aquisição de língua portuguesa em crianças surdas? Analisando essa
problemática o projeto visa buscar meios de
compreender e tornar a educação de mudos, algo mais acessível e de fácil aplicação.

As línguas de sinais são muito diferentes
das línguas orais, a língua de sinais devem
ser percebidas através da visão e produzidas através das mãos acompanhadas de expressões faciais e corporais. A criança surda
deve conhecer as LIBRAS de forma espontânea, ao contrário da língua oral, ou seja,
através do diálogo. O que o surdo necessita
é conviver com indivíduos que tenham fluência nessa língua, e não de aulas de LIBRAS.

A proposta do Bilinguismo para a educação
dos surdos, surgiu por volta de 1980 (Ferreira-Brito, 1986) e esta linha teórica defende
que o aprendizado da Língua sinalizada deve
preceder ao da Língua oral, utilizada na região à qual o deficiente auditivo pertence.

A linguagem de surdos por muito
Por este motivo, surge a preocupação em
tempo foi colocada como o melhor
caminho para se resolver todos os nos aprofundarmos nos conhecimentos soproblemas de aprendizagem dos surdos. bre as relações sociais em que estão o desenvolvimento linguístico dos surdos, buscar
Parece então não existir nenhuma contrarie- entender as duas línguas, seja ela a de sinais,
dade de que esse tipo de linguagem é funda- seja ela a nossa língua portuguesa para manmental para o desenvolvimento dos surdos e termos uma nova postura em relação à sura nossa língua. Mas, se esta questão continuar dez. Ou seja, a questão bilíngue é um pré-resendo vista desta forma, ou seja, sem que seja quisito para a apropriação de elementos de
vista de forma global, mesmo se defendendo a diferentes contextos culturais. Sendo assim,
linguagem com uma perspectiva mais interna- a língua de sinais, como uma primeira líncional, corremos o risco de continuarmos de- gua, é essencial para que o surdo, vendo-se
fendendo a linguagem de sinais para os surdos. a si mesmo, possa enxergar o outro e pré-requisitos para que o surdo alcance habilidades de leitura e escrita realmente efetivas.
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Tendo em vista a grande importância deste método para o desenvolvimento integral da criança com deficiência auditiva,
devemos enxergar que o Português como
segunda língua para os surdos permite atendê-los com naturalidade, respeitando e valorizando seus conhecimentos de mundo.

O BILINGUISMO PARA SURDOS
Este trabalho tem como foco a qualidade da educação dos surdos em uma sociedade que desconhece a linguagem de sinais
e acaba enxergando a pessoa surda como
um estrangeiro em seu próprio país. A linguagem de sinais vem possibilitar à criança surda a aquisição da linguagem, mesmo que com vários limites e dificuldades.
A alfabetização por si só já é uma habilidade
que causa muita preocupação e debates sobre
o assunto no ambiente escolar, pois muitas
vezes a criança consegue decodificar o texto,
sem que consiga compreendê-lo. Sendo assim a preocupação com a criança surda deve
ser muito maior, pois, deve-se primeiramente criar uma conexão com a mesma através
da leitura de sinais para que posteriormente
possamos inseri-la no contexto escolar, respeitando sempre sua própria língua (libras).
Segundo
Bueno
(1998,
p.41):
Se, no passado, os gestos foram considerados os
grandes responsáveis pelas dificuldades de integração
do indivíduo surdo no meio social geral, agora, a perspectiva de trabalho que enfatiza o acesso à linguagem oral é considerada como um ato de dominação
da maioria (a “sociedade ouvinte”) sobre uma minoria
(a comunidade dos surdos) - (BUENO, 1998, P.41).

Segundo Quadros (2006, p.156):
Os movimentos surdos clamam por inclusão em
uma outra perspectiva. Nota-se que eles entendem a inclusão como garantia dos direitos de terem acesso à educação de fato, consolidada em
princípios pedagógicos que estejam adequados aos
surdos. As proposições ultrapassam as questões
linguísticas, incluindo aspectos sociais, culturais,
políticos e educacionais (QUADROS, 2006, P.156).

Isso nos mostra que para educar uma pessoa surda, é necessário muito mais do que
apenas conhecer a língua brasileira de sinais.
É de extrema importância conhecer também,
toda a cultura que envolve a pessoa surda, ou seja, conhecer seus hábitos, a maneira como age e procurar compreender como
a comunidade surda, interage com essa sua
diferença para que assim, seja possível inteirar-se de maneira mais eficaz com ela.
O Bilinguismo significa que o surdo deve aprender a língua de sinais
como língua materna, com a qual poderá desenvolver-se e comunicar-se com os
surdos, e a Língua Portuguesa que geralmente é a de seu país como segunda língua.
Segundo
Goldfeld
(1997,
p.
39):
O Bilinguismo tem como pressuposto básico que o
surdo deve ser Bilíngue, ou seja, deve adquirir como
língua materna a língua de sinais, que é considerada
a língua natural dos surdos e, como segunda língua,
a língua oficial de seu país (...) os autores ligados ao
Bilinguismo percebem o surdo de forma bastante
diferente dos autores oralistas e da Comunicação
Total. Para os bilinguistas, o surdo não precisa almejar uma vida semelhante ao ouvinte, podendo assumir e aceitar sua surdez GOLDFELD (1997, P. 39).

Como Quadros (1997) explica, a nova
proposta bilíngue visa assegurar o acesso dos surdos às duas línguas no contexto escolar, ou seja, respeitar a autonomia da Língua de Sinais e da língua
majoritária do país, no nosso caso o Português.
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Um sujeito surdo, com a ausência de audição e do som, passa a perceber o mundo através da visão e de tudo que acontece ao redor
dele. Isto é, desde uma bomba que explode,
que é óbvia devido às alterações e movimentações que ocorrem no ambiente, como objetos que caem abruptamente e a fumaça que
surge. E até de um latido de um cachorro que
são demonstrados por meio da movimentação de sua boca e da expressão corporal
decorrente da ação executada pelo mesmo.
Desta forma, como complementam os autores surdos Perlin e Miranda (2003, p. 218):

Como por exemplo, as placas de sinalização
dos banheiros. Uma pessoa surda por mais
que nunca tenha escutado o que é um banheiro masculino ou um banheiro feminino, sabe
identificá-los por meio das placas de sinalização encontradas nas portas. Os desenhos
deixam claro por meio da cultura e das cores
qual é o personagem feminino e qual o personagem masculino representado nas placas.

Os autores surdos Padden e Humphries (2000)
explicam que surdos e ouvintes interpretam
de maneira diferente a mesma situação, enquanto surdos interpretam através da imagem,
Experiência visual significa, a utilização da visão
ouvintes estão mais voltados para a audição.
em (substituição total a audição), como meio da comunicação. Desta experiência visual surge a cultura
surda representada pela língua de sinais, pelo modo
diferente de ser, de se expressar, de conhecer o
mundo, de entrar nas artes, no conhecimento científico e acadêmico. A cultura surda comporta língua
de sinais a necessidade do intérprete de tecnologia de leitura (PERLIN E MIRANDA, 2003, p. 218).

Sendo assim, a primeira maneira mais apropriada para a educação de um aluno surdo
seria, a língua brasileira de sinais (libras), que
tem como base a utilização de gestos e imagens para permitir ao aluno compreender a
língua portuguesa e ensiná-lo a comunicar-se
utilizando gestos e sinais. Mas não só isso,
é preciso também, que as escolas facilitem
a participação de pessoas surdas nos ambientes escolares, colocando meios visuais
para promover a acessibilidade dos mesmos.
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Uma colher cai e provoca um som quando bate
no chão. Alguém a junta, mas não simplesmente porque ela provocou um som mas porque saiu
fora de vista. O fazendeiro sai para ordenhar as vacas não somente porque elas fazem barulho, mas
porque é o amanhecer, a hora reservada para ordenhar (PADDEN e HUMPHIRES, 2000, p. 22)

Muitas vezes, surdos perdem horários de
voos ou deixam de pegar um ônibus, simplesmente pelo fato de não haver sinalização correta, para eles. De modo a tornar mais acessível
estes meios de transporte a quem tem dificuldade de audição ou mesmo a surdez total.
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Uma placa sinaliza que ali, existe um
ponto de ônibus e isso fica claro devido à ilustração de um veículo na mesma.

De acordo com Souza (1998):
A partir do momento em que os surdos passaram
a se reunir em escolas e associações e se constituíram em grupo por meio de uma língua, passaram a
ter a possibilidade de refletir sobre um universo de
discursos sobre eles próprios, e com isso conquistaram um espaço favorável para o desenvolvimento ideológico da própria identidade (SOUZA, 1998).

No entanto, mesmo não contendo características de surdez, ao observamos a placa de
sinalização. Que, no caso deveria conter informações sobre itinerários, logo notamos, que
não é possível obter esse tipo de informação
Lodi e Harrison (1998) esclarecem que as
através da leitura, o que nos força a apelar
crianças surdas são filhas de pais ouvintes,
para a comunicação verbal, e é nesse momenentão a necessidade da Língua de Sinais deve
to, que se inicia a dificuldade para uma pessoa
ser valorizada no ambiente familiar. Tanto a
com limitação de audição e ou total surdez.
família como a criança surda deve ser assistida
por profissionais adultos surdos que tenham
Todos temos o conhecimento de que a
experiência e fluência na Língua de sinais. Delinguagem de LIBRAS não é uma linguagem
vem assim agir como professores ou monitousualmente praticada por todas as pessores, servindo como modelo para as crianças.
as em seu cotidiano, ou seja, para uma pessoa sem essa limitação de audição, esta
De acordo com Vygotsky (1989), podepode até “soar” como uma situação comos sim ter uma educação inclusiva eficienmum e passar totalmente despercebida,
te, desde que o processo de ensino aprenjá para uma pessoa com surdez isso pode
dizagem seja estimulado corretamente.
sim vir a trazer enormes consequências.
Segundo Quadros (2006):
Na educação é preciso muito mais do que
apenas conhecer a “Língua brasileira de sinais” (LIBRAS) para oferecer um ensino de
qualidade e educação a pessoas surdas, é
preciso, além disso, entender qual o contexto social em que se encontra a pessoa
surda. Tendo vislumbrado esse universo e
entendido quais são as necessidades primárias a serem atendidas por pessoas portadoras dessa limitação, podemos partir ao
próximo passo que é o processo de inclusão.

A língua brasileira de sinais é “a” primeira língua e merece receber esse tratamento. Sendo assim, recuperar a produção literária da comunidade
surda é um aspecto emergente para tornar eficaz
o processo de alfabetização. Literatura em sinais
é essencial para tal processo (QUADROS, 2006).
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Para Capovilla e Capovilla (2001), quando a criança é capaz de ler pseudopalavras,
ou seja, as palavras inventadas, aí então
ela está pronta para ler qualquer palavra
nova e decifrar o significado das mesmas.

A identidade surda, portanto, vai ser
construída dentro desse modo diferente de ler o mundo, uma experiência de
cultura visual. Não se trata de construção cultural isolada, mas multicultural.

O sujeito através das práticas discursivas se
emerge e se revela. É no uso da linguagem que
as pessoas constroem e projetam suas identidades. De ordem discursiva, a identidade se
constrói e se projeta utilizando-se da linguagem, porém com a finalidade interativa e social.

A formação da identidade da pessoa surda não passa, seguindo o pensamento
descrito, exclusivamente no desenvolvimento da linguagem. Não depende só da
audição, mas da oportunidade deste sujeito se comunicar de forma adequada.

O aluno surdo é usuário de uma língua
que nenhum companheiro ou professor
efetivamente conhece. Ele tem acesso aos
conhecimentos de um modo diverso dos
demais e geralmente fica isolado dos demais, ainda que existam contatos e um relacionamento amigável. A questão da língua
é fundamental, pois, sem a mesma, as relações mais íntimas são impossíveis, é difícil
expressar sentimentos como: de emoções,
de dúvidas, de pontos de vista diversos.

É possível que uma criança surda tenha o
mesmo aprendizado que uma criança ouvinte,
desde que tenha contato com a Língua Brasileira de Sinais – Libras – o mais rápido possível.
Bueno (1993) afirma que:

A concepção comumente do termo surdo
é associada ao imaginário social de estigma,
de estereótipo, de deficiência, de necessidade de normalização da cultura, ao jeito de ser
das pessoas ouvintes. É uma representação
contraditória e rara, portanto, a concepção do
termo surdo que o considera como um sujeito
diferente linguisticamente, que compreende
o ser surdo como um indivíduo que lê o mundo numa experiência visual e não auditiva.

A educação geral, por seu lado, ofereceu chancela a esse isolamento, com a aceitação de que somente o saber especializado poderia dar conta da
educação do excepcional definido a priori como
aquele que, por características intrínsecas, diferentes das da espécie, não poderia aproveitar os processos correntes de escolarização e de integração
social, necessitando, portanto, de formas especiais
para realizar aquilo que os normais fazem de forma “natural e espontânea” (BUENO, 1993, p. 15 ).

Segundo Capovilla (2011), a maior parte
das crianças surdas nascem em lares de ouvintes, por isso precisam de escolas bilíngues, das comunidades sinalizadoras para
aprenderem LIBRAS, para depois compreender o que diz o intérprete, compreender a leitura orofacial, leitura escrita e alfabética. “Crianças surdas não são definidas
por sua deficiência auditiva apenas, mas
sim, principalmente, por sua língua materna
própria (a Libras) e por sua cultura própria”.
Para Capovilla (2011), LIBRAS é adquirida
na comunidade escolar sinalizadora desde
o maternal, ela é fundamental para constituir a base cognitiva e linguística que vai

470

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

permitir a criança alfabetizar-se e escolariQuando falamos sobre a educação de surzar-se mais tarde no ensino fundamental. dos, vários outros procedimentos além da
estrutura e de salas multifuncionais para o
A inclusão do aluno com surdez deve acontecer atendimento especializado são necessários.
desde a educação infantil até a educação superior, gaÉ muito importante que tenhamos em mente
rantindo-lhe, desde cedo, utilizar os recursos de que
necessita para superar as barreiras no processo edu- que a Língua Brasileira de Sinais é a primeira
cacional e usufruir seus direitos escolares, exercendo língua dos surdos e que o Português deverá
sua cidadania, de acordo com os princípios constituser sempre uma segunda língua. Se o primeiro
cionais do nosso país (SEESP/SEED/MEC, 2007, p. 14).
requisito para que aprendamos uma segunda
língua, é o conhecimento da nossa língua, os
Para considerarmos as reais necessidades surdos só estarão preparados para aprender
dos alunos surdos temos que ter consciência uma segunda língua quando entenderem que
de que o ensino da leitura e escrita é muito existem diferentes línguas e culturas e tomadiferente do aluno ouvinte. A Língua Portu- rem conhecimento da sua, ou seja, quando
guesa e a Libras são línguas distintas cada eles tiverem um referencial linguístico que seruma com sua própria estrutura, sendo assim virá de base para toda aprendizagem futura.
não podem ser trabalhadas simultaneamente.
Enfim, faz-se necessária a existência de uma
equipe pedagógica capacitada, com professores especialistas e com a presença de professores surdos no corpo docente e também
com psicopedagogos habilitados, a fim de que
todos procedam com um acompanhamento
individualizado, adequado às necessidades
específicas do aluno surdo buscando o respeito à criança com surdez que assim como
com qualquer outro tipo de deficiência deve
estar inserida em ações que envolvam muito mais do que estabelecer apenas uma forma de comunicação entre elas. No caso das
crianças surdas, reconhecendo a necessidade
De acordo com Batista (2004, p.23):
e importância do ensino da língua de sinais,
(...) a inclusão social é geralmente almejada não só constituindo, assim, uma proposta bilíngue.

A fragilidade das propostas de inclusão, neste sentido, reside no fato de que, frequentemente, o discurso contradiz a realidade educacional brasileira,
caracterizada por classes superlotadas, instalações
físicas insuficientes, quadros docentes cuja formação
deixa a desejar. Essas condições de existência do sistema educacional põem em questão a própria ideia
de inclusão como política que, simplesmente, propõe
a inserção dos alunos nos contextos escolares presentes. Assim, o discurso mais corrente da inclusão a
circunscreve no âmbito da educação formal, ignorando as relações desta com outras instituições sociais,
apagando tensões e contradições nas quais se inserem a política inclusiva, compreendida de forma mais
ampla (LAPLANE, 2004 IN LACERDA, 2006, p.168).

pelas pessoas com deficiência, mas por todo indivíduo
que se sente excluído, de alguma forma, do convívio
social. Os parâmetros para definir o que seja essa inclusão social são vagos ou de difícil quantificação, mas
parece evidente que a inclusão social significa mais
do que a mera sobrevivência (BATISTA, 2004, p.23).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As leis que garantem a inclusão escolar das crianças com deficiência são muito recentes e a capacitação dos professores para lidar com os diferentes tipos de deficiência ainda é um grande desafio que está apenas começando.
Com a presente pesquisa, pudemos concluir que o bilinguismo é o método que mais aproxima a pessoa surda do respeito e qualidade de vida. É a forma mais completa de incluí-lo à sociedade de forma efetiva. Ao mesmo tempo em
que suas diferenças são reconhecidas, também são reconhecidas suas capacidades.
Portanto, a surdez é uma experiência constituída na relação entre surdos ou ouvintes e permite ao indivíduo surdo inserir-se na sociedade por meio do bilinguismo. É muito importante
investir na divulgação de mais informações, investigações e conhecimento sobre a surdez.
Colocando como proposta pedagógica para o aprendizado do aluno surdo a língua portuguesa como sendo a sua segunda língua, a língua de seu país. O bilinguismo, para nós, é um grande avanço no sistema de ensino-aprendizagem, pois, está
buscando “ensinar e aprender”, através de uma comunidade linguísta diferenciada, partindo de suas próprias características pessoais: sua cultura, língua e identidade.
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A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE E AVALIAÇÃO NO ENSINO
MATEMÁTICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Resumo: O Presente trabalho tem como objetivo analisar as contribuições
da ludicidade e avaliação no processo de aprendizagem de matemática na
educação infantil. Esta pesquisa bibliográfica buscou entender as fundamentações teóricas dos autores que analisam a importância da matemática
no âmbito escolar desde o início da educação, demonstrando como este
primeiro contato já deve ser de grande estímulo para o educando superar
desafios. Buscando novas perspectivas de aprendizagem com o auxílio da
ludicidade e da constante avaliação, construiu-se um trabalho que possa
enfatizar a importância da matemática como instrumento de imaginação e
criatividade e superação de situações- problemas, oportunizando as diversificadas experimentações de criar e recriar brincando e aprendendo, transformando a brincadeira em novos conhecimentos. Este estudo pauta-se em
conceitos e concepções que façam sentido no cotidiano educacional, oportunizando uma aprendizagem sistematizada.

Palavras-chave:

Ludicidade; Matemática; Avaliação.
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INTRODUÇÃO
O ensino da matemática é parte integral do currículo desde a educação infantil por ser norteador em vários aspectos do desenvolvimento
infantil. È com a matemática que a criança aprende a estabelecer razões,
conceitos, questionamentos, reflexão, capacidade de pensar e questionar a si mesmo e ao outro, resolver situações – problemas, assim, estimulando sua criatividade. Desde a infância a criança tem contato diário
com formas, números, medidas, grandezas, contagem, seqüência e etc.
O presente estudo visa refletir a forma como a matemática na educação
infantil inicia o vínculo com diversas áreas do conhecimento, podendo possibilitar o interesse pela matéria cada dia mais, desenvolvendo sua aprendizagem, no entanto, este interesse só ocorre quando a criança assimila o
conteúdo, algo difícil em matemática, uma vez que alguns educadores colocam como principal objetivo ensinar números e regras, deixando a essência
da matemática para trás que deve ser pautada no raciocínio lógico, na exploração de idéias, de possibilidades, na reflexão, na situação – problema.
Contudo busca-se com o presente estudo demonstrar aos educadores a
importância da prática docente no âmbito escolar, de modo que o estímulo e
estratégias de ensino dependem do professor, que pode utilizar a ludicidade
em prol da aprendizagem do educando , utilizando - a de forma interdisciplinar,
onde a criança aprenda matemática de forma prazerosa e divirta-se com isso.
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A IMPORT NCIA DO
PLANEJAMENTO PARA AS AULAS
DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

O planejamento de aula na educação infantil é componente fundamental no processo de ensino
aprendizagem, conforme exemplifica
Libâneo (2004) a ausência do planejamento pode resultar em aulas desorganizadas, pouco lúdica e sem
O ensino da matemática para intencionalidade, com conteúdos
Valente (1999) está presente no desinteressantes,tornandoaauladesecotidiano do ser humano desde a stimulantes. De acordo com Libâneo :
primeira infância, desde o primeiro
contato com as cores, formas, tamanhos, contagem, números, quantidades, onde junta-se, separa-se ,
relacionando ordem entre objetos.
O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão
das atividades didáticas em termos de
organização e coordenação em face
dos objetivos propostos, quanto a sua
Para Ellmerich (1973) matemática revisão e adequação no decorrer do
na visão sociológica, está presente processo de ensino (LIB NEO, 2004).
na vida dos seres humanos de forma
incontestável. Ela tem acompanhado
a história da humanidade ao longo
dos tempos, está presente em todas as regiões, em todas as culturas,
Frente ao exposto Fiorentini (1995)
em todas as épocas; ela ultrapasse explicita o planejamento como um inas barreiras do tempo e do espaço. strumento de ensino que serve como
eixo metodológico para o educador
buscar metodologias e estratégias de
ensino, que devem ser traçadas com
base nos objetivos estabelecidos, de
Matemática é uma ciência que visa modo a adequar os conceitos abordaa exposição de idéias, questiona- dos de acordo com a realidade da turmentos, problemáticas, formulações, ma, onde deve –se analisar o desenconfrontos, resoluções, argumen- volvimento de forma flexível, fazendo
tações, erros e acertos, de forma que as modificações necessárias , consegundo Franco (1995) surge de for- forme a necessidade dos educandos.
ma espontânea e natural, com base
nas experiências vivenciadas pelo
meio no qual a criança está inserida.
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No entanto, mesmo sabendo da
importância do planejamento no
campo educacional, alguns educadores utilizam as aulas improvisadas
como recurso para cumprir as obrigatoriedades enquanto professor.
Kramer (2006) relata que tal prática
é extremamente prejudicial para o
ambiente escolar, visto que quando o professor projeta e planeja sua
aula ele reflete sobre a prática educativa onde o educando será capaz
de conhecer, explorar, refletir, imitar
e assim desenvolver-se plenamente.

Neste sentido faz-se necessário
abordar a importância do papel do
educador na educação infantil, uma
vez que o professor é uma das principais referências da criança na primeira infância, a ele cabe mediar
suas ações e apresentar a criança
o mundo que o cerca, deste modo
suas ações devem ser planejadas ,
pensadas e repensadas em prol do
pleno desenvolvimento da criança.

RECURSOS DIDÁTICOS E
METODOLÓGICOS PARA O
Para Hoffmann (2001) a organi- ENSINO DA MATEMÁTICA NA
zação do planejamento deve ser re- EDUCAÇÃO INFANTIL
alizado como atividade diária que
subsidiará o educador uma reflexão
contínua acerca de suas metodologias, analisando se o seu projeto e plano de ensino está indo pelo caminho
almejado ou se necessita de possíveis
modificações. De acordo De acordo
com Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) :

Educador na educação infantil tem
diversos desafios ao elaborar sua aula,
a criança está muitas vezes disposta
a brincar distraindo - se com facilidade, qualquer movimentação é motivo para se distrair. Corsino (2009)
reflete os recursos didáticos como
um facilitador para motivar a criança
a vivenciar a aula de maneira dinâmi[...] ao professor planejar uma se- ca, para ele o que instiga a criança é a
qüência de atividades que possibi- brincadeira, sendo de suma importânlite uma aprendizagem significati- cia aprender de forma prazerosa.
va para as crianças, nas quais elas
possam reconhecer os limites de
seus conhecimentos, ampliá-los
e/ou reformulá-los (CNEI, 1998).
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Desta forma o brinquedo, o jogo e a
brincadeira devem subsidiar a aprendizagem do ensino da matemática,
por desempenhar um papel importantíssimo na criatividade da criatividade da criança, despertando a imaginação infantil, conforme exemplifica
Kishimoto (2008) é por intermédio
de objetos simbólicos que se internacionaliza a aprendizagem, de forma que a função pedagógica do educador é subsidiar o desenvolvimento
integral da criança, tornando os ambientes das escolas locais aconchegantes, com a ludicidade como recurso didático na prática de ensino.

O brinquedo, o jogo e a brincadeira vai além de um momento interativo, de coisas de infância. Segundo
Aranão (1996) é fundamental para a
prática educativa de forma que cabe
ao educador intencionalizar sua prática, pois brincar também se aprende.

O educador deve conforme o autor (1996) explicita planejar a brincadeira, o jogo e também conhecer
e dominar suas regras para mediar
as situações- problemas que podem
ocorrer , de forma a estimular o raciocínio lógico, a criatividade e a reflexão, que são de extrema importância desde a educação infantil até a
Para Antunes (1998) o brin- vida adulta. De acordo com Aranão:
quedo permite ao educando percorrer por diversificadas culturas, regras, utilizar diferentes
ferramentas e recursos de aprenNa pré-escola, a matemática não
dizagem , estabelecendo relações
interpessoais, com isso exemplifica: deve ser vista como disciplina ou
matéria escolar, mas como uma
atividade do pensamento que está
em permanente relação com suas
atividades diárias na escola, em
Nem todo jogo é um material ped- casa ou em qualquer outro lugar.
agógico. (...) o elemento que separa um jogo pedagógico de outro de
caráter apenas lúdico é que os jogos ou brinquedos pedagógicos são
(...) Essas atividades referem-se à
desenvolvidos com a intenção explícita de provocar uma aprendiza- aquisição da noção de conservação,
gem significativa, estimular a con- classificação, seriação, de espaço,
strução de um novo conhecimento e, tempo, velocidade, distância, cauprincipalmente, despertar o desen- salidade, tamanho, espessura, peso,
volvimento de uma habilidade op- dentre outras. Tais atividades devem
eratória. (ANTUNES, 1998, p. 38). estar integradas com outros objetivos
como o desenvolvimento da coordenação motora, do desenvolvimento social e outros (ARANÃO, 1996)
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Contudo, compreende-se que o recurso lúdico é de extrema importância para a aquisição de conhecimentos matemática na educação infantil
de forma que por meio de brincadeiras e jogos a criança consegue se
sentir a vontade para criar, imaginar e
estabelecer relação com o outro, com
base nestas perspectivas afirma-se o
jogo auxilia o educando a conhecer e
compreender o mundo que o cerca
conforme explica Moura (1991) onde
se conclui que a utilização do jogo
como recurso didático é fundamental para a aprendizagem da criança.

O autor reflete que a aprendizagem efetiva muito depende do educador, de forma que este deve fazer
com que a criança seja protagonista
de sua aprendizagem, ou seja, fazer com que o educando seja ativo e
busque questionamentos em relação
às problemáticas abordadas, tornando a aprendizagem instigante.

No âmbito escolar as atividades
em parcerias, com grupos, duplas ,
conjuntos auxiliam no desenvolvimento cognitivo, a troca de idéias
e experiências é segundo Borin
(1996) fundamental para o estabeA importância do elemento lúdico lecimento de decisões, argumencomo ferramenta estratégica para o tos e possibilidades, onde salienta:
ensino da matemática no ensino infantil

O ensino da matemática na educação infantil deve garantir ao educando muito além que decorar
nomes de formas geométricas, cores,
números, deve proporcionar situações significativas de aprendizagem.

Borin (1996) argumenta várias
possibilidades acerca dos benefícios
que o jogo propicia na aprendizagem
da matemática na educação infantil,
desde as situações subsidiadas pelos
jogos até as atividades lógicas proporcionadas porresoluções de problemas.
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“É na brincadeira, no jogo e nos
momentos de interação com o outro que a criança aprende a agir numa
esfera cognitiva, ao invés de uma esfera visual externa, dependendo das
motivações e tendências internas, e
não dos incentivos fornecidos pelos
objetos externos” (BORIN, 1996).
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A utilização do jogo na escola é um
processo educativo que implica em
diversificados estímulos para a prática pedagógica, visto que a criança
compreende regras e limitações, respeitando a si mesmo e ao outro, prática muito mais difícil de ser realizada
apenas com conversas monótonas.
De acordo com Antunes (1998):

Jogos ou brincadeiras pedagógicas são desenvolvidas com a intenção implícita de provocar uma
aprendizagem significativa estimular a construção de um novo conhecimento e principalmente despertar o desenvolvimento de uma
habilidade operária [...] aptidão ou
capacidade cognitiva e apreciativa
específica (ANTUNES, 1998, p. 38).

O RCNEI (1998, p. 207), explicita a
importante contribuição da matemática na formação da cidadania, onde o
indivíduo torna-se capaz de pensar,
refletir e assim resolver problemas.
Esses problemas são classificados
conforme a faixa etária da criança
aonde vai desde como a figurinha se
localiza no espaço adequado até os
conceitos de soma da primeira fase
da vida escolar, no ciclo fundamental.

Conforme os PCN’S
60) o jogo é de suma
cia no âmbito escolar
sionar
diversificadas
dades de socialização e

(1997, p.
importânpor ocapossibiliinteração.

Com o brincar a criança desenvolve além de aspectos simbólicos,
abrange sua criatividade expandindo a fantasia, a imaginação, estabelecendo relação com o mundo
a sua volta e com as pessoas que o
cercam de modo que a prática de
jogos coletivos com regras e intencionalidade a matemática possibilita diversificadas aprendizagens.

Desta forma a brincadeira e o jogo
são recursos pedagógicos importantíssimos para o educador, uma
vez que ensinar matemática pautado em métodos lúdicos esta diretamente relacionados a uma aprendizagem significativa em prol do
desenvolvimento da criança, tendo como base a realidade da criança, o que realmente é relevante
na infância, o brincar, o prazer, a
aprendizagem, o desenvolvimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho visou analisar os aspectos norteadores para a prática da
matemática na educação infantil, tendo como subsídio a ludicidade como
componente de estímulo e interação fazendo com que a criança aprenda e se
desenvolva de forma ampla e divertida. A matemática e a prática lúdica contribuem para a socialização da criança despertando diferentes formas de interação com o mundo que o cerca e com os demais eixos de desenvolvimento.

O estudo procurou demonstrar a melhor forma de utilizar a ludicidade como mecanismo de ensino e assim destacar as contribuições da
matemática nas etapas do desenvolvimento infantil. Com esta pesquisa se refletiu a importância de trabalhar com brincadeiras e jogos que
devem ser compreendidas como atividades que devem ser estimuladas pelo educador e realizadas pelas crianças de forma criativa.

Destaca-se nesta pesquisa a importância da formação continuada na vida acadêmica do educador que necessita buscar artifícios para adequar-se as necessidades do educando e assim propiciar atividades diversificadas e significativas para o público infantil.

O trabalho Lúdico com matemática na educação infantil realizado pelo educador contempla elementos de suma importância para o desenvolvimento
infantil, uma vez que a criança tem contato com este estímulo desde a infância e permeia até a vida adulta, sendo a matemática integrante cultural
da humanidade utilizada em todos os momentos da vida do ser humano.
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BRINCAR, SENTIR E APRENDER NUMA VISÃO PSICOPEDAGÓGICA E A
CRIANÇA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A criança aprende através dos sentimentos mais puros e ricos dentro do aprendizado

infantil, a psicopedagogia tem o objetivo de ampliar o olhar refletindo na educação infantil,
é importante um desenvolvimento contínuo aproveitando todos os momentos em que a
criança brinca, o universo da aprendizagem abre situações dinâmicas na vida entre escola e
desenvolvimento, é importante que a criança se fortaleça a cada aprendizado, envolvendo o
emocional, cognitivo, social, a construção do seu aprendizado cresce a cada oportunidade, a
cada tempo, é importante que os professores, psicólogos, psicopedagogos entendam o que a
criança consegue aprender diante de uma brincadeira

Palavras- Chave: Aprendizado; Emocional; Desenvolvimento; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
Brincar constitui se, dessa forma, em uma
atividade interna das crianças, baseada no
desenvolvimento da imaginação e na interpretação da realidade, sem ser ilusão ou mentira. Também se tornam autoras de seus papéis, escolhendo, elaborando e colocando em
prática suas fantasias e conhecimentos, sem
a intervenção direta do adulto, podendo pensar e solucionar problemas de forma livre das
O universo lúdico é o mais amplo que se pressões situacionais da realidade imediata.
pode imaginar por isso quanto mais motivos
Brincar é meio de expressão, é forma de
a criança tiver para brincar mais ela desenvolve, é através deste é possível entender integrar-se ao ambiente que o cerca. Através
sentimentos que aos poucos ela demonstra das atividades lúdicas a criança assimila vaem sala de aula, a educação, o professor e a lores, adquire comportamentos, desenvolve
escola precisam estar disposto a dar estrutu- diversas áreas de conhecimento, exercita-se
ras e ações para esse desenvolvimento, en- fisicamente e aprimora habilidades motoras.
tender o cérebro, e sua estrutura está ligada No convívio com outras crianças aprende a
a psicopedagogia que tem como objetivo aju- dar e receber ordens, a esperar sua vez de
dar o aluno em sua formação para o futuro. brincar, a emprestar e tomar como empréstimo o seu brinquedo, a compartilhar momentos bons e ruins, a fazer amigos, a ter
O BRINCAR E A CRIANÇA DE
tolerância e respeito, enfim, a criança desenEDUCAÇÃO INFANTIL
volve a sociabilidade. (Ribeiro, 2002, p. 56)
De acordo com os Parâmetros Curriculares
Luria (1998) por sua vez, afirma que tan(1998) o brincar de faz-de-conta, as crianças
buscam imitar, imaginar, representar e co- to jogos e brincadeiras devem ser considemunicar de uma forma específica que uma rados como oportunidades para a investicoisa pode ser outra, que uma pessoa pode gação dos processos de raciocínio, usados
ser uma personagem, que uma criança pode pelas crianças. Nesse sentido devem ser
ser um objeto ou um animal, que um lugar colocadas dificuldades, através dos jo“faz-de-conta” que é outro. Brincar é, as- gos e brincadeiras, para que os alunos sesim, um espaço no qual se pode observar a jam, a partir daí, desafiados a superá-los.
coordenação das experiências prévias das
crianças e aquilo que os objetos manipulam dos sugerem ou provocam no momento presente. Pela repetição daquilo que já
conhecem, utilizando a ativação da memória, atualizam seus conhecimentos prévios,
ampliando-os e transformando-os por meio
da criação de uma situação imaginária nova.
A educação infantil é um espaço que tem o
privilégio de fazer com que a criança aprenda brincando, um sentimento que não necessita de estudos e entendimento, a criança
brinca, ama, aprender sem a necessidade de
cobranças, os professores e profissionais precisam estar atento a tudo e a todos de maneira a entender o que a criança tem a mostrar.
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Kishimoto (2003) afirma que brincar, além
de servir como motivação para aprendizagem, permite o desenvolvimento do lado afetivo dos alunos. Segundo a autora, a criança
que brinca é mais sensível, o que é o fundamento do século XXI, que precisa aprender a
cuidar da família, dos filhos. Sendo assim, as
brincadeiras englobam a faixa etária específica deste estudo (4-5 anos de idade), quando
a criança passa a ter a percepção do outro.
Contudo, há que se “educar” os pais para o
fato de aceitar tal pensamento. (...) pais que
afirmam que as crianças devem ir à escola
para estudar e não para brincar, não entendem nada de educação. Eles acham que educar é ficar copiando. Por isso, há crianças que
copiam letras, mas não sabem o que escreveram. É uma forma de ensino totalmente inadequada. A criança precisa criar significados.
“Precisa passar pelo brincar significativo”.
Ainda de acordo com Kishimoto (2002)
considera o brincar significativo como uma
brincadeira que faz sentido para as crianças. Daí a importância do resgate de algumas
brincadeiras infantis. Segundo a autora, hoje
não há mais espaço nem tempo para a socialização através da brincadeira. A criança fica
enfurnada na sala de aula de aula ou fica em
casa, sozinha, vendo TV. O adulto não ensina
mais brincadeiras do tempo de infância dele.
Há uma nova forma de vida na qual todos
correm e a criança perde a possibilidade de
brincar e de se expressar com a brincadeira.

O que todos os pais e educadores necessitam saber, reconhecer e priorizar é que todo desenvolvimento posterior está marcado pela infância e pelo
acesso às brincadeiras, pois uma escola rígida cria um cérebro encarcerado, pequeno.

O brincar na educação infantil mudou
muito seu conceito hoje a criança consegue aprender através das brincadeiras,
cantigas de rodas consegue ampliar o universo de letras que a criança necessita.

Segundo os Parâmetros Curriculares (1998)
brincar é uma das atividades fundamentais
para o desenvolvimento da identidade e da
autonomia. O fato de a criança, desde muito
cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras as
crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a
imitação, a memória, a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da interação e da utilização
e experimentação de regras e papéis sociais.
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De acordo com os Parâmetros Curriculares
(1998) o brincar de faz-de-conta, as crianças
buscam imitar, imaginar, representar e comunicar de uma forma específica que uma
coisa pode ser outra, que uma pessoa pode
ser uma personagem, que uma criança pode
ser um objeto ou um animal, que um lugar
“faz-de-conta” que é outro. Brincar é, assim, um espaço no qual se pode observar a
coordenação das experiências prévias das
crianças e aquilo que os objetos manipulam dos sugerem ou provocam no momento presente. Pela repetição daquilo que já
conhecem, utilizando a ativação da memória, atualizam seus conhecimentos prévios,
ampliando-os e transformando-os por meio
da criação de uma situação imaginária nova.

Brincar constitui se, dessa forma, em uma
atividade interna das crianças, baseada no
desenvolvimento da imaginação e na interpretação da realidade, sem ser ilusão ou mentira. Também se tornam autoras de seus papéis, escolhendo, elaborando e colocando em
prática suas fantasias e conhecimentos, sem
a intervenção direta do adulto, podendo pensar e solucionar problemas de forma livre das
pressões situacionais da realidade imediata.
Brincadeiras de faz de conta são muito comuns na educação infantil e é através da observação que o professor consegue valorizar o alfabetizar brincando, muito
se aprende mesmo antes do lápis e papel.
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Segundo Luria (1990), a atividade mental humana historicamente estabelecida se
correlaciona com a realidade e passou a depender cada vez mais das práticas sociais, o
que, invariavelmente envolve jogos e brincadeiras. Torna-se necessário ainda considerar
que os instrumentos usados pelos homens
em sociedade para manipular o ambiente,
além de produtos de gerações anteriores
que ajudam a formar a mente das crianças
em desenvolvimento, as primeiras relações
sociais e as primeiras exposições de um sistema linguístico (de significado especial), determinam as formas de sua atividade mental.
Todos esses fatores ambientais são decisivos
para o desenvolvimento sócio histórico da
consciência; ou seja, novos motivos para a
ação aparecem sob a forma de padrões extremamente complexos de práticas sociais.

Segundo Referencial Curricular (1998, p.
27): a brincadeira é uma linguagem infantil que mantém um vínculo essencial com
aquilo que é o” não brincar”. se a brincadeira é uma ação que ocorre no plano da imaginação isto implica que aquele que brinca
tenha o domínio da linguagem simbólica.
Isto quer dizer que é preciso haver consciência da diferença existente entre a brincadeira e a realidade imediata que lhe ofereceu o
conteúdo a realizar-se. Neste sentido, para
brincar é preciso apropriar-se de elementos
da realidade imediata de tal forma a atribuir-lhe novos significados. Essa peculiaridade da
brincadeira ocorre por meio da articulação
entre a imaginação e imitação da realidade.
Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e das ideias,
de uma realidade anteriormente vivenciada.
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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 meios
de atividades caracteristicamente humanas,
que são mediadas por ferramentas técnicas e
semióticas. Nesta perspectiva, a brincadeira
infantil assume uma posição privilegiada para
a análise do processo de constituição do sujeito; rompendo com a visão tradicional de
que ela é atividade de satisfação de instintos
infantis, o autor apresenta o brincar como
uma atividade em que, tanto os significados
social e historicamente produzidos são construídos, quanto novos podem ali emergir. “A
brincadeira e o jogo de faz-de-conta seriam
considerados como espaço de construção
de conhecimentos pelas crianças, na medida em que os significados que ali transitam
são apropriados por elas de forma especifica.”

PSICOPEDAGOGIA E A CRIANÇA
De acordo com o autor Tabaquim (2003,
p. 91) destaca que o cérebro é o órgão privilegiado da aprendizagem. Conhecer sua
estrutura e funcionamento é fundamental
na compreensão das relações dinâmicas e
complexas da aprendizagem. Na busca pela
compreensão do processo de aprendizagem
e seus distúrbios, é necessário considerar os
aspectos neuropsicológicos, pois as manifestações são, em sua maioria, reflexo de funções alteradas. As disfunções podem ocorrer
em áreas de input (recepção do estímulo),
integração (processamento da informação)
e output (expressão da resposta). O cérebro
é o sistema integrador, coordenador e regulador entre o meio ambiente e o organismo,
entre o comportamento e a aprendizagem.

Segundo o Referencial Curricular (1998):
A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, emocionais e cognitivas.
Tem desejo de estar próxima às pessoas e
é capaz de interagir e aprender com elas de
forma que possa compreender e influenciar
seu ambiente. Ampliando suas relações sociais, interações e formas de comunicação,
as crianças sentem-se cada vez mais seguras para se expressar, podendo aprender,
nas trocas sociais, com diferentes crianças e adultos cujas percepções e compreensões da realidade também são diversas.
[...] vivenciar atividades lúdicas é estimular nosso
fluxo de energia vital, o que traz bem-estar; é estimular a pulsação, o que significa mais vida, contribuindo para o equilíbrio das funções antitéticas do
sistema vegetativo; enfim, é uma forma de cuidar de
nós mesmos. [...] Cuidar de si, neste sentido, significa dar possibilidades de que às contrações (tensões),
sustos, dificuldades [...] se sigam expansões (relaxamento, acolhimento, situações prazerosas, apoio [...]
E a ludicidade oferece possibilidades para este processo de expansão, de maior conhecimento de si,
de restauração de um de inteireza, de maior centramento, de estar bem) - (PEREIRA, 2005, p.103-104).
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De acordo com os Parâmetros Curriculares
(1998) Ensinar e aprender atitudes requer
um posicionamento claro e consciente sobre o que e como se ensina na escola. Esse
posicionamento só pode ocorrer a partir do
estabelecimento das intenções do projeto
educativo da escola, para que se possam adequar e selecionar conteúdos básicos, necessários e recorrentes. É sabido que a aprendizagem de valores e atitudes é de natureza
complexa e pouco explorada do ponto de
vista pedagógico. Muitas pesquisas apontam para a importância da informação como
fator de transformação de valores e atitudes; sem dúvida, a informação é necessária,
mas não é suficiente. Para a aprendizagem
de atitudes é necessária uma prática constante, coerente e sistemática, em que valores e atitudes almejados sejam expressos no
relacionamento entre as pessoas e na escolha dos assuntos a serem tratados. Além das
questões de ordem emocional, tem relevância no aprendizado dos conteúdos atitudinais
o fato de cada aluno pertencer a um grupo
social, com seus próprios valores e atitudes.

A aprendizagem de conteúdos deste tipo
implica uma prática coerente, onde os valores, as atitudes e as normas que se pretende
trabalhar estejam presentes desde as relações
entre as pessoas até a seleção dos conteúdos,
passando pela própria forma de organização
da instituição. A falta de coerência entre o discurso e a prática é um dos fatores que promove
o fracasso do trabalho com os valores. Nesse
sentido, dar o exemplo evidencia que é possível agir de acordo com valores determinados.

[...] vivenciar atividades lúdicas é estimular
nosso fluxo de energia vital, o que traz bem-estar; é estimular a pulsação, o que significa
mais vida, contribuindo para o equilíbrio das
funções antitéticas do sistema vegetativo;
enfim, é uma forma de cuidar de nós mesmos.
[...] Cuidar de si, neste sentido, significa dar
possibilidades de que às contrações (tensões),
sustos, dificuldades [...] se sigam expansões
(relaxamento, acolhimento, situações prazerosas, apoio [...] E a ludicidade oferece possibilidades para este processo de expansão,
de maior conhecimento de si, de restauração
de um de inteireza, de maior centramento,
O Referencial Curricular (1988) As insti- de estar bem) (PEREIRA, 2005, p.103-104
tuições educativas têm uma função básica
de socialização e, por esse motivo, têm sido
sempre um contexto gerador de atitudes. Isso
significa dizer que os valores impregnam toda
a prática educativa e são aprendidos pelas
crianças, ainda que não sejam considerados
como conteúdos a serem trabalhados explicitamente, isto é, ainda que não sejam trabalhados de forma consciente e intencional.
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Segundo Moreno (2007) a construção da capacidade de criação na infância é uma forma
da criança manifestar a sua compreensão da
realidade que o cerca, de exercitar sua inteligência ao criar, alterar, organizar e reorganizar
elementos plásticos, é uma construção do ser
humano. Na sua interação com o mundo, ela
vivencia inúmeros contatos com experiências
estéticas que envolvem ideias, valores e sentimentos, experiências estas que envolvem o
sentir e também o pensar e o interpretar. Portanto a linguagem visual faz parte da formação
integral do indivíduo e não pode ser desconsiderada no contexto da educação infantil (p.44)

A criança desde seu nascimento interage com o mundo que os rodeia, ou
seja, a família e esses por sua vez lhe ajudam a significar e dar cores ao mundo.

Segundo Kishimoto (2003), o educador
deve brincar, demonstrando não só prazer de
fazê-lo, mas estimulando as crianças para tais
ações. Entretanto, tal capacidade para entender o contexto da ludicidade além da preocupação com a mediação da mesma, não forem fatores que perpassam as práticas pedagógicas.
A criança precisa ser estimulada para acrescentar mais nas brincadeiras, por isso a imitação do professor dos pais é muito frequente.

O ser humano tem a facilidade de criar por isso
direcionar esse trabalho fortalece a ação psicológica, criativa, cognitiva, social de uma criança.

Na escola ou creches a criança começa
um laço afetivo e completo que começa a
olhar num contexto onde suas habilidades
começam a aparecer e a que quanto mais
se aprende mais se entende sobre a criança.

A pedagogia precisa de parceiros para
que o olhar vai além do aprendizado. A psicopedagogia começa a refletir sobre a
ação e comportamento da criança, conseA infância é a continuidade das nossas expec- guindo observar alguns traços que auxitativas e objetivos, isto faz com que a criança liam entender o comportamento educativo.
por muitas vezes fique cercada por afazeres,
que os adultos projetam. Porém esta fica mais
A criança tem uma facilidade em criar o
tarde também ameaçada pela contempora- seu conhecimento fortalece a criatividaneidade, pela globalização, é o mundo adulto de o faz de conta onde brincar não precisa
que chegou muito antes em suas vidas, já não de apoio ou regras simplesmente acontece.
querem mais brincar de faz-de-conta, a era digital as fazem refém de uma vida irreal e muiA educação fortalece um relacionamento
tas vezes perigosa, o que as deixam mutiladas ético onde situações fazem que os valores
sem fantasias para criar e recriar um mundo sejam necessariamente princípios e regras.
mais colorido a sua imagem. Sem reconhecermos nossa própria infância sentimo-nos ameAtravés do brincar é possível idenaçados em nosso desejo de perpetuidade e tificar
várias
situações,
sentimenprivados do futuro (FORTUNA, 2005, p. 20) tos que auxiliam no conhecer a criança.

Entender o significado do desenvolvimento
humano ainda hoje é uma caixa de surpresa
que precisa estar em frequente entendimento
uma vez que ajuda no aprender de uma criança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O brincar, o sentir através da psicopedagogia vê a criança atrás do espelho, ou seja, faz com
que os pensamentos sejam trabalhados e entendidos pelos professores, é pena que ainda
hoje a educação conte somente com o professor no aprendizado infantil, parcerias fariam a
diferença neste universo rico e mágico.
Toda criança tem direito a sua própria cultura e a linguagem oral e escrita esta vinculada a
ela fortalecendo e resgatando as culturas que passaram de pai para filho, o resgate de ações
é tão rico e completo que estimula ideias construídas em conjunto fortalece o aprendizado
enriquecendo sempre.
No mundo da criança tudo são rico, e fascinante que merece amor e preocupações, o
desenvolvimento humano aponta que a criança e ativo e competente e é através do próprio
que o desenvolvimento acontece.
A cultura de uma criança vai além dos papéis uma vez que é na escola que os conhecimentos
se completam.
Possibilitar reações e auxílio a uma criança depende dela própria. todo conhecimento
enriquece o aprender de uma criança.
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ÁGUA UM BEM PRECIOSO E SEU USO DE FORMA SUSTENTÁVEL EM
REGIÕES SEMIÁRIDAS DO BRASIL
RESUMO: Este trabalho apresenta algumas soluções para o desperdício e a poluição de

nossas águas que compõem um triste cenário e revela a urgente necessidade de campanhas
de educação ambiental para que se modifique a forma como a sociedade tem tratado esta
questão, sendo que o problema da água no mundo é uma realidade, recursos hídricos, em todo o
mundo, estão contaminados pela poluição doméstica, industrial e agrícola e por desequilíbrios
ambientais resultante do desmatamento e do mau uso do solo, nesta perspectiva viver na
região semiárida brasileira significa conviver com a irregularidade das chuvas e diante desse
quadro, percebe-se que o Nordeste necessita urgentemente de um programa de intervenção
no Semiárido, com medidas de médio e curto prazos, de abrangência não só nas questões
estruturadoras de produção agrícola mas, e principalmente, no que diz respeito à conservação
e recuperação ambiental, foram observados algumas alternativas já desenvolvidas por outras
pesquisas, com baixos custos e com bom resultados, como o caso de construções de cisterna,
barragens submersa e açudes naturais com aproveitamento do relevo rochoso.

Palavras-chave: Sustentabilidade; Abastecimento de água; Barragem submersa; Semi- árido;
Diversidade regional.
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INTRODUÇÃO
O objetivo desta pesquisa elaborada com dados existentes, ou seja, “baseada em dados já presentes na situação em estudo relacionados à disponibilidade de água e que está se tornando mais
grave em diversas regiões do mundo em função de mudanças climáticas, de ações antrópicas e
do aumento do consumo de água”, especialmente em regiões onde é constatada as ocorrências
de secas e de processos de degradação dos solos, a migração de grande quantidade de indivíduos, adicionalmente, o crescimento populacional pode resultar em uma maior competição por
limitadas quantidades de água em algumas regiões, situação também geradora de conflitos.
A dessalinização é uma técnica utilizada a milhares de anos em locais onde não temos condições de adquirir água doce em abundância. É considerada a alternativa futura para suprir as necessidades dos seres vivos, uma vez que 97,2% da água do planeta é salgada ou salobra, atualmente é pouco utilizada devido ao alto custo do processo,
uma vez que ele demanda uma grande quantidade de energia e materiais sofisticados.
O Brasil é um país privilegiado, pois possui a maior reserva de água doce do Planeta Terra, o que corresponde a 12% do total mundial. Isto nos torna os guardiões de uma grande riqueza, e, portanto, os maiores responsáveis pela preservação da água doce do Planeta.
As maiores concentrações populacionais do país encontram-se nas capitais, distantes dos
grandes rios brasileiros, na região Nordeste, falta água por longos períodos, pois lá muitos
rios e riachos só existem na época das chuvas, desaparecendo completamente na época das
secas, provocando o abandono das terras e a migração das pessoas para os centros urbanos.
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SEMIÁRIDO: CONVIVÊNCIA COM A
SECA
A região semiárida nordestina é, fundamentalmente, caracterizada pela ocorrência do bioma da caatinga, que constitui o
sertão. O sertão nordestino apresenta clima seco e quente, com chuvas que se concentram nas estações de verão e outono.

No Semiárido chove pouco (as precipitações variam entre 500 e 800 mm, havendo,
no entanto, bolsões significativos de 400
mm) e as chuvas são mal distribuídas no tempo, sendo uma verdadeira loteria a ocorrência
de chuvas sucessivas, em pequenos intervalos. Portanto, o que realmente caracteriza uma seca não é o baixo volume de chuvas caídas e sim a sua distribuição no tempo.

O clima do Nordeste também sofre a influência de outros fenômenos, tais como: El Niño,
que interfiere principalmente no bloqueio das
frentes frias vindas do sul do país, impedindo a
instabilidade condicional na região, e a formação do dipolo térmico atlântico, caracterizado
pelas variações de temperaturas do oceano
Atlântico, variações estas favoráveis às chuvas no Nordeste, quando a temperatura do
Atlântico sul está mais elevada do que aquela
do Atlântico norte (ALVARGONZALEZ, 1984).

A proximidade da linha do Equador é outro
fator natural que tem influência marcante nas
características climáticas do Nordeste. As baixas latitudes condicionam à região temperaturas elevadas (média de 26° C), número também elevado de horas de sol por ano (estimado
em cerca de 3.000) e índices acentuados de
evapotranspiração, devido à incidência perpendicular dos raios solares sobre a superfície
do solo (o Semiárido evapotranspiração, em
média, cerca de 2.000 mm/ano, e em algumas regiões a evapotranspiração pode atingir
cerca de 7 mm/dia). Em termos geológicos, o
Nordeste é constituído por dois tipos estruturais: o embasamento cristalino, representado por 70% das regiões semiáridas e as bacias
sedimentares” (ALVARGONZALEZ, 1984).

No semiárido brasileiro existem apenas dois
grandes rios permanentes (o São Francisco e
o Parnaíba); os demais são intermitentes (enchem nas épocas de chuva). Quanto às reservas de água subterrânea, estudos revelam que
metade da área da região semiárida é composta por embasamento cristalino, com acumulação de água (geralmente salobra) apenas nas
fraturas, mas na outra metade, composta de
terrenos sedimentares, as águas subterrâneas são relativamente abundantes, com poços
jorrantes com água de excelente qualidade.
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Ao longo do tempo foi sendo construída uma imagem do Semiárido marcada pelo
atraso econômico de uma região assolada por
secas, retirantes e dominada por coronéis.
São exatamente essas concepções que informam e justificam as medidas adotadas para o
combate às consequências da seca, da pobreza e da miséria (ALVARGONZALEZ, 1984).

POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE
Para Chacon (2007), sendo assim requer
novas formas de pensar e agir com o meio
em que se vive, isso não quer dizer que
se trata de acabar com a seca, mas adaptar-se ao ambiente de forma inteligente.

Portanto a convivência com o Semiárido envolve um processo de educação da
RIOS NO SEMIÁRIDO
população no que diz respeito ao ambiente, culturas de manejo com o ambiente
Segundo Brito (1999), as rochas cristalinas e os limites e potencialidades que os rerepresentam as grandes unidades geológicas cursos do mesmo apresentam para que
predominantes no Nordeste oriental, à exce- este não seja esgotado (CHACON, 2007).
ção das bacias sedimentares costeiras, que
ocupam a faixa litorânea. Enquanto as grandes bacias de domínio das rochas sedimentares situam-se no lado ocidental da Região.

O Nordeste cristalino estende-se do sul da
Bahia ao Ceará prolongando-se até o sudeste do Piauí. Ao longo de sua evolução geológica, essa extensa região esteve submetida a intenso tectonismo, responsável por
levantamentos de amplitude variada, fraturamentos e falhamentos, além de vigorosos
processos erosivos, que resultaram em formas estruturais, representadas por cristas,
serras e relevos residuais. Somados a estes
movimentos, houve também, no passado,
a atuação das oscilações climáticas, nos diferentes tipos de rochas, influindo na configuração do atual relevo (BRITO, 1999).
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CONSTRUÇÕES DE CISTERNAS
Na região Nordeste, os temas voltados
ao uso da água é uma das questões mais
polêmicas. A construção das cisternas foi
uma alternativa desenvolvida para alcançar um nível de boa qualidade para o consumo das famílias residentes no Semiárido,
pois muitas vezes as pessoas consumiam
água sem qualidade, com sabor não característico de água ou então contaminada
provocando doenças (ANDRADE, 1998).

RESERVATÓRIOS SUBTERR NEOS
O maior problema para a família sertaneja
no período não chuvoso é o abastecimento de
água para o consumo humano e animal. Além
da dificuldade de acesso à água para o consumo humano em quantidade suficiente, as
famílias residentes no Semiárido consomem
água de péssima qualidade, sem um tratamento adequado. Esse consumo de água imprópria
tornou-se uma prática tradicional, naturalizada, embora tenha como consequência direta
o aumento de inúmeras doenças, com elevados níveis de mortalidade infantil. É por isso
que no Semiárido a luta pela água é a luta pela
vida, constituindo-se numa questão essencial
de cidadania e liberdade (ANDRADE, 1998).

Contudo, tem sido utilizada pelas elites
brasileiras e nordestinas como instrumento
de manobra e manipulação política. A seca, a
fome e a miséria são uma dívida social histórica. Embora se perfurar poços na região
desde o século passado, é por demais conhecido que apenas a partir da década de
60, com a criação da SUDENE, a água subterrânea no Brasil começou a ser tratada com
consciência, o manejo do solo e da água na
barragem subterrânea tem sido muito discutido por estudiosos da área, principalmente com relação ao perigo de salinização do
solo. Quando a barragem subterrânea tiver,
como objetivo, o armazenamento de água
para o consumo humano, deve-se atentar para o fato de não se utilizar defensivos
agrícolas nas áreas à montante, evitando-se a contaminação da água (CEARÁ, 2008).
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BARRAGENS NATURAIS NOS
ROCHEDOS
De acordo com Costa (2007), na Paraíba, os
tanques de pedra são reservatórios feitos com
as rochas típicas da paisagem da região, que
retêm a água da chuva e ajudam a matar a sede
de muitos agricultores. Para armazenar a água
da chuva no nordeste, o Globo Rural já mostrou várias tecnologias. No semiárido paraibano, as formações rochosas que afloram por
lá garantem água limpa para os agricultores.

- O caldeirão: São cavernas naturais nas
rochas cristalinas que, quando escavadas,
representam reservatórios excelentes para a
água da chuva.

- Caxio: O intemperismo transforma a rocha
cristalina de uma maneira que pode ser cavada manualmente, com relativa facilidade, mas
que preserva a total impermeabilidade.

É ainda nessa condição precária que viAs medidas originais são 4,40 m. A
vem muitas famílias da região. As pessoas
não têm cisterna em casa e ainda não foram construção de um caxio é uma tarefa de
beneficiadas com outra forma de armaze- vários anos e, possuindo duas partes sepanamento da água da chuva (COSTA, 2007). radas, pode-se usar primeira a água da parte mais rasa e continuar o aprofundamento durante toda a época da estiagem anual.
Uma grande parte da região semiárida do Nordeste possui um subsolo cristalino, altamente
- Cisterna - Cacimba: A obra é realizaadequado para reservatórios naturais de água
tipo “caldeirão”, para a escavação de caxios da dentro do leito de um dos inúmeros riae para a construção de cacimbas-cisternas. chos ou rios. Para evitar que a areia do leito do riacho caia na escavação, se levanta
hoje, à partir da camada decomposta, mas
resistente, uma parede de tijolos, - ou anéis
de concreto, até pouco abaixo do nível superior do leito do riacho (DIAS, 2004).
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APROVEITAMENTO DA ÁGUA DA
CHUVA
Não se deve confiar exclusivamente no ciclo
anual, deve preferir sempre o ciclo plurianual:
é preciso dar prioridade à criação de animais, à
culturas perenes, ao aproveitamento de plantas nativas do seu beneficiamento em nível local e regional.Escolher animais que necessitem
de pouca água ou que a reaproveitarem como
no caso da cabra que possui a capacidade de
extrair de suas fezes quase toda água, reintegrando-a de novo no seu metabolismo, algo
que o bovino não consegue (COSTA, 1997).

A água para a agricultura de sequeiro, não
vem de nenhuma adutora, vem exclusivamente da chuva, cujo aproveitamento é maximizado através de tecnologias que preservam água
da chuva no solo e do manejo de plantas apropriadas às áreas semiáridas que podem ser:
- armazenada no solo em barragens subterrâneas,
- em aguadas para irrigação de salvação,

- captada ao longo de estradas para irrigaPlantas adaptadas ao Semiárido (errado ção de árvores frutíferas ou
seria falar em plantas “resistentes à seca”),
- através de sulcos de plantio, dispostos
conseguem sobreviver a um estresse hídrico
maior, causado por um período de estiagem. em curva de nível, para o armazenamento de
Plantas com raízes profundas como o feijão água de chuva.
de corda conseguem explorar camadas pro- espécies de plantas que crescem com mais
fundas, a vários metros, na procura de nutrientes e especialmente importante para o economia de água e que conseguem adaptar
nosso clima, de umidade aí ainda existente. seu ciclo de crescimento às irregularidades
O feijão de corda leva muita vantagem nes- climáticas.
te sentido, ao contrário do feijão de arranca,
-na agricultura, consiste em evitar a evapocujo sistema radicular não ultrapassa muito
além de 20 cm de profundidade (DIAS, 2004) ração da chuva que penetrou no solo, através
dos poços tubulares profundos.
- Criação de uma legislação própria, apoiada
por incentivos fiscais e legais que favoreçam
a inclusão de reservatórios para armazenamento de água da chuva, de tamanhos adequados, para casas em perímetros urbanos
(COSTA, 1997).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no desenvolvimento deste texto, percebe-se que as primeiras tentativas de desenvolvimento do semiárido, de combate a seca, só beneficiou poucas pessoas, a elite dominante da época, por isso que estas práticas se mostraram tão presente no contexto de todos estes anos nesta região.

A seca foi um grande negócio das oligarquias para obter recursos e se beneficiar deles, além do mais foi considerada como principal vilã das calamidades e misérias que assolava população, mas na verdade, apenas mascarava a concentração de riqueza, terra e poder existente, os seus principais causadores.

Em outra perspectiva, vem a Convivência com o semiárido que consiste em conhecer as
peculiaridades da região, e conhecendo-a adequar-se a ela, desenvolvendo práticas apropriadas ao meio ambiente, e que proporcione uma melhoria na qualidade de vida de todos.

A convivência implica numa prática constante, não se tratando apenas de programas emergenciais e de ações de combate à pobreza, como foi desenvolvido. Requer políticas públicas permanentes e apropriadas, sendo necessário romper com as estruturas de concentração da terra, da água, do poder e do acesso aos serviços sociais básicos.

A utilização racional dos recursos hídricos no semiárido nordestino está diretamente ligada com a chance de conseguir a construção de um caminho de desenvolvimento sustentável que preserve a capacidade de produção dos recursos naturais. O desencadear de políticas públicas que elevem a qualidade de vida econômica de seus
habitantes deve ocorrer conjuntamente com estas políticas de descentralização dos recursos hídricos. Portanto, para ocorrer a sustentabilidade é necessário que a base natural seja utilizada responsavelmente, não excedendo a sua capacidade de renovação.

O papel dos governos deve ser não somente na construção, mas ir
além e gerir bem os recursos hídricos e toda sua infraestrutura, garantindo o uso social da água e tornando-a capaz de ter condições de uso sustentável.
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O LÚDICO NA EDUCAÇÃO
RESUMO: O ser humano em seu processo de maturação é marcado por lembranças que foram

sendo processadas ao longo do seu existir. Lembra com alegria das brincadeiras vivenciadas
na sua infância que vão constituindo sua humanização e sua visão vai se formando do mundo,
das pessoas, das coisas. A espontaneidade da criança no desenvolvimento infantil remete a
cantigas de roda, brincadeiras, bola, bonecas, pipa, esconde-esconde, jogos estimulando o
funcionamento fisiológico, psicomotor, desenvolvendo a inteligência e a cognição frente aos
padrões morais da sociedade. O presente artigo centra sua reflexão no lúdico na educação em
que se percebe que que as atividades lúdicas proporcionam a apreensão do conhecimento e
da aquisição do saber que a criança faz com as descobertas que são proporcionadas por uma
vivência lúdica no processo de ensino-aprendizagem. Por intermédio das atividades lúdicas
a criança se comunica consigo mesma e com o mundo, aceita sua existência e a dos outros,
estabelece relações sociais, constrói conhecimento e se desenvolve de forma plena.

Palavras-Chave: Lúdico; Brincadeiras; Aprendizagem; Educação.
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INTRODUÇÃO
A humanização das atividades passa pelo lúdico, pela brincadeira, pelo prazer e isso passa
pela oportunidade de brincar mais, seja na Escola, na família uma vez que a vida é tão corrida, o cotidiano é tão estressante e louco que
acabamos não parando para esse tempo de
lazer, esse tempo de brincadeira, então, brincar é muito importante, brincar faz parte da
vida e assumir essa dimensão de vida e a saúO brinquedo é o objeto manipulável com o de depende dessa questão do lazer, de estar
qual a criança joga ou brinca, ou seja, é obje- mais relaxado, de construir, de termos metas
to físico que dá sentido à ação que a criança a serem alcançadas em termos mais gerais.
faz ao se relacionar de forma individual ou
Urge a necessidade de resgatar a bringrupal a partir do contato com o brinquedo.
cadeira, esse brincar como forma de coA brincadeira é o brinquedo em ação, ou nhecer o mundo, de ampliar os horizonseja, a atitude de brincar ou de jogar que pode tes, como uma maneira do ser humano
ser com o objeto concreto ou não, ou seja, de enriquecer a vida em qualquer atividade.
forma abstrata, mas que está presente na ação
DIMENSÃO LÚDICA NO PROCESSO
da criança ao fazer o uso ou não do brinquedo.
É preciso fazer uma distinção sobre o que
é o jogo, o brinquedo e a brincadeira. Na teoria ou para as teorias pode-se afirmar que
o lúdico é uma categoria genérica ou geral
dentro da qual os demais conceitos são trabalhados. Partindo desse pressuposto, dentro do conceito lúdico como categoria macro
estão o jogo, o brinquedo e a brincadeira.

DE APRENDIZAGEM

O ser humano é um animal racional e faz
O jogo para Piaget (1970), por exemplo,
uso da Razão. Existe uma natureza no interior do ser humano que fala, não só além se constituem em atividades que podem ser
e anteriormente à vontade, mas, mui- realizadas em grupo ou individualmente que
tas vezes contrária à vontade humana. apresentam duas características principais: a
característica da existência da regra e a caA brincadeira é de extrema importância racterística de se ter uma meta a ser alcannão só para a Educação, mas para o ser hu- çada, atingida ao final da atividade, da dinâmano como um ser em desenvolvimento. O mica. Para Piaget (1971), isso seria o jogo.
brincar precisa urgentemente ser resgataA impressão que se tem que a Escola Trado tanto na família quanto na Escola. Temos
que brincar mais. O processo de aprendiza- dicional cortou a dimensão lúdica no progem é um processo lúdico, prazeroso, é um cesso de aprendizagem. A escola propõe o
processo de descobertas, de curiosidade. lúdico até o final do Ensino Fundamental –
Anos Iniciais e partir dos Anos Finais a impressão que se tem é que a brincadeira deixa de fazer parte do contexto escolar como
se o conhecimento fosse restrito ao conhecimento lógico, científico, matemático que
não tivesse regras, atitudes, objetivos, metas que contemplem o aprender brincando.
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Há muito tempo a educação tem se mostrado muito sisuda, carrancuda, existe uma
visão de que a escola é algo penoso, a culpa é do processo de internalização de alguns
conceitos, de algumas palavras chaves no
cotidiano infantil principalmente, por exemplo, dever de casa, por que dever de casa?
Se habitua a criança, desde muito cedo, nas
suas primeiras experiências interacionais
com a escola a depreender que a escola é
algo penoso, é um dever e não um prazer.
Essa concepção já é semeada nos primeiros momentos formais do desenvolvimento
humano. É chegado o momento da Escola
assumir um outro papel não só no segmento da Educação Infantil, no Ensino Fundamental e, também, no Ensino Médio de
uma educação mais leve, mais suave, mais
prazerosa e que, certamente passa pelo lúdico que é uma das características inerentes ao ser humano e sua personalidade, a
biologia humana que é o ser brincante que
somos naturalmente quando nascemos.

tantemente em nossas práticas educativas.
A educação não se faz com o indivíduo, se
faz com o grupo e a melhor coisa que se faz
quando o grupo está unido é a brincadeira.
Isso está presente na história desde Platão
que foi um dos primeiros a defender a recreação como algo fundamental no desenvolvimento do pensamento no ser humano.

O LÚDICO NA EDUCAÇÃO

Platão afirma em seu aforismo que se conhece muito mais ou conhece-se muito melhor uma pessoa em uma hora de jogo do que
durante uma vida inteira. A pessoa se revela,
se desmascara a partir das relações que estabelece nessa prática, na experiência concreta.
A educação lúdica contribui e influencia na formação da criança, possibilitando um crescimento
sadio, um enriquecimento permanente, integrando-se ao meio alto espírito democrático enquanto
investe em uma produção séria do conhecimento.
A sua prática exige a participação franca, criativa,
livre, crítica, promovendo a interação social e tendo em vista o forte compromisso de transformação
e modificação do meio (ALMEIDA, 1995, p. 41).

Brincadeira basicamente se refere à ação de
brincar, ao comportamento espontâneo que resulta de uma atividade não-estruturada; jogo é
compreendido como uma brincadeira que envolve regras; brinquedo é utilizado para designar o
sentido de objeto de brincar; já a atividade lúdica
abrange, de forma mais ampla, os conceitos ante-

Ao se resgatar as teorias teremos um universo muito amplo e diversificado de pensadores tanto na área da psicologia, da filosofia, da
sociologia e tantas outras áreas do conhecimento principalmente nas ciências socias, nas
ciências humanas que já tentaram fazer essa
riores (DALLABONA & MENDES, 2004, p. 108).
ponte ou de trazer pesquisas e mostrar seus
resultados por meio da presença do lúdico que
Em nossa formação enquanto professores,
torna o processo de ensino-aprendizagem
na formação do Magistério que está acabanmais eficaz, mais duradouro, mais consistente.
do e que agora se exige dos profissionais uma
formação superior, mas na formação de licenDentre esses conhecimentos temos Piaget
ciatura para atuação no Ensino Fundamental
(1970) que tem uma contribuição fundamene no Ensino Médio se tem um embasamento
tal no desenvolvimento infantil por interméteórico sobre o que é o lúdico, no entanto, não
dio na gênese do jogo infantil. Piaget (1970),
se tem muitas certezas acerca destas teorias.
pesquisou os seus filhos com uma pesquisa
O embasamento teórico do lúdico na edulongitudinal, ou seja, ao longo do tempo desde
cação poderia ser pensado a presença do lúo nascimento até os dois anos de idade. Dudico no processo educativo está no fato de
rante esse período, Piaget (1970) pesquisou
lidarmos com a pessoa, com esse tecido hucomo o jogo surge no universo infantil, que
mano que é complexo e que nos desafia cons507
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para o autor a gênese do jogo infantil ocorre
dos zero ao segundo ano de vida, daí em para
frente, qualquer criança já tem inserida dentro
de si um arsenal do processo de interação com
o mundo em há um desejo natural para o jogo.
Portanto, a partir desse período a criança se encontra com uma maior facilidade
de aprender e de apreender o mundo, logo,
o jogo serve nesse período como o grande salto para todas as outras aprendizagens, inclusive as acadêmicas, as escolares.

Huizinga (1990), sociólogo de extrema importância que faz no início do século XIX o elo
entre a sociologia com o jogo, defendia que o
ser humano tem como características intrínsecas ao nosso ser social a atividade lúdica.

O autor propõe uma definição para o jogo
que abrange tanto as manifestações competitivas como as demais. O jogo é uma atividade
de ocupação voluntária, exercida dentro de
certos e determinados limites de tempo e espaços, seguindo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado
Wallon (2007), pesquisador francês se pre- de um fim em si mesmo, acompanhado de um
ocupou em pesquisar a relação do ser brin- sentido de tensão, de alegria e de uma conscante, com o lúdico com as origens do pen- ciência de ser diferente da vida cotidiana.
samento humano, ou seja, como a criança
origina nos seus primeiros momentos de vida,
A criança aprende porque brinca ou porque
nas suas primeiras experiências interativas aprendeu ou ela brinca porque aprendeu? Ou
com o mundo como se origina o processo seja, a criança aprende porque brincar ou brindo pensar. Se imaginarmos que mediação da car porque aprendeu? Temos em Piaget (1975)
aprendizagem passa pelo processo do pensa- e em Vygotsky (1984) a constatação de que a
mento precisamos considerar os estudos de criança é um ser social, ela apreende o mundo
Wallon (2007), ou seja, quanto mais a crian- quando brinca e reconstrói esse mundo amça estiver com o pensamento solidificado ou pliando, modificando e transformando o muno processo de condição do pensamento ela- do em que vive a partir de suas experiências.
borado a favorecer não só a interação com
o mundo, mas, a apreensão dos conteúdos
Na medida em que a criança brinca ela amescolares, de outras aprendizagens sociais. plia as possibilidades e aprende pelo processo de brincar, então, brincar na realidade é
Temos Vygotsky (1984), que é a chave e se de extrema importância para o processo do
torna uma lenda dentro da psicologia edu- desenvolvimento infantil, sem brincar o cocacional uma vez que ainda há muito a ser nhecimento se torna mecânico. Por exemplo,
descoberto, compreendido sobre Vygotsky na formação do professor na Academia se espor sua atualidade. Vygotsky é o fundador tuda a teoria do brincar, mas o futuro profisda pedagogia ou da filosofia sócio-históri- sional não brinca na Academia, logo, aprenca, ou seja, o ser humano é o que vai sendo demos brincar brincando (HUIZINGA, 1990).
construído ou co-construindo junto com as
interações sociais e a nossa história de vida.
O que percebemos é que o ser humano
precisa brincar mais, construir teorias novas
Vygotsky (1984) pesquisou a relação por meio do brincar uma vez que o ser humada criança com o jogo e com os jogos in- no sabe como brincar, brinca o tempo todo.
fantis num primeiro momento relacio- Essas questões na escola são teorizadas tornado a sua carga de experiências sociais nando acadêmico o simples fato de brincar.
e históricas que a criança vai herdando. Há uma tendência de o professor dizer, orien508
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tar os alunos para a hora do brincar, como
se brincar tivesse hora e fosse um processo
estanque, o momento separado de todo o
processo. Não, aprender é um processo lúdico, quando o aprender perde essa dimensão
o conhecimento se torna técnico, engessado,
decorado, um exercício de memorização, sem
sentido, sem significado (HUIZINGA, 1990).

para ser jogado em grupo. Prioritariamente
os professores das séries iniciais que tem o
hábito, tem a prática da inserção do lúdico
dentro do processo educativo o fazem geralmente por dois motivos: pela preocupação do
desenvolvimento cognitivo em que o jogo é
um excelente adjuvante no desenvolvimento cognitivo e para o processo de socialização em que o jogo é visto como um espaço
Se o ser humano está à vontade ele brinca, gratuito para favorecer a socialização entre
quando não está à vontade se torna sério, si- os alunos no processo de ensino-aprendisudo. De certa forma na Escola se perdeu a zagem a partir do lúdico (HUIZINGA, 1990).
liberdade de expressão, se perdeu à vontade
e essa forma de estar à vontade. Diante de
No bojo da atividade lúdica existem uma
toda essa reflexão surge a seguinte questão: série de fenômenos que surgem quando a
em que direção nós estamos construindo a criança brinca que está sendo conduzido, veivida adulta das nossas crianças? Nós estamos culado no discurso, na prática da atividade
modelando, nós sociedade adulta, educado- lúdica. A afetividade é o primeiro fenômeno
res, nós estamos de certa forma modelando porque na interrelação nos momentos dos
as nossas crianças, os nossos jovens a serem processos de interação estarem atuando denos adultos sisudos que nós somos, ou seja, tro dos processos de socialização estão os
os adultos que não se permitem brincar, que processos de integração, os processos de innão se permitem ao lúdico, como se o pro- teração – agir entre, entrar, fazer parte, penecesso de brincar se encerra no processo de trar dentro do grupo as relações afetivas poEducação Infantil e, a partir da inserção do sitivas ou não, há que se considerar que nem
próximo segmento de ensino a criança passa todo afeto é o afeto adequado até porque
a ser adulta e não se pode mais brincar por- existe o desafeto, sobretudo, na ideia do jogo
que a vida é pra ser levada à sério. De certa ao se propor um jogo competitivo – a preforma conduzimos isso em nossos discursos sença de desafeição faz parte da competiticom as nossas crianças (HUIZINGA, 1990). vidade que o jogo conduz (HUIZINGA, 1990).
O professor não necessita de estar preocupado com o dilema ou o lema “daquele
biscoito famoso” – “é por isso ou por aquilo”, ou seja, a criança brinca para aprender
ou aprendeu por isso brincou? Não há necessidade nenhuma de se debruçar sobre
esse lema do biscoito, mas precisa ser colocado na prática, na experienciação observando os indicadores de mudança no processo de aprendizagem (HUIZINGA, 1990).

Daí a necessidade do preparo do professor,
da consciência que o professor tem que a ferramenta lúdica é uma ferramenta importante
mas que precisa ser levada muito a sério desde o momento da seleção da atividade, o seja,
o que se quer priorizar com a prática daquela
atividade específica, será priorizado o aspecto
cognitivo apenas ou o aspecto socializador?

O aspecto afetivo está junto mas qual o valor
que se quer atribuir, a ênfase que se quer dar,
Aí teremos a relação do lúdico com a afe- o peso que quer ser dado, certamente o peso
tividade e autoestima da criança, esse ser dado será o do bom afeto que é o momento
em processo de descoberta. O jogo é feito em que aparece a questão da estima, da afei509
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ção, da simpatia, da empatia, dos valores até
serem visíveis surgem os princípios da autoestima e do autoconceito, porque o autoconceito vai surgir a partir da relação que a criança
estabelece com o outro, que é normalmente
uma relação histórica, social, cultural, ou seja
é como a criança vai dar valor, valorar ou valorizar o que o outro diz dele, como o outro o vê
dentro da atividade lúdica (HUIZINGA, 1990).

É necessário que o professor se esquematizar, ou seja, é preciso ter objetivos claros na
tomada desta ou daquela decisão e a finalidade de suas ações. Nesse sentido, o professor
precisa ter a atividade planejada. No entanto, uma situação problema, uma dificuldade
na classe a partir da colocação de um aluno,
o professor pode transformar essa ação em
um momento lúdico (DALLABONA, 2004).

A partir desses aspectos aparece a questão
da criatividade na medida em que cada jogo é
um desafio e cada desafio a vencer é um aspecto que a criança irá perceber que precisou
engendrar outras soluções, precisou inventar
a capacidade de invenção dela possibilitou que
ela ultrapassasse aquele limite, aquele obstáculo proposto pelo jogo (HUIZINGA, 1990).

A função dos jogos e brincadeiras não se limita a sensações e sentimentos vivenciados
pela criança, mas são de extrema importância para que a criança estruture seus vínculos
sociais, oportunizando a habilidade de sentir-se cidadão, que ultrapassa a experiência
individualizada (VYGOTSKY,
2001).

E por fim, temos o aspecto motivador, na
medida em que a criança atingiu a meta final do jogo proposto, se sentirá motivada
ou a continuar o jogo ou a jogar outro jogo,
ou, enfim, o aspecto da alegria, o aspecto de estar finalizando uma proposta uma
vez que foi feito todo um desenho no sentido de “A” até “B”, ou seja, ela atingiu os
objetivos propostos e isso propicia um desenvolvimento de aprendizagem mais lúdico, mais alegre, mais prazeroso no desenvolvimento da criança (HUIZINGA, 1990).

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM
SALA DE AULA
Muitas vezes o professor fica muito centrado na questão da utilização dos recursos materiais, mas a brincadeira é uma coisa
construída a partir de qualquer estímulo do
que acontece no contexto onde o aprendizado é experienciado, vivido, absorvido,
ou seja, a criação de uma possibilidade de
aprendizagem lúdica (DALLABONA, 2004.)

510

Esse tipo de brincadeira é uma experiência coletiva viva da criança e, neste sentido, é um instrumento
absolutamente insubstituível de educação de hábitos
e habilidades sociais. Ao lançar a criança em novas
situações, ao subordiná-la a novas condições, a brincadeira a leva a diversificar infinitamente a coordenação social dos movimentos e lhe ensina flexibilidade,
elasticidade e habilidade criadora como nenhum outro campo da educação (VYGOTSKY, 2001, p. 122).

Às vezes, nós adultos temos uma ideia de
que a criança não consegue brincar por ela
mesma, e diante dessa constatação concluímos que ela precisa de uma mediação adulta para dizer quais são as regras, que este é
o jogo e é assim que se deve proceder, sendo que a criança já brinca, ou seja, é natural
dela o brincar, então se é criado um espaço
do brincar não como a hora do brincar, por
exemplo, se foi trabalhado um conhecimento
matemático, essa atividade para ver se o aluno aprendeu poderia ser a oportunidade de
criar um jogo para que a criança possa brincar com seu colega, criar um jogo em que a
criança irá socializar o conhecimento de algum tema específico (DALLABONA, 2004).
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Na criatividade, o jogo tem a resolução de
problemas que permite uma série de respostas diferentes, é necessário em sala de aula
dar a oportunidade para os alunos, dar mais
de uma resposta, dar várias respostas, dar
respostas inusitadas, essa situação, de certa
forma, conduz para um momento mais livre,
mais espontâneo, de expressão inclusive,
de dar alegria, humor (DALLABONA, 2004).

Estamos vivendo em uma sociedade que
está neurotizando os seres humanos em função que as pessoas tem horas específicas para
certas coisas, deixando assim, o lazer, o lúdico,
as brincadeiras para um segundo plano. Isso
reflete na escola e no processo de aprendizagem na vida das crianças na sala de aula. O
lúdico precisa ser contemplado na formação
do profissional que irá trabalhar com as crianças na Educação Infantil. A maior parte dos
nossos professores realizam isso na prática,
ou seja, aquela professor que é mais flexível,
demonstra ter mais sensibilidade até por uma
questão de personalidade tenha mais facilidade, mas existem outros tipos de professores
que não vivenciaram isso, de formação enquanto pessoa não passaram por isso, então,
apresentam mais dificuldades para esse tipo
de prática pedagógica (KISHIMOTO, 2004).

O professor precisa ter essa sensibilidade
para o desenvolvimento da pessoa humana
vai conseguir em certos momentos perceber
que aquele é o momento exato para introduzir
uma brincadeira, é o momento que pode ser
conduzido com a família. Temos algumas experiências em que os pais vão para a escola para
ensinar como é que eles brincavam na infância, para resgatar alguns jogos em termos culturais, históricos, no entanto, é de fundamental importância permitirmos que sejam criadas
Os cursos deveriam se voltar mais para a
novas formas de brincar (KISHIMOTO, 2004). estratégia de agrupamento de alunos, para
questões mais práticas em termos de agruNós adultos temos a necessidade de contro- pamentos em sala de aula, de dinâmicas, de
larmos mais esse tempo, a brincadeira dirigida trabalhos diversificados e junto com tudo
é o momento de aprender, as crianças apren- isso a questão lúdica vem ampliar o procesdem jogos novos, brincadeiras novas, mas as so de aprendizagem dos alunos. A reforma
crianças criam, modificam os jogos que apren- curricular nos cursos de pedagogia introdudem, aprendem, constroem coisas novas e ma- ziu uma disciplina chamadas Atividades Lúneiras novas de vivenciar o jogo com novas re- dicas voltadas para as séries iniciais é obrigras que são criadas por eles no momento em gatória nos Cursos de Pedagogia e não nos
que se joga ou se brinca (KISHIMOTO, 2004). Cursos de Licenciatura, o que é um erro e
acontece um fenômeno curioso em que os
Atualmente muitas crianças estão brin- futuros professores se envolvem muito com
cando sozinhas diante de um computador, a a disciplina , se entregam na disciplina e a
socialização precisa ser resgatada com o ad- missão da disciplina é cumprida e atinge os
vento das novas tecnologias uma vez que a objetivos propostos (KISHIMOTO, 2004).
criança que aprende a brincar sozinha com um
aparelho, com uma máquina ela deixa de inteNo entanto, existe uma desvinculação enragir com o ser humano. A Escola e a família tre a formação e a prática. Quando o profesprecisam estar atentos e flexibilizar esse am- sor chega na prática e na regência da sala de
biente de brincadeira (KISHIMOTO, 2004). aula lhe é apresentado um currículo engessado, inchado, superlotado onde se prioriza
a disciplina e o conteúdo e o espaço para o
que se julga secundário – o brincar – passa a
511
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deixar de fazer parte do processo de aprenEstamos passando por um momento crítico
dizagem dos alunos (KISHIMOTO, 2004). em que se precisa voltar a olhar para essas
questões, não só nas séries iniciais na EduOs professores são orientados pelos Ges- cação Infantil, inclusive na Educação Infantil
tores e Coordenação Pedagógica que pre- os pais falam que o filho vai à Escola só para
cisam priorizar as disciplinas e os conteú- brincar, nas séries iniciais já deixa de brincar e
dos porque são essas que fazem a grande quando chega nas séries finais do Ensino Fundiferença nas estatísticas, na hora que a damental é dito aos alunos que brincar tem um
comunidade vai cobrar o que os alunos es- determinado horário e no Ensino Médio acatão aprendendo
(KISHIMOTO, 2004). bam as brincadeiras, no Ensino é para se preparar para uma Faculdade é lá é dureza. Esse
É de extrema importância que a família discurso é cruel e não impossibilita o brincar,
compreenda que o lúdico, o brincar, o brin- o lúdico na aprendizagem (BRASIL, 1998).
quedo são parte do aprendizado, que não
está apenas para ocupar um horário que seNormalmente na Academia se trabalha com
ria vago para o aluno ou que seria um horário o fato de perceber se o aluno não aprendeu,
para recreação que é outra coisa, recreação não houve significado, não houve um processo
é de fundamental importância para o desen- de construção conjunta desse conhecimento
volvimento da criança (KISHIMOTO, 2004). em que a pessoa não cresceu, não ampliou os
seus horizontes sobre o mundo, não fez o coNo entanto, o lúdico enquanto ferramenta nhecimento novo, não construiu coisas novas,
adjuvante no processo educativo nas séries reproduziu-se modelos antigos da educação,
iniciais, infelizmente na prática é vista com isso precisa ser repensado (BRASIL, 1998).
uma dicotomia absurda. Na Escola pública
não é necessário ter um arsenal de recursos
Nesse sentido, esse processo de construção
materiais para que o lúdico possa ocorrer, fica passa da flexibilidade não só de pensamento,
a questão de onde está a criatividade do edu- mas por uma flexibilidade de ter mais coisas
cador do ponto de vista da confecção do brin- dentro da escola, mas do que vai se aproveiquedo por meio da sucata que não é uma pro- tar do espaço que se tem na escola para consposta que é nova em que o brinquedo é para trução de algo próprio dos alunos, algo novo,
se jogar e ser manipulado. Portanto, a con- algo que se faça parte, no sentido de pertenfecção e a manipulação pela criança é tam- ça e isso falta tanto na questão do professor,
bém um objeto lúdico cheio de possibilidades quanto da questão da Escola, da família e da
pedagógicas que muitas vezes não se utiliza sociedade de ter esse olhar (BRASIL, 1998).
na regência em sala de aula (BRASIL, 1998).
Na Rede Pública se tem as Oficinas Pedagógicas em que o Currículo é voltado para
as questões do desenvolvimento, no entanto, o professor não se apossou dessas questões do Currículo na Rede Pública. Existe um
vácuo entre o que o Currículo preconiza e
aquilo que acontece no contexto escolar, no
processo de aprendizagem (BRASIL, 1998).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Existe uma grande angústia dos professores
com relação ao agora, ao fazer, o professor
sabe que a teoria é de extrema importância, no
entanto, a urgência é a prática. O lúdico contribui de forma significativa no processo de
aprendizagem dos alunos, desde o nascimento
até a morte nossa existência é permeada por
ludicidade. Entretanto, é na infância que esta
característica toma vulto e, sabidamente, torna-se o epicentro desenvolvimento humano.

O uso de jogo ou de qualquer atividade
lúdica só será possível quando pensado e
integrado aos processos de ensino e aprendizagem, envolvendo os alunos e a mediação doente. Não é possível comprometer
o aprendizado nas práticas pedagógicas.

Ensinar é iluminar caminhos, portanto, o
profissional da Educação Infantil precisa ter o
perfil necessário e deve ter o prazer de ensinar
e aprender com as crianças no seu processo
O universo lúdico é uma lacuna que preci- cognitivo em que as descobertas são expesa ser ocupado uma vez que a tecnologia, os rienciadas a partir da prática em que o lúdibrinquedos eletrônicos são mais utilizados do co deve ser uma constante no aprendizado.
que os brinquedos que são construídos de
A criança que brinca é estimulada a ter
forma conjunta pelos alunos em seu processo de aprendizagem. O resgate do espírito lú- saúde física, a ter saúde emocional e a brindico, do fazer, da manipulação do brinquedo cadeira é uma ferramenta de incentivo e de
desenvolve habilidades essenciais no desen- estímulo para o desenvolvimento cognitivo.
volvimento infantil. Quando o professor tem Na medida em que a criança vai crescendo
criatividade, tudo que se joga fora tem uma uti- a brincadeira vai sendo deixada de lado e
lidade e pode ser reaproveitado como desen- se a criança não vivencia esse processo no
volvimento da capacidade lúdica nos alunos seu desenvolvimento infantil ela se tornaem sala de aula de forma prazerosa e alegre. rá um adulto que terá falta desse elemento.
Portanto, a brincadeira forma a criança
para a vida adulta. O professor deve buscar
a formação integral do ser humano com saúde mental, saúde física, saúde emocional e
para isso, o ser humano precisa ser cuidado
para que possa se tornar pleno em todas as
etapas do seu desenvolvimento que se iniCoragem e teimosia fazem parte da aven- cia na infância e perdura enquanto existir.
tura de ensinar. Hoje existem diversas formas de fazer os alunos aprenderem e estamos imersos em uma onda tecnológica
que prioriza o individual em detrimento
de um trabalho em grupo. No entanto, ousar é possível e só se chega quem se arrisca a percorrer um caminho que vai determinante e determinado onde pode se chegar.
A criança precisa criar e recriar a imaginação e extrapola deixando um caminho
aberto que extrapola o brinquedo em si. É
possível aprender brincando quebrando os
tabus para os paradigmas que a aquisição
do conhecimento proporciona aos alunos.
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VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS: Identificar para intervir
RESUMO: Diante de tantos casos de violência ocorridos no cotidiano das escolas é muito

relevante e de grande abrangência na área educacional. Como coordenadora pedagógica,
vivencio a necessidade de orientação que as famílias apresentam por encontrar-se em situação
de grande vulnerabilidade e insegurança. O desenvolvimento do tema traz possibilidades de
intervenção e soluções através do esclarecimento de dúvidas e encaminhamentos possíveis.
Muitos profissionais da Educação se deparam com problemas sérios de violência contra
crianças e adolescentes e muitas vezes ficam em dúvida quanto aos procedimentos que devem
ser realizados diante das situações mais diversas. Socialmente é um problema preocupante,
já que envolve pessoas de todas as classes sociais, trazendo danos emocionais e prejuízos de
todas as naturezas. Pode interferir desde a vida profissional, saúde física e mental, impactando
diversas áreas de convívio. A pesquisa possibilitará maior entendimento do que realmente se
trata de violência e nesses casos como proceder para lidar com o ocorrido de forma correta e
eficiente, buscando sempre a ampliação da segurança e conquista de qualidade de vida para
as famílias nesta situação. A metodologia utilizada foi somente a pesquisa bibliográfica de
alguns autores e dos documentos oficiais da Unidade Escolar (PPP e Regimento Escolar). Em
todos os materiais de estudo os autores afirmam a importância da informação e formação das
pessoas envolvidas a respeito do tema para que se possa encontrar caminhos e meios para
a proteção e prevenção do problema da violência. No entanto, comparando-se com fatos
reais, os resultados encontrados pela escola demonstra que ainda há muito que se aperfeiçoar
no poder público, para o atendimento das ocorrências, já que as Redes de Proteção como
Conselhos Tutelares, Centro de Referência de Assistência Social e Ministério Público,
apresentam poucas ou quase nenhuma intervenção e quando acontecem, são de forma muito
lenta e impotente. Até que uma medida seja tomada a violência permanece e as situações
tornam-se preocupantes.

Palavras-chave: Violência; Vulnerabilidade Social; Ações Protetivas.
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INTRODUÇÃO
Violência contra crianças: identificar para intervir, que busca identificar casos
de violência contra crianças, tanto no ambiente escolar como doméstico. Primeiro devemos lembrar que Violência é tudo o que fazemos ou o que deixamos de fazer que provoque dano físico, sexual e/ou psicológico à criança ou ao adolescente.
Trata-se de um fato mais comum de que se imaginam onde os menores encontram-sevulneráveis
e apesar da Legislação clara que as protege e ampara (Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA),
na vida cotidiana ocorrem inúmeras situações em que essa violência é velada, até mesmo pelas famílias, onde muitas vezes os fatos tornam-se obscuros e não permitem muitos encaminhamentos.
Acontecem frequentemente eventos de violência doméstica com consequências muito negativas, prejudiciais ao desenvolvimento das crianças e adolescentes, que afetam diretamente a qualidade de vida futura. Diversos estudos constataram, segundo FERREIRA e MARTURANO (2017) que crianças sem problemas de
comportamento agressivo advêm de lares saudáveis, com pais que apoiam e acompanham favoravelmente o desenvolvimento dos filhos, suprindo suas necessidades básicas.
Nas escolas, também tem sido muito comum, crianças com transtornos de conduta e comportamento agressivo e de quebra de regras, que desencadeiam prejuízos no desenvolvimento
de tarefas e que poderão ser agravantes na participação social na adolescência e vida adulta.
Dentro dessas considerações, objetivo da pesquisa é aprofundar conhecimentos sobre causas e consequências da violência contra crianças e adolescentes, em casa e na escola para encontrar meios eficientes e eficazes de evitar e tratar dos casos já ocorridos de forma correta, buscando minimizar e/ou até, quem sabe, erradicar o problema.
Pretendemos propor ações através de pesquisas bibliográficas e leituras dos documentos oficiais da Unidade Escolar (PPP e Regimento Escolar elaborado com a participação de todos os funcionários da escola, alunos e responsáveis), conhecendo as
opiniões das famílias e professores, com o intuito de entender melhor e aprofundar conhecimentos a respeito do problema, para promoção de propostas que levem a diminuição e se possível à erradicação da violência doméstica e escolar por parte dos familiares
e outras pessoas do meio social em que a criança ou adolescente encontra-se inserido.
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A VIOLÊNCIA NOSSA DE CADA DIA
Tendo como referência os estudos bibliográficos e a análise das pesquisas realizadas em
EMEFs da Rede Municipal de São Paulo, os
atos agressivos, transgressores e transtorno
de condutas acontecem, na maioria das vezes,
em alunos provenientes de lares desestruturados, com problemas de natureza conjugal,
onde presenciam atos de violência contra o
cônjuge, por motivos de uso de drogas, álcool
e ou lares extremamente carentes. Na maior
parte dos lares existe violência dos adultos
contra as crianças e violência contra a mulher.
Os comportamentos violentos contra as
crianças e adolescentes não ocorrem somente nos dias atuais. Trata-se de um problema que perpassa por toda a trajetória da
humanidade. É advinda das dificuldades nas
relações sociais, desde os tempos primitivos e em diversas culturas. Temos exemplos
disso nos registros da História, Mitologia
Grega, estudos antropológicos e também
na história Mundial. No entanto, somente
após o século XX é que o problema da violência contra crianças e adolescentes passou a ser considerado como algo importante a ser estudado e não considerado como
algo lícito ou natural devido a novos princípios e valores desenvolvidos pela sociedade.

Muitas vezes existindo a violência entre irmãos, onde muitos são colocados como responsáveis pelos mais novos, promovendo situações conflitantes e de grande frustração.
Muitos adolescentes perdem oportunidades
de estudos e de se desenvolverem psicossocialmente e profissionalmente pelas tarefas impostas pelas famílias, ao cuidarem dos irmãos.
Consideramos a negligência familiar uma
forma de violência, pelo fato de os responsáveis não proverem as necessidades físicas e emocionais. Configura-se quando a
família não oferece a provisão alimentar,
vestimentas, cuidados de saúde e medicações e também acidentes domésticos
ocorridos por falta de cuidados e vigilância.
Ainda hoje, é comum constatar-se que a
violência na família ocorre de forma silenciosa e velada, como se fosse algo banal.
Acontece na maioria das vezes em famílias
despreparadas em perceber e administrar
os conflitos familiares de interações humanas afetivas. Crianças de lares conturbados
e de muitos conflitos muitas vezes acreditam que essa é a única forma de relação e
consequentemente serão adultos que reproduziram as mesmas formas de lidar com
os conflitos, sem reflexão e mudanças.

De acordo com LATINO (2006), a violênPor ser algo não tratado e reproduzido
cia contra crianças e adolescentes é um fenômeno universal e endêmico, sem distin- entre gerações, essa é a causa dos poucos
ção de raça, classe social, sexo ou religião. avanços em relação a combater os problemas, deixando as crianças e adolescentes
Nossos estudos consideram como violên- em situação de alta vulnerabilidade e onde
cia não somente agressão física ou violência não acontecem as intervenções necessexual. Existe também a violência psicoló- sárias e o atraso nos cuidados e na notigica, opressora, advinda de uma educação ficação dos fatos às redes de proteção.
coercitiva e humilhante, com práticas disciplinares diversas, causando danos comportamentais graves, na infância e adolescência.
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Buscamos compreender também nesta
pesquisa as manifestações da violência simbólica que ocorre também dentro das unidades escolares. O fenômeno bullying nas
práticas da comunidade educativa, principalmente na rede municipal que abrange
desde a Educação Infantil até o 9º ano, uma
vez que essas práticas permeiam as relações
existentes, arraigadas nos relacionamentos,
no processo de ensino-aprendizagem, bem
como pretendemos mostrar que uma educação comprometida com a vida e a cultura
da paz, baseada na igualdade, na justiça, no
respeito à dignidade humana e na fraternidade. Pode romper com a prática bullying.

educação. Rever o Projeto Político Pedagógico pode ser uma maneira de refletir e agir
contra a violência provocada pelo bullying.
Entretanto, quando falamos sobre a “violência escolar”, visualizamos apenas uma série de
situações nas quais os educandos discutem
ou brigam. Na realidade, a violência é bem
mais ampla e se manifesta nos relacionamentos educativos, no processo de ensino-aprendizagem. É sobre esta violência muitas vezes
velada ou não, e interfere na aprendizagem.

Weiss (2000), em suas pesquisas, deixa
muito claro que para que a aprendizagem seja
significativa, a criança ou o adolescente preA REDE DE PROTEÇÃO CONTRA
cisam encontrar um ambiente escolar equiVIOLÊNCIA À CRIANÇA E
librado, sereno, que propicie condições sauADOLESCENTE
dáveis de maturação, o que inclui estímulos
positivos, equilíbrio, boa relação com a coPercebemos que além de todas as situa- munidade educativa, vínculo afetivo, diálogo.
ções citadas necessitamos também intervir
diretamente nos casos bullying e sua prátiFica claro que os aspectos emocionais estão
ca dentro da escola. O que percebemos em ligados ao desenvolvimento afetivo e sua renossas conversas com professores e fun- lação com a construção do conhecimento escionários é que este tipo de comportamen- colar. O não aprender pode, por exemplo, exto se intensificou diante da maneira como o pressar uma dificuldade na relação da criança
fenômeno vem se disseminando por âmbitos com o educador, com colegas da escola, com
internos e externos, e, sobretudo, pelos da- sua família. Muitas vezes uma criança agressinos psicológicos causados aos envolvidos, va ou quieta demais pode estar passando por
tendo muitas vezes reações extremas, como dificuldades dentro da escola ou fora dela.
as recentes tragédias ocorridas em escolas
em vários lugares do mundo o último vimos
Um ambiente escolar hostil e desequilibraem São Caetano este ano, instaurando mar- do, poderá afetar seriamente não só a aprencas profundas na vida da comunidade edu- dizagem como também o desenvolvimento
cativa e de toda a sociedade (WEISS, 2000). físico, mental e emocional de seus educandos e o bullying traz este e desequilíbrio.
Percebe-se que ultimamente o bullying
teve disseminação e visibilidade passando a
Portanto, problema emocional decorrente
ser discutido e estudado por diferentes se- de uma situação de violência desestrutura a
tores da sociedade brasileira. A violência é pessoa e reflete diretamente na aprendizagem,
preocupante em todas as suas formas, po- instaurando sentimentos de medo e de insegurém é vista com mais frequência na esco- rança. Sendo assim a aprendizagem não ocorrela. A violência escolar é a questão que mais rá, ou terá uma grande barreira para acontecer.
requer um olhar atento dos profissionais da
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Fante (2005) em suas pesquisas- constatou que medo constante e repetitivo bloqueia a agressividade e o bom funcionamento mental, prejudicando as funções de
raciocínio, abstração, interesse por si mesmo e pelo aprendizado, além de estender-se a outras faculdades mentais ligadas à
auto percepção, concentração, autoestima e.
Enfim, para tentar solucionar este problema
é necessária uma ação conjunta entre: família,
aluno, escola e comunidade. A articulação entre todos os segmentos se faz necessário. A formação de uma rede que envolve a construção
coletiva por meio de negociações, relacionamentos, interesses, consensos, acordos, movimentos de interação e também de adesão.
A escola não pode atuar de forma isolada,
por isso vemos como fundamental percebermos como parte da comunidade e olhar
para o nosso território em busca de pessoas e serviços que contribuam com a garantia
de direitos as crianças e adolescentes. Uma
das ações que podem fazer superar a violência pode ser o incentivo ao protagonismo
dos alunos, permitindo sua participação nas
decisões e no desenvolvimento do projeto, é
uma garantia ainda maior de sucesso. Muitas
vezes a escola delega ações a profissionais
especializados; quando a própria comunidade escolar pode identificar seus problemas e
apontar as melhores soluções (FANTE, 2005).
Na unidade pesquisa o Projeto Político Pedagógico traz ações para a cultura da paz,
envolvendo alunos e professores nos projeto contra turno e estudos sobre o tema.
Para Fante (2012), a receita é promover
um ambiente escolar seguro e sadio, onde
haja amizade, solidariedade e respeito às características individuais de cada um de seus
alunos. Enfim, é fundamental que se construa uma escola que não se restrinjam a en520

sinar apenas o conteúdo programático, para
evitar o bullying, as escolas devem investir
em prevenção e estimular a discussão aberta com todos os atores da cena escolar, incluindo pais e alunos. Para os professores,
que têm um papel importante na prevenção.
Vimos que há necessidade de revisão da
proposta pedagógica das unidades escolares,
pois, mesma, não contemplavam uma política de trabalho pedagógico que promovesse
a discussão e debate acerca das diversas formas de violência, da necessidade de combatê-la em prol da construção de uma educação
para a paz. E sobre esta proposta nos incluímos como facilitadores para que estas situações não se repitam. Se o bullying se encontra
dentro da escola não podemos deixar de agir,
o Projeto Político pedagógico da unidade pesquisada traz em corpo o foco para o desenvolvimento da cultura da paz apoiado pelo Currículo da Cidade de São Paulo (FANTES, 2012).
A proposta do currículo integrador vai além
dos muros da escola que nós possamos criar
uma verdadeira rede de proteção articulando
com os órgãos de proteção da criança para
toda a violência vivenciada possa ser contida.
Porém não podemos também fechar os olhos
quando essa violência extrapola os muros da
escola e vem da família. Vimos que muitos alunos que apresentam comportamento agressivo na escola foram ou são vítimas de negligência e violência fora dela. São alunos muitas
vezes em situações de risco. Como a escola
deve proceder nestes casos. Quando os fatos
são constatados, tanto na escola quanto nas
redes de saúde, cabe aos profissionais imediatamente comunicar aos órgãos como Conselho Tutelar e Ministério Público. Para tanto,
existe a necessidade de Formações Continuadas e conhecimento da Legislação a respeito
do quê se considera violência e quais as medidas a serem tomadas diante das ocorrências.
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Na Unidade Escolar pesquisada, em seu Projeto Político Pedagógico, inclui vários projetos
com o intuito de minimizar os problemas com
a violência: projetos de música, informática e
horta, trabalhados com os alunos no turno e
contraturno, onde os envolvem coletivamente em situações que os levam a realizar atividades colaborativas e socioeducativas. Estes
projetos criam a empatia entre os alunos e desenvolve o conceito de colaboração e equipe.

A violência presente nas relações entre
alunos e professores no contexto pudemos
observar também as consequências devastadoras da violência contra crianças e adolescentes no ambiente escolar, onde o trabalho
das escolas e professores fica extremamente
prejudicado diante das relações professor/
aluno. A escola que é um local de contribuição para o desenvolvimento e aprendizagens
passa a lidar com constantes mediações de
conflitos e um local de identificação de situações de violência doméstica e social, onde
os docentes e funcionários acabam por ter a
obrigação de se aprofundarem sobre conhecimentos e teorias, para assim contribuírem
para realizarem os encaminhamentos necessários para as resoluções das situações conflituosas, dentro e fora da escola (FANTE, 2005).

Os professores também participam de um
Projeto Especial de Ação, quatro horas por
semana, de estudos sobre novas metodologias e discussões sobre os transtornos comportamentais e Legislação. A escola também
possui um Regimento Escolar voltado à organização escolar, zelando pelas relações e pelo
cuidado com as relações humanas e o patrimônio público, permitindo e viabilizando um
Trata-se de um fato mais comum de que
bom convívio social e determinando regras se imaginam onde os alunos encontram-se
necessárias para o desenvolvimento do res- vulneráveis e apesar da Legislação clara que
peito e da responsabilidade (FANTE, 2012). as protege e ampara, na vida cotidiana, ocorrem inúmeras situações em que essa violênOutra forma de zelar pelo cuidado e pro- cia é velada, até mesmo pelas famílias, onde
teção das crianças e adolescentes envolvi- muitas vezes os fatos tornam-se obscuros
dos na comunidade escolar é a comissão de e não permitem muitos encaminhamentos.
Mediação de Conflitos: trata-se de um grupo
de pessoas, eleitas pelos segmentos (alunos,
Meu objetivo é de aprofundamento nespais, professores, gestores e funcionários) sas questões, para encontrar saídas efepara lidar com as questões mais complexas e tivas e encaminhamentos eficazes para
os possíveis encaminhamentos para a reso- livrar nossas crianças dessa tenebrosa relução dos problemas. A escola possui muitos alidade que existe dentro e fora da escola.
casos de negligência familiar, que são tratados de forma especial, buscando-se soluções
e propostas. Na maioria das vezes com obtenção de sucesso, mas nem sempre, devido
a fatores da ampla governabilidade.A escola
busca articulação com os órgãos e instituições, tentando dessa forma que as ações que
ocorrem dentro do ambiente escolar não sejam isoladas e fragmentadas (FANTE ,2005).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da realidade vivenciada na escola pública, percebemos que acontecem, frequentemente, casos de crianças e adolescentes sofrendo diversos tipos de violência
como abandono, agressões verbais e físicas,
bullying e tantas outras formas de humilhação, trazendo consequências graves ao seu
desenvolvimento emocional e cognitivo.
Ao realizar a reflexão sobre como combater a violência que nossos alunos são sujeitados não podemos nos distanciar também
das nossas responsabilidades como educadores. Intervir, discutir e crias recursos para
a escola acolha estas questões devem ser
o foco dos PEAs e reuniões pedagógicas.
Menores que apresentam dificuldades em
socialização, comunicação e não conseguem
aprender conceitos básicos, porque se encontram emocionalmente abalados e apáticos ou o inverso, agressivos e agitados,
por não terem condições de expressar verbalmente seus medos e humilhações, isso é
perceptível dentro das unidades. Como educadores somos responsáveis também para
acolher, auxiliar e encaminhar essas questões junto com a rede de proteção da PMSP.
De acordo com pesquisas da Secretaria da
Família e Desenvolvimento Social do Paraná,
os casos de abusos contra crianças e adolescentes vêm crescendo a cada dia e existe a
necessidade de campanhas sociais de prevenção e conscientização sobre como identificar
e encaminhar os casos, com o intuito de levar
a diminuição do número de casos de violência
contra crianças, em seus lares e nas escolas.
Na maioria das vezes os agressores são
pessoas muito próximas, da família, e as
causas são diversas: uso de drogas e álcool, abandono e negligência, violência
psicológica por motivos morais e sociais.
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A violência não atinge somente as camadas
de classe social baixa e nem tem idade. Existem casos de violência física e sexual desde a
mais tenra idade até a adolescência, por serem
impostas pelos adultos gerando pelo medo
e vergonha, atingindo os mais vulneráveis.
Em casos constatados, muitas vezes os
adultos mais procurados para a busca de ajuda são os professores, pais ou parentes próximos. No entanto, as crianças só revelam seu
sofrimento após a observação minuciosa desses adultos que convivem com as mesmas e
detectam comportamentos de medo, insegurança e mudanças bruscas de comportamento que passam a ser notadas pelo convívio.
De acordo com o Ministério da Saúde, de
2010 a 2014, a maioria dos casos refere-se
à negligência, violência física, psicológica e
por último a sexual, em crianças até 12 anos.
Entre os jovens predomina a violência física.
Estão crescendo também as manifestações
precoces de sexualidade, desconfiança, autoflagelação e baixa autoestima, que são sinais indicadores de que a criança e o adolescente vêm
sofrendo algum tipo de agressão e violência.
Stivanin, afirma em seu artigo que a maioria dos casos de violência contra as crianças,
resulta em problemas de saúde mental que
são necessários encaminhamentos psiquiátricos, e que muitas vezes são realizados pelas
escolas. Infelizmente, como as famílias, em
vários casos, são responsáveis pelas agressões, esses encaminhamentos são ignorados
e os problemas agravam-se, levando a um
grande número de menores que passam a
infância e adolescência com medos, inseguranças e problemas emocionais graves, repercutindo na vida familiar e profissional futura.
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Por esse motivo, o papel da escola é im- rem seus papéis de orientadores e formaprescindível para dar continuidade aos enca- dores de opinião de forma adequada e com
minhamentos e acompanhamento dos casos. valores que formam o caráter, promovendo
paz, solidariedade e respeito pelo próximo.
Consideramos que todo profissional é responsável por promover condições favoráveis para
Pudemos perceber o quanto são comuns os
o desenvolvimento psicossocial de crianças e casos de violência em suas diversas facetas e
adolescentes, independentemente da área em a maioria das pesquisas apresentaram que a
que atuam e possuem o compromisso moral sociedade em que vivemos valoriza muito o
de minimizar e prevenir situações de violência. sucesso individual, a competição e a conquista de prazeres e vaidades pessoais. Muitas faAfirma-se a necessidade da Formação de mílias tendem há negligenciar o tempo com
professores e profissionais para o acompa- seus filhos em busca de bens materiais, não
nhamento dos casos e na busca de Políticas valorizando os conhecimentos adquiridos na
Públicas voltadas à prevenção e tratamento escola, os valores aprendidos com relação à
dos casos de violência doméstica e escolar. formação moral sobre respeito, tolerância e
solidariedade. Famílias cada vez mais distanSANTOS (2016), no entanto, ressalta em ciadas desses valores, voltadas somente à bussua pesquisa o aumento de casos de vio- ca de sobrevivência e prazeres momentâneos.
lência no ambiente escolar. A escola, que é
como um “porto seguro” para os estudantes,
Em decorrência dessa cultura da busca
apresentando um ambiente seguro e amisto- de coisas materiais em detrimento da vaso, também pode se tornar o local de agres- lorização do convívio familiar, do respeisões. O número de ocorrências nas escolas to e responsabilidades do cuidado com o
vem crescendo a cada ano e existe a neces- outro, acredito que é o motivo pelo qual
sidade dos educadores e profissionais apren- o número de casos de negligência e toderem a lidar com a mediação desses fatos. dos os tipos de agressões vêm crescendo.
Muitas vezes, os próprios adultos que lidam
com esses estudantes têm uma visão distorDiante de todas essas constatações, acrecida e acabam por agravar ainda mais as situ- ditamos que as campanhas de conscienações de conflito, sendo necessário um am- tização e as Formações profissionais e o
plo investimento na Formação Profissional, trabalho efetivo com as famílias é a chave
visando munir de conhecimentos e atitudes para o combate a diminuição dos casos de
que possam contribuir para a busca de solu- violência contra crianças e adolescentes.
ções e a diminuição dos casos de agressões.
As escolas devem promover momentos de
vivências
e Palestras para a ampliação da
Os adultos têm primordial importância na
formação e no desenvolvimento da criança conscientização das famílias, que por si mese precisam compreender que devem apre- mas não apresentam condições de ampliarem
seus conhecimentos no assunto, por ser muisentar os limites e regras para a vida em sotas vezes a raiz do problema. Além disso, deciedade, não somente de seus filhos, mas
vem propor e fomentar entre os profissionais
também no ambiente escolar. Professores e e professores a necessidade de conhecimendemais profissionais podem contribuir sig- tos sobre a educação integral dos menores,
nificativamente com a formação de uma visando também formar pessoas e cidadãos
sociedade mais equilibrada quando exerce- mais tolerantes, respeitosos e solidários.
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Campanhas junto às comunidades divulgando a necessidade de denúncias, encaminhamentos e cuidados com suas crianças são
sempre bem vindas. Juntamente, nas campanhas devem ser divulgadas as redes de proteção e telefones úteis de Conselhos Tutelares,
UBS e serviços de Saúde Mental e também
Disque denúncias e Ministério Público.
Partimos do pressuposto que o conhecimento sobre o problema e a divulgação de locais próprios para a busca de esclarecimentos
e ajuda é o melhor meio de alcance de soluções e luta para a erradicação do problema.
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MOTRICIDADE, ORGANIZAÇÃO ESPAÇO TEMPORAL
RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo constatar a importância da percepção do espaço

e tempo e sua significativa no aprendizado da criança, desde suas primeiras noções motoras
até o processo de alfabetização. A definição estrutural de espaço-temporal envolve todo a
parte de análise, processamento e armazenamento de quaisquer informações, a estrutura deve
respeitar a maturidade psiconeurológica e cognitiva considerando que o espaço-temporal
deve ser plenamente estimulado caso contrário a criança poderá manifestar a leitura de forma
lenta ou indevidamente rápida, fala desorganizada, dificuldade para ordenar história dentro de
uma sequência lógica, dificuldade em ritmo. A motricidade é um conjunto de habilidades que
tem início desde a infância e envolvem percepção visual e sensorial, equilíbrio, fortalecimento,
controle da lateralidade e das emoções e o desenvolvimento integral da criança.

Palavras-chave: Motricidade; Percepção; Espaço-Temporal.
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INTRODUÇÃO
Motricidade é a maneira de expressão representativa da ação voluntária, que abrange também as funções executivas o ritmo a persistência e o controle inibidor para realização de uma tarefa ou mais tarefas e expressões emocionais de maneira adequada.
Na primeira infância, ela possui um papel primordial, afinal nesta fase da vida as tentativas de acerto se dão por meio de experimentação e do erro, ou seja por meio das tentativas frutíferas ou não de realizar quaisquer tarefas trabalhando assim todo o processo de memorização e aprendizagem não só motora como sensorial, permitindo que a
criança se aproprie do que foi trabalhado não apenas a realize de maneira engessada.
Desta forma se dá a importância do bom desenvolvimento motor durante os primeiros
anos de vida permitindo que nesta fase tão importante os mesmos se alicercem e estimulem a coordenação motora da criança, já a preparando para todas as etapas que ainda virão.
A motricidade se fundamenta em um conjunto de habilidades que tem início de seu desenvolvimento na infância e envolvem muito mais que apenas o ato motor mas também a percepção visual e sensorial, o equilíbrio, o fortalecimento muscular, o controle da lateralidade e o controle das emoções.
É responsável também pelo importante ato de maturação das emoções e a maneira como a criança passa a ver o mundo é devidamente estimulada por meio
do brincar, o pular, o desenhar, o recortar ou seja quaisquer atividades que trabalhem a repetição o ato do pensar o estímulo do corpo e da mente em uníssono.
Outras funções
plo que trabalha
tuito de modular
der as diferentes

cognitivas também são estimuladas a executiva por exema memória linguagem habilidades espaciais e vem com o ina motricidade. Partindo da premissa que busca compreenvertentes que a motricidade é abordada em sala de aula.
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MOTRICIDADE E INFÂNCIA
Foi somente a partir da Constituição Federal
de 1988 que a educação infantil de creches e
pré-escolas foi finalmente consolidada sendo o acesso um direito assegurado da criança. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) reconhece que a Educação
Infantil é “a primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento
integral da criança até cinco anos de idade,
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social” (LDB, n. 9.394/96, 29º artigo).

Já o referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (1988) determina que o movimento humano é mais do que apenas um
simples deslocamento do corpo no espaço e
é na verdade uma forma de expressão e comunicação permitindo que a criança atue ativamente no meio ao qual pertence ou em que
está inserida. Estes documentos afirmam a
ideia de reconhecimento e valorização voltada para o desenvolvimento integral da criança
nas instituições de Educação Infantil. Já se é
expressamente claro e elucidado a importância do lúdico na educação infantil e seu papel
de caráter formador quando inserido desde a
mais tenra idade, tendo como objetivo o pleno
desenvolvimento do educando porém outros
aspectos devem ser observados, não basta
apenas permitir o acesso a materiais cores e
formas o estímulo que a motricidade oferece
engloba de maneira ainda mais contundente
a noção da importância desenvolvimento motor da criança, por compreender a motricidade
infantil como um aspecto central da infância.
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É afinal nesta fase do desenvolvimento que
ocorre a aprendizagem fundamental suas noções de existência de espaço e afins e o refinamento das já adquiridas habilidades motoras.

É durante os primeiros anos escolares que a
criança tem seu primeiro contato com os mais
variados movimentos corporais os quais devem ser explicitados elucidados e ensinados
para que elas ampliem seu repertório motor
por intermédio dessas vivências. Caso não
exista este devido estímulo uma limitação
ou a ausência de experiências comprometerão a aquisição e o aprimoramento de movimentos considerados básicos (correr, pular,
escrever, desenhar, saltar...). Se não houver
o devido estímulo, quando adultas, ao se
depararem com situações que exigem ações
corporais diferentes das praticadas corriqueiramente, a insegurança de realizá-los
pode comprometer-lhes ao realizar tais ações
por não ter domínio do seu próprio corpo.

O desenvolvimento segue por meio de faixas etárias visando sempre abranger o que se
é “esperado” para a realização neste período da vida da criança nos primeiros anos (1
a 3 anos) a ideia central é oferecer vivências
dos movimentos corporais para que a criança
possa alcançar movimentos mais abrangentes. Gallahue e Ozmun (2005) e Tani (1998,
1987) determinam o desenvolvimento motor
como um o processo contínuo e longo que
acontece no decorrer da vida do indivíduo
e, maioritariamente acontece nos primeiros
anos, de forma sequencial onde movimentos
simples e sem habilidades caminham para a
aquisição de habilidades mais complexas e organizadas, quando devidamente estimuladas.
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Nesta fase da infância o desenvolvimento das habilidades motoras ocorre
muito rapidamente, pois a criança começa a dominar os mais básicos e elementares atos motores e é mais receptiva aos
estímulos vindos do ambiente externo.

Evoluindo de maneira singela e natural para a ordem da psicomotricidade sendo esta uma vertente da neurociência que
transforma o pensamento em ato motor. A
educação psicomotora é o “marco zero” para
o processo de aprendizagem da criança.

Sendo a aprendizagem um processo que exige uma constante troca com o ambiente, com
o espaço a sua volta, é através do movimento que a criança realiza a troca que a permite
se sentir participante, incluída pertencente. É
também por meio da observação destes aspectos de desenvolvimento motor que muitas
vezes os sinais clínicos são observados, crianças cujo o desenvolvimento motor não ocorre no tempo esperado devem ser observadas mais de perto e caso algo seja realmente
diagnosticado esta intervenção precoce pode
muitas ocasiões garantir um verdadeiro processo de trabalho para permitir que o mesmo
possa acompanhar as demais etapas escolares
de socialização e em todo o aspecto pessoal.

O trabalho constante e devidamente elaborado por parte dos educadores gestão e
da escola desde os primeiros de vida criança, em direção ao bom desempenho motor
da criança com ênfase na coordenação fina,
as habilidades visual-motoras e a capacidade de criação, que preparam e engajar
o aluno para as tarefas futuras que lhe exigirão ainda mais atenção, a coordenação
fina porém só pode realmente trabalhada
quando as atividades de motricidade básicas já estão dominadas por parte da criança.

Outro aspecto é a motricidade Global
segundo Marques (1979), as crianças podem começar a pedalar um triciclo aos três
anos de idade e aos oito anos andar de bicicleta, já que o desenvolvimento físico da
criança é acompanhado de maneira gradativa pelo desenvolvimento neurológico.

É durante a infância que se observa um
maior gosto por espaços abertos, assim como,
o prazer por frequentar parques onde exista
a possibilidade de brincar de gangorra, balanços e escorregadores (MARQUES, 1979).
O desenvolvimento da motricidade é seguido ainda por aprendizagens que visam complementar as
habilidades finas, como por exemplo: a distinção entre esquerda e direita, organização espaço-temporal,
aumento dos lapsos de atenção concentrada, distinção do antes e depois, resistência a fadiga e a simbolização e reversibilidade do pensamento em suas
relações com a linguagem (MARQUES, 1979, p.18).
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São nos anos iniciais que o educador e a
instituição educadora tem um papel de sumária importância na vida do educando, é neste
período afinal que eles influem diretamente
no desenvolvimento do aluno, e também permitem que os mesmos tenham o acesso aos
mais diversos materiais disponíveis para sua
faixa etária o que influi diretamente em todo
o desenvolvimento social afetivo e cognitivo da criança, levando isso em consideração
podemos claramente perceber a importância
da mesma em todo o processo formador da
criança, ainda mais em sua primeira infância.

É através da brincadeira que a criança participa de maneira ativa no jogo e sente a necessidade do dividir. É apenas Brincando e
jogando que surge a oportunidade de desenvolver capacidades indispensáveis em toda a
sua infância e vida adulta quer seja no ramo
profissional ou pessoal, o brincar gera o entendimento do pertencer, possuir e integrar.

É durante os anos iniciais, que o ser humano cria conceitos e os desenvolve por
meio do processo da experimentação é necessário o pleno desenvolvimento motor
para que pensamentos deixem de ser apenas conceitos abstratos, é necessário possuir
domínio sobre o próprio corpo e conhecimento sobre o espaço em seu entorno para
que exista a vivência de novas experiências.
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Dessa forma, a proposta organizacional, que
conceitua-se em domínio do próprio corpo e
a criação das noções que garantem situações
de conforto, característica central da motricidade, e a busca pelo desenvolvimento motor,
afetivo e psicológico por meio de jogos e atividades, através dos quais a criança descobre
as potencialidades de seu próprio corpo e passa a trabalhá-las visando seu pleno domínio. E
por meio destas, ocorre o desenvolvimento de
seus esquemas motores e posturas corporais.

Mediante a seus corpos em movimento
as crianças falam, expressam e sentem. Tornam-se ativas e em ação, “[...] em movimento, corpos vivos, ativos e comunicativos, são
seres humanos em construção e em constante processo de aprendizagem [...]” (PROSCÊNCIO, 2010, p.46). Quando as crianças
se movimentam frequentemente, além de
ampliar o conhecimento motor, poderão ter
um melhor relacionamento social, “[...] ação
social, pedagógica, de iniciativa do próprio
sujeito criança, ou ainda, como o mais próprio modo de a criança aceder, fazer acontecer e conhecer a realidade pelo seu próprio ponto de vista” (FILHO, 2011, p. 28).
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Todo o processo organizacional de autoconhecimento por meio da motricidade
ocorre em suma mediante ao processo de
experimentação e auto superação, ou seja
ofertar situações em que a criança possa se
desafiar se sentir compelida a experimentar
novos movimentos interações e/ou situações que exijam que ela movimente o corpo
de uma maneira diferente, então o objetivo central do desenvolvimento foi alcançado pois foi permitido ao educando dentro
da atividade proposta que ele encontra-se
a maneira de resolver a situação problema.

A motricidade, visa o desenvolvimento motor desde a mais tenra idade com o
objetivo central do autoconhecimento, é
necessário conhecer e superar cada pequeno aspecto corporal para uma melhor
habilidade social, cognitiva e de aspectos com abrangência futura, carreira etc.

Quando a criança se desafia a ir além do
exercício proposto, ela está num processo
“auto organizacional eminente” (TANI, 1998,
p.13), pelo simples fato de querer de maneira
automática progredir para um nível superior
da complexidade de seus movimentos. Quando o educador não presta o devido estímulo e
reprime esta iniciativa não está respeitando e
apoiando o desenvolvimento motor e sim inibindo a criatividade de avançar dos mesmos.

O estímulo e aumento do repertório de movimentos da criança proporciona a diversidade dos movimentos e uma melhora por meio
do domínio destes. Ao desenvolver as atividades que proporcionam a execução de diferentes movimentos do corpo é permitido que a
criança desenvolva seus aspectos físico-motores e compreenda os significados de seus
movimentos ao invés de apenas realizá-los.

A criança desenvolve de maneira instintiva
movimentos corporais, que pouco a pouco
vão se estruturando e ganhando formas definidas. Ao longo da vida, esses movimentos
assumem significados e exercem grande influência em seu comportamento. Sendo que
o ser humano nasce com uma capacidade
de movimento bastante limitada e necessita
de cuidados sumários e vai ao longo de sua
infância desenvolvendo-se para ter o domínio dos movimentos básicos. Porém novas
habilidades motoras somente serão aprendidas caso haja um padrão de movimentos
flexível para a aquisição de novos desafios.

Observando os movimentos de crianças recém nascidas é possível notar que
elas: “[...] apresentam características desordenadas e inconsistentes. Mas, com o
processo de desenvolvimento, onde fatores maturacionais e ambientes interagem, estes movimentos se tornam padronizados e consistentes” (TANI, 1987, p.2).
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Sendo a sequência do desenvolvimento dos
movimentos a mesma para todas as crianças.
O que as diferencia é que algumas desenvolvem com mais facilidade e rapidez do que outras. E todo esse processo pode depender do
biológico, das experiências e dos estímulos
que são a ela ofertados. Quanto maior o número de experiências vivenciadas por ela maior
será seu repertório melhor e mais rápido seu
desenvolvimento. Todos os seres humanos
estão envolvidos em um contínuo processo
de aquisição e dominação dos movimentos
do corpo. As habilidades adquiridas nos primeiros anos de vida são apenas a base para
aquisição de novos domínios (TANI, 1987).

Ritmo: conforme a própria etimologia sugere se relaciona a dança e afins mais vai um
pouco mais além e trata-se da percepção do
tempo de cada movimento.

A estruturação espacial e a orientação temporal, não são tratadas nominalmente por
habilidades motoras, são porém exploradas
nas mais diversas atividades pois todas elas,
estando assim sempre presentes, afinal no
desenvolvimento de cada uma delas existe um processo de organização e tempo.
Sendo estruturação espacial a que se refere a organização, localização e exploração
do espaço em que a criança está inserida, a
ideia de frente e trás em cima embaixo etc.
Quando a experimentação motora não E a noção de tempo, trabalhar dentro do
ocorre para as crianças isso pode acar- período proposto, quer seja em uma dança
retar futuramente, em dificuldades mo- em uma luta ou em uma atividade grafada.
toras. Como escrever, trocar de roupa,
chutar uma bola, tornam-se tarefas de extrema dificuldade. Separando por etapas:
Motricidade é portanto o ato do movimento com ênfase no autoconhecimento
e o desenvolvimento de novas habilidades
Coordenação motora global: é caracterizada mediante ao processo da experimentação e
pelo movimento dos membros superiores e in- da ideia de superação, o entendimento das
feriores que estabelecem uma sincronia entre diferentes vertentes do assunto se determibraços e pernas o que nos permite andare correr. na por intermédio da ideia de que sempre é
possível evoluir, sempre é possível superar o
que já se havia aprendido, e dentro da eduEquilíbrio: O pleno domínio entre equilíbrio cação infantil além de todo o aspecto de dee desequilíbrio, entender e perceber as limita- senvolvimento é também uma das maneiras
ções corporais.
de se observar a linha de desenvolvimento
correta dos educandos, ainda que respeitando o tempo de cada uma (TANI, 1987, p.4).
Esquema corporal: O conhecer e reconhecer as próprias limitações do corpo.

Lateralidade: O entendimento da diferença
entre o lado esquerdo e lado direito. E o estímulo para que toda e quaisquer atividades
sejam realizadas e desenvolvidas com ambos
os lados do corpo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A motricidade traz a ideia de oferecer uma educação corporal como princípio da
ação educativa e nos traz a noção da importância de corporeidade sendo este um papel importante para esta área do conhecimento em todo processo educacional.

As aulas que englobam a motricidade na educação infantil tem como principal objetivo auxiliar o aluno a se conhecer melhor, a se relacionar com o mundo, buscar sua autonomia, e abarcar as maneiras de que seu desenvolvimento seja contínuo e permaneça sempre agregador.

A coordenação motora auxilia no pleno desenvolvimento de habilidades da estrutura corporal, como capacidade cognitiva organizacional, interação social, domínio sobre os próprios movimentos. Além de ser uma facilitadora definida como junção de um conjunto de habilidades e das estruturas corporais.
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A IMPORTÂNCIA DA LINGUAGEM ORAL NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
RESUMO:

O presente artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica acerca da
importância e da influência da oralidade nos processos da alfabetização e letramento na idade
própria, ou seja, Educação Infantil e Ensino Fundamental, evidenciando a necessidade de
incentivar atividades pedagógicas que possam incentivar o eixo oral e sua valorização para o
desenvolvimento cognitivo, psicológico e emocional dos aprendizes, pois todas as atividades
humanas são mediadas pela linguagem oral.

Palavras-chave: Oralidade; Aprendizagem; Desenvolvimento; Educação.
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INTRODUÇÃO
Tendo em vista a exigência de brevidade
do artigo, define-se o tema do presente artigo como sendo os processos da alfabetização e letramento na idade própria, ou seja,
Educação Infantil e Ensino Fundamental, por
meio da oralidade, buscando evidenciar a importância desse aspecto. Ainda, as reflexões
críticas aqui apresentadas concorrem para o
estabelecimento de uma Educação libertária e emancipadora, qualidades estas que se
avaliam aqui serem ontológicas da Educação.
Em face da realidade vista nas escolas
acerca das dificuldades entre educandos de
Educação Infantil e do ensino fundamental,
etapas próprias de letramento e alfabetização, no que diz respeito à leitura e escrita,
entende-se a importância do desenvolvimento de projetos com atividades relacionadas ao desenvolvimento dessas dimensões,
tendo por artefato a aplicabilidade de recursos lúdicos, auditivos, visuais e, marcadamente, a oralidade, por exemplo, a contação de histórias, como forma de envolver
os educandos no processo de aprendizagem.
Nessa esteira, por objetivo geral, busca-se
analisar os aspectos positivos em que a oralidade proporciona letramento e o respectivo
desenvolvimento global da criança. Como forma de se contemplar o objetivo geral, por objetivos específicos, buscar-se-á explanar acerca
das possibilidades propiciadas pela oralidade
em suas diferentes dimensões. Mas antes, para
que a explicação seja mais inteligível, faz-se
necessário discorrer e analisar as características da alfabetização e letramento na criança.

Destarte, a fundamentação teórica dar-se-á por meio da revisão sistemática da literatura, recorrendo-se, primeiramente à
bibliografia específica já ratificada no meio
de estudo, mas também, a partir de investigações recentes, como artigos científicos,
dissertações de mestrados e teses de doutoramento. Ainda, define-se como pesquisa
qualitativa-descritiva, mediada pelo recurso
dedutivo, em que se parte de conceitos ou
eventos mais gerais, intencionando alcançar
conjecturas específicas. O posicionamento
que se assume nessa produção é de que o
modelo de produção escolhido será melhor
contemplado por meio da pesquisa qualitativa. Entretanto, não significa que aspectos
quantitativos não sejam importante na evidenciação de certas informações e dados.
O método qualitativo estabelece hipóteses
previamente definidas, assim como as variáveis. Como dito em Minayo (2010), é um
método que procura desvelar processos sociais, buscando alcançar novas abordagens,
conceitos e categorias referentes ao fenômeno estudado. Sumariamente, podemos
definir a pesquisa qualitativa como sendo
aquela na qual se emprega procedimentos de
interpretação a partir dos dados coletados.
Na pesquisa qualitativa, busca-se compreender o fenômeno, sendo essa sua ação
fundamental. Marconi e Lakatos (2008)
apresentam algumas características fundamentais da pesquisa qualitativa, sendo elas:
o ambiente natural como fonte direta de dados; caráter descritivo; o significado que as
pessoas dão às coisas e a sua vida e; enfoque indutivo. Já Creswell (2007) estabelece
algumas orientações de estratégias como,
etnografia, teoria embasada, estudos de casos, pesquisa fenomenológica e narrativas.

537

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

No mesmo sentido, é também uma pesquisa de cunho indutivo, uma vez que parte-se
da observação, elabora-se possibilidades de
explicação, chegando a teorias baseadas nas
observações; ou seja, a partir da observação,
é possível chegar a certas generalizações.

No processo de transição para o ensino
fundamental, quando passa a se exigir mais
fortemente a alfabetização de fato, no sentido de identificação e organização coerente
dos algarismos, como se diz, levar à aquisição do alfabeto, aquisição e decifração dos
códigos, deve-se tomar o cuidado para que
CONCEITOS E PRÁTICAS
não seja algo fragmentado; e que se reafirDIDÁTICOS-PEDAGÓGICAS NOS
me a integração das etapas e continuidade
PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO E
do processo como um todo. “Enquanto a alLETRAMENTO
fabetização se ocupa da aquisição da escrita
por um indivíduo, ou grupo de indivíduos, o
O processo de alfabetização e letramento letramento focaliza os aspectos sócio-hisnão pode ser concebido como sendo algo li- tóricos da aquisição de um sistema escrito
near e reducionista, deslocado no tempo e por uma sociedade” (MORAES, 2005, p. 4).
espaço, assim como das circunstâncias, que
ora privilegia o cognitivo, ora o afetivo. O
As singularidades devem continuar sendo
processo de desenvolvimento infantil, eta- respeitadas na mesma medida da etapa antepa do desenvolvimento mais comumente rior, da Educação Infantil, até porque, a simque acontece a alfabetização e o letramen- ples mudança de etapa não faz desse sujeito
to, abarca todas as dimensões de sua cons- menos criança, devendo permanecer pretituição, como cognitivo, afetivo, emocional sente os princípios do cuidar e do educar em
e psicológico. Deste reconhecimento, sig- sentido complementar. A questão nessa trannifica o respeito pela pluralidade e a singu- sição é o acolhimento no sentido de viabilizar
laridade do sujeito, erigindo uma educação uma construção a partir do que a criança sabe
fundamentada nos preceitos de valorização e é capaz de fazer numa perspectiva de conda diversidade e positividade das diferenças. tinuidade de sua trajetória escolar e social.
Neste sentido que o DCNEI em seu artigo
9ª, define que as práticas pedagógicas de letramento na Educação Infantil devem privilegiar as vivências da criança, a curiosidade,
a descoberta, criatividade e a interação. O
letramento nessa fase do ensino-aprendizagem significa a capacidade de fazer a leitura
do mundo, e não necessariamente a identificação dos algarismos como letras e números.
Portanto, o letramento significa a capacidade de socialização e sociabilidade; do desenvolvimento do sentimento de cooperação
e fraternidade, essenciais da coesão social.
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A BNCC do Ensino Fundamental – Anos Iniciais,
ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem,
aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na Educação Infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização
dessas experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses
sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de
elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimento (BRASIL, 2017, p. 55).
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Este processo de transição precisa tomar
como prática diferentes linguagens, como
verbais/orais, artísticas e escritas, pois denota que a alfabetização e o letramento são
intrínsecos, ainda que processos distintos, e
não se refere exclusivamente a mera decifração de códigos, mas antes uma capacidade
de interpretação da realidade, que envolve
também como parte constituinte a necessidade de decifração desses mesmos códigos.
Caso ainda exista a necessidade de definir
os termos separadamente, letramento tem
a ver com a comunicação, relacionando-se
com as características culturais do grupo,
que passam pela escrita e leitura, mas não
necessariamente precisa se efetivar a prática da escrita e da leitura. “letrado é o indivíduo que participa de forma significativa de
eventos de letramento e não apenas aquele
que faz uso formal da escrita” (MARCUSCHI,
2001, 25). Complementa Sarmento (2005):
Este processo é tão criativo quanto reprodutivo. O que aqui se dá à visibilidade, neste processo, é que as crianças são competentes e têm
capacidade de formularem interpretações da sociedade, dos outros e de si próprias, da natureza,
dos pensamentos e dos sentimentos, de o fazerem de modo distinto e de usarem para lidar com
tudo que às rodeia (SARMENTO, 2005, p. 373).

Destarte, o mais importante neste processo de aquisição das ferramentas de interpretação da realidade presente, no caso a alfabetização e letramento, é o reconhecimento
dessa criança enquanto sujeito ativo e participativo, produtora de cultura, que atua na
realidade, transformando-a e sendo transformada por ela. Isso significa que ela é ser
plural e singular ao mesmo tempo, e essas
características devem ser respeitadas. Ao fim
e ao cabo, significa dizer que o educando e
a educanda são a centralidade do processo
de ensino aprendizagem, portanto, as ações
da Educação e seus respectivos processos
necessariamente precisam ser significativos
aos educandos (SARMENTO, 2005, p. 373).

A sociedade contemporânea tem por uma
de suas principais características uma acentuação exacerbada do desejo por dinamicidade
em seus processos de interação. Em decorrência disto, a coesão social vai se afrouxando
e tornando as relações sociais mais imediatas
cada vez mais fluidas, no sentido de laços
sociais menos duradouros, ou melhor, laços
sociais que não atribui importância a vínculos que sejam dotados de essência, de significado. Somos uma sociedade do imediato,
do espetáculo, que privilegia a aparência em
detrimento da essência (SARMENTO, 2005).
A escola, por ser uma Instituição social, sofre os efeitos diretos desse contexto, sendo uma de suas expressões mais marcantes
a perversão do processo de alfabetização e
letramento das educandas e dos educandos,
que por sua vez, torna o processo de ensino-aprendizagem mecanizado e carente de significado. O que se está afirmando aqui é que
o método tradicionalista de ensino apregoa
uma Educação em função dos interesses de
uma sociedade consumista, da produção e circulação de mercadorias e do acúmulo e concentração de riquezas (SARMENTO, 2005).
Isso significa que, desta perspectiva, todo
processo de ensino-aprendizagem, desenvolve-se concorrendo de antemão para satisfazer os interesses de uma ideologia hegemônica, própria da classe dominante, no
intuito de formar uma massa de mão-de-obra precarizada que atenda a demanda da
produção de mercadorias. Nesta esteira, a
alfabetização e o letramento efetiva-se em
um processo que seja o quanto mais breve, melhor; desconsiderando toda a subjetividade, personalidade e carga cultural do
sujeito. Ou seja, o letramento de fato não
acontece; o que se efetiva é apenas uma alfabetização forçada e mecanizada, limitando as possibilidade de leituras do mundo do
sujeito aprendiz(SARMENTO, 2005, p. 373).
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Nesta medida que surgem correntes de contestação ao método tradicionalista de Educação e ensino-aprendizagem, que podemos
chamar também de método racionalista e positivista. Elementos dessas correntes de contestação aos métodos tradicionalistas aparecem nos esforços daqueles comprometidos
e engajados com uma Educação libertária e
emancipadora, do pensamento livre e da reflexão crítica, que vão se manifestar também
na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A ORALIDADE NO PROCESSO DE
LETRAMENTO

Como pontuado na seção anterior, alfabetização e letramento, ainda que diferentes,
são processos que, para cumprir sua função
social de forma efetiva na realidade, precisam
desenvolver-se pari passu. E afirmar que precisam se desenvolver conjuntamente significa
considerar que durante esse desenvolvimento é absolutamente necessário o estabelecimento de relações dialógicas, de forma que os
De forma breve e direta, talvez a carac- dois processos se estreitam e se confundam,
terística mais marcante dessas correntes chegando ao ponto de se transformarem e
renovadoras seja a concepção da ideia de um processo único (BRANDÃO; LEAL, 2010).
competências na Educação - que representa um avanço na legislação educacional do
Ou seja, a ideia que se defende aqui é de
país -, tendo seu desenvolvimento no pro- que sejam movimentos complementares,
cesso de ensino-aprendizagem, significan- recíprocos e equivalentes, o que leva a condo basicamente a capacidade de articulação cluir que concebê-los apartados, revela-se
dos conhecimentos científicos adquiridos um equívoco que pode comprometer o próno processo de escolarização, com a reali- prio desenvolvimento global da criança, isso
dade perceptível, aprendida e vivenciada. porque as capacidades de codificação e decodificação de signos, no caso, as práticas
Percebe-se então a necessidade da estru- de leitura e escrita, atribuído como etapa
turação da Educação a partir do conceito de própria da alfabetização, fora de um concompetência ao se constatar que a vida con- texto de análise crítica e compreensão, no
temporânea exige dos sujeitos a capacidade caso a apreensão, interpretação e atuação
de resiliência, o desenvolvimento da reflexão na realidade, ditas próprias do letramencrítica, trânsito por diferentes contextos etc.; to, ou vice-versa, são movimentos carentes
e a ideia de competência é exatamente esta, de completude (BRANDÃO; LEAL, 2010).
de saber aplicar os conhecimentos, saberes,
vivência e experiências à realidade conforme
Fala-se aqui desse movimento de complea necessidade das circunstâncias. Competên- mentaridade na intenção de evidenciar que
cia significa o “aprender a aprender”; capaci- as diferentes técnicas, diferentes caminhos,
dade de discernimento para atuar na realida- os métodos, eles são compartilhados entre
de de forma mais adequada e responsável. E alfabetização e letramento. E se efetivam
nesta esteira que insere-se o processo de alfa- por diferentes estratégias por meio da combetização e letramento que se defende aqui. binação das diferentes técnicas disponíveis,
não devendo ser desconsideradas as possibilidades de emprego de nenhuma delas.

540

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

Importa-nos aqui as concepções sobre as
formas de aquisição das letras e do letramento pela criança. Pode-se considerar que a
primeira teoria dentro desse contexto, e que
fora hegemônica, é aquela chamada de “obrigação da alfabetização”, em que a imposição
de rotinas e práticas tidas como alfabetizadoras eram desempenhadas sem nenhuma
consideração com a faixa etária, o que, por
conseguinte, revela total desconhecimento
sobre os processos cognitivos, afetivos, emocionais e psicológicos da criança. A metodologia se restringia a cópias exaustivas de letras,
sílabas e palavras, em busca de memorização
grafo-fônica, pressupondo que com a prática
insistente, distinções de qualquer tipo fossem
reconhecidas, possibilitando a escrita e leitura
de palavras e frases (BRANDÃO; LEAL, 2010).

apreenda o que está sendo proposto, ressignifique e reconheça significados e sentidos.
Ou seja, é uma proposta de ensino sistemático, o que remete ao Sistema de Escrita Alfabética, mas atrelado com a realidade e com
o mundo da criança, efetivando-se o conceito de letramento (BRANDÃO; LEAL, 2010).
As transformações das concepções dos
processos de aquisição das letras, mas que
na verdade não se referem apenas às letras,
podendo também ser empregado com os números, desenvolveram-se até ao estágio de
associação estreita entre a psicologia genética e a linguística, vindo a se formar a psicolinguística, que reformulou o escopo de
aquisição e de desenvolvimento da língua,
que, por conseguinte, impunha exigências
de reformulação das práticas e mecanismos
de ensino-aprendizagem da língua, na medida em que, com o respaldo da neurociência,
se aprofunda o conhecimento sobre o funcionamento do cérebro humano quando dos
aprendizados, mas principalmente, ao se reconhecer que a criança é tão sujeito quanto
o adulto, apenas apresentando diferenças
na apreensão da realidade vivida e, no caso
da alfabetização e do letramento, na apreensão dos signos concernentes à língua. É
nessa direção que segue as considerações
de Soares (2007) sobre essas novas possibilidades apresentadas pela psicolinguística:

Reconhecidamente de pouca efetividade,
além de ser violento com as infâncias, propõe-se a superação dessa metodologia a
partir da ênfase da aquisição das letras por
meio de tipos de linguagens alternativos
que não exclusivamente a escrita. A ênfase recaia sobre as linguagens mais espontâneas do cotidiano, como o gesto, sons, voz,
mobilidade e reconhecimento do corpo e do
espaço, contação de histórias etc., sugerindo um processo de alfabetização contextualizado, ou seja, está se forjando o conceito
de letramento. Entretanto, por seu turno,
havia grande resistência da utilização da eso aluno que, na perspectiva associativa, seria um
crita também como uma forma de aquisição,
sujeito dependente de estímulos externos para proo que supostamente tornava o método tam- duzir respostas que, reforçadas, conduziram à aquibém incompleto (BRANDÃO; LEAL, 2010). sição de habilidades e conhecimentos linguísticos,
Em um momento progressista, muito tributário da teorização de Ferreiro e Teberosky,
propõe-se uma nova possibilidade. Pode-se
dizer que essa nova metodologia compartilha
da ideia de letramento nessa etapa da Educação como forma de alfabetização, mas com o
detalhe de que o contato direto com a forma
escrita também é essencial para que a criança

passa a sujeito ativo que constrói suas habilidades e
seu conhecimento da linguagem oral e escrita na interação com os outros e com a própria língua, como
objeto de conhecimento (SOARES, 2007, p. 103).
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O que está sendo dito é que, se a criança é
sujeito ativo, produtora de cultura e História,
atuando na realidade assim como é transformada por ela, não é mais suficiente conceber a
escrita enquanto código exija o pleno desenvolvimento de uma variedade de habilidades
cognitivas como psiconeurológicas e perceptivas-motoras para ser desvendada. Antes, os
códigos e signos da língua estão postos para
serem apreendidos, compreendidos e ressignificados. Isso significa que a criança tem um
jeito próprio de estar e atuar no mundo, que
envolve todo aquele escopo já mencionado da
ludicidade, afetividade, cognição, e que a apropriação da língua pela criança precisa ser respeitada na perspectiva de seu tempo próprio.
[...] se a escrita é concebida como um código de
transcrição, sua aprendizagem é concebida como
a aquisição de uma técnica; se a escrita é concebida como um sistema de apresentação, sua aprendizagem se converte na apropriação de um novo
objeto de conhecimento, ou seja, em uma aprendizagem conceitual (FERREIRO, 2001, p. 16)

Após esse alerta, então, tem-se fundamentação para se entrar na questão da oralidade
no processo de letramento da criança, sempre atentando para o fato de que processos
de letramento e processos de alfabetização
caminham juntos. O que se constata em diferentes estudos é que de uma perspectiva
tradicionalista de Educação, a oralidade é
desvalorizada, sem perceber que a oralidade, assim como a escrita, é modalidade da
linguagem verbal, uma vez que seu princípio se fundamenta na organização coerente de palavras de forma que se constituam
significados e sentidos. E uma vez que há
a exigência de haver significado e sentido,
trata-se, portanto, de um contexto social.
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Considerando as interações e relações sociais, assim como o momento histórico, é por
meio da oralidade que se efetiva a maior parcela de atuação na realidade. As interações
cotidianas mais imediatas são mediadas, em
grande medida, pela comunicação oral. Aqui
está a importância da oralidade nos processos de letramentos (GOULART, 2010).
O que se reproduz no senso comum é que
a aquisição da escrita e da leitura seja mais
complexa, e por sua vez, mais difícil, do que
o desenvolvimento das capacidades de linguagem oral. Entretanto, o desenvolvimento
da linguagem oral, na dimensão da necessidade de organizar ideias e conceitos e de
relacionar sistemas, significados e sentidos,
revela-se extremamente complexo. Essa falsa impressão de que o desenvolvimento das
capacidades da linguagem oral seja mais fácil decorre de sua maior presença no cotidiano, o que remete a uma maior familiaridade com o processo (GOULART, 2010).
E se está se falando aqui da contribuição da
oralidade nos processos de letramentos, está
se falando, por conseguinte, das capacidades
comunicativas a partir da utilização de formas
adequadas desta linguagem conforme as exigências das circunstâncias e situações sociais.
Portanto, a correlação entre letramento e
oralidade extrapola os limites de apenas compreender a estrutura do sistema linguístico. O
ser humano, marcadamente em sua constituição social, é constituído predominantemente
por linguagens e ao que concerne às interações, é a oralidade que exerce prevalência até
mesmo sobre as demais formas de linguagem.
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É por meio dela, por exemplo, que se efetiva
uma das maiores parcela de contribuição da
apreensão e entendimento de mundo – leitura da realidade – desenvolvido pela criança, oportunizando a inserção e atuação no
contexto enquanto sujeito atuante e responsável. A partir de um entendimento em que
se considera a Educação enquanto uma Instituição social integral com grande potencial
de coesão, tal afirmativa de que a oralidade
oportuniza a apreensão adequada da realidade no atendimento de suas demandas subjetivas e no atendimento das demandas coletivas, significa também dizer que a criança está
passando por um processo de sensibilização
de auto-reconhecimento e de reconhecimento do outro. Ao fim e ao cabo, é o desenvolvimento das capacidades de empatia.
Importante atentar para não confundir o desenvolvimento desse sentimento de valorização de si e do outro como sendo exclusivo da
oralidade; seria um equívoco. O que se afirma
é que adequada capacidade de apreensão e
interpretação, de argumentação e contextualização, dentre outros movimentos reflexivos,
oportunizados pela adequada oralidade, pode
potencializar o desenvolvimento da empatia,
condição sine qua non de uma sociedade coesa e harmônica. E para além de princípios
políticos e ideológicos, a consciência de si
e do outro, característica preponderante da
condição humana, é em grande medida ratificada pela linguagem oral (GOULART, 2010).

ras e se transformam. Como afirma Bakhtin,
as relações sociais, sendo elas de profundidade e duradouras, ou sendo imediatas e
voláteis, são marcadas pela linguagem. E a
linguagem que mais se efetiva, talvez sendo
a mais acessível, é a oral (GOULART, 2010).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que se buscou com as singelas considerações aqui apresentadas foi, primeiramente, a ratificação da criança-sujeito enquanto
centralidade de qualquer processo educativo, que, por conseguinte, abarca a educação
escolarizada. Avalia-se que somente nesses termos a Educação pode ser libertária e
emancipadora. Tendo tal pressuposto como
fundamental, agora especificamente concernente a ambientes escolares e os processos
de alfabetização e letramento, o princípio é o
da integralidade, ou como se está convencionando chamar, Educação Integral, na qual se
propõe a formação do educando e da educanda não apenas referente a conteúdos científicos, responsabilidade própria da escola, mas
também, considerando os contextos desses
sujeitos, suas experiências vivenciadas e suas
perspectivas e expectativas de atuação na
realidade enquanto cidadãos participativos e
responsáveis. E nesta esteira, o conceito de
letramento toma proporções de importância
imensurável, pois letramento perpassa todo o
processo de desenvolvimento do sujeito, uma
vez que, em sentido amplo, trata-se das faEsses são aspectos mais expandidos em culdades e capacidades do sujeito apreender,
que se está considerando a humanidade em compreender e atuar na realidade de forma sigsuas definições gerais. Em dimensões regio- nificativa, ratificando sua condição de sujeito.
nalizadas e da localidade, a linguagem oral
Especificamente concernente ao tema,
efetiva o letramento na medida em que se
preserva e difunde aquela cultura. Costu- buscou-se evidenciar sobretudo que as atimes em comum se perpetuam no comparti- vidades cognitivas humanas são mediadas
lhamento das ações, atividades, sensações e pela linguagem oralizada, e nessa medida, é
afins mais imediatas, todas elas fortemente artefato fundamental, primeiramente de demediadas pela oralidade. Da mesma forma, é senvolvimento global e, segundamente, da
pela oralidade que dialoga com outras cultu- caracterização do indivíduo enquanto sujeito
543
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que atua na realidade. Em última instância,
o pensamento opera por meio da linguagem
oral. E aquilo que se revela mais importante,
uma vez da organização humana em sociedade, é por meio das diferentes linguagens,
dentre as quais a oral merece destaque,
que o indivíduo se torna sujeito social e socialmente consciente de si. E se a oralidade
contém essa variedade de potenciais, a contribuição para a alfabetização e, marcadamente, para o letramento, são imensuráveis.
Essa contribuição no processo de alfabetização e letramento se dá especificamente porque, quando se ouve um discurso ou
quando conversamos, internamente também
se está produzindo textos, organizando palavras, para que seja possível compreender
o que está sendo enunciado. A partir do que
está sendo dito, reorganizar-se internamente,
com palavras próprias do sujeito e palavras
que estão em processo de aquisição e assimilação, o discurso; reelabora-se o discurso
e já se potencializa réplicas. E nesse sentido,
a oralidade apresenta maior funcionalidade
para o letramento do que para a alfabetização,
na medida em que oportuniza a apreensão da
realidade. O que se está sendo dito e ouvido
é interpretado e se organiza no intelecto do
sujeito de forma mais adequada ao momento
de desenvolvimento global do sujeito; e assim, fomentando novos desenvolvimentos.
O que está sendo dito então, e foi o que se
buscou apresentar ao evidenciar a importância
da oralidade para o processo de letramento, é
que nessas trocas sociais e culturais, em que
a oralidade é fundamental, o mundo e a realidade se revelam. Revelado, está oportunizada
a sua apreensão, interpretação, reinvenção e
transformação; reconhece-se significado e se
constitui sentidos. Nesse exercício sofisticado de desvelar significados e atribuir sentidos, fundamentado em uma relação dialética, ratificando os princípios construtivistas,
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apreende-se o objeto ao mesmo tempo em
que o transforma e transforma a si mesmo,
oportunizando formas de ser e de agir, uma
definição de maior exatidão de letramento.
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AS ARTES COMO INSTRUMENTO EDUCACIONAL PEDAGÓGICO
RESUMO: Questiona-se como olhar hoje para a arte e potencializar a sua dimensão criativa

na escola? Por hipótese temos que a experiência artística pode influenciar o desenvolvimento
cognitivo e afetivo dos alunos, contribuindo para estruturar a sua vida interior, bem como
torná-los capazes de conhecer o Mundo por meio da arte. O objetivo deste artigo é contaminar
a classe docente com a vontade de buscar e pesquisar novas essências artísticas para como
em efeito dominó este docente contamine seu discente para a busca de sua própria essência,
trazendo a tona toda intuição, percepção, imaginação e apreciação para trazer a consciência
artística para a realidade. Utilizou-se como metodologia a revisão bibliográfica em artigos,
teses, livros e internet.

Palavras-chave: Artes; Aprendizagem; Criatividade; Desenvolvimento Humano.
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INTRODUÇÃO
O artigo foi desenvolvido envolto a nossa preocupação em trabalhar de maneira prazerosa
e qualitativa com alunos da educação infantil, uma educação de qualidade, por se tratarem de
crianças e adolescentes, é sabido que essa fase etária é muito atraída pelas formas, figuras,
sons e o desenho num todo.
Como problema questiona-se como olhar hoje para a arte e potencializar a sua dimensão
criativa na escola?
Objetivou-se envolver a classe docente na vontade de buscar e pesquisar novas essências
artísticas para como em efeito dominó este docente contamine seu discente para a busca de
sua própria essência, trazendo a tona toda intuição, percepção, imaginação e apreciação para
trazer a consciência artística para a realidade. Pretendeu-se ainda discutir sobre a importância das artes na educação, enfatizando a influência do trabalho artístico na educação como
ferramenta pedagógica.
Por hipótese temos que a experiência artística pode influenciar o desenvolvimento cognitivo e afetivo dos alunos, contribuindo para estruturar a sua vida interior, bem como torná-los
capazes de conhecer o Mundo por meio da arte.
Essas especificidades são explicitadas na realidade da escola quando o aluno apresenta uma
qualidade de aproveitamento escolar no processo pedagógico diferenciado da maioria dos
demais, tendo como referência inicial a idade e o grupo social ao qual pertence.
A metodologia desenvolvida neste artigo foi à revisão bibliográfica em artigos, teses, livros e
internet, os quais nos possibilitaram iniciar discutindo sobre a influência da arte na educação
e a arte como linguagem sintetizando assim o ensino da arte nas escolas brasileiras como instrumento pedagógico e sintetizador do referencial teórico sobre a arte na educação brasileira.
Logo, pode-se dizer que considerar a expressão artística da criança como um registro de sua
personalidade em formação é essencial para desenvolver qualquer trabalho de Artes com os
pequenos, pois, enquanto trabalhamos essas considerações, a criança está adquirindo experiências importantes para seu desenvolvimento, além de sensibilizar a criação em suas relações
com o ambiente, apreciando o esforço da criança quando esta consegue transmitir sua própria experiência para a obra artística, seja ela qual for.
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AS INFLUÊNCIAS ARTÍSTICAS NA
EDUCAÇÃO
Na relação entre artes e contexto social, é
possível afirmar que a arte contribui como
mediadora entre o sujeito e o mundo. A arte
instiga a criatividade e a imaginação, contribuindo para o desenvolvimento e aprendizagem.
A arte é vista como um processo de comunicação social, envolvendo sentidos e significados inteligíveis a qualquer pessoa, combinando as vivências individuais com a recepção do
produto estético, percebido como produto
social da cultura (STUMM, 2007, p. 362).
Nos Parâmetros Curriculares do Ensino
Fundamental (BRASIL, 1997, p. 15) intitulado
“Arte”, tem como objetivo expor o “significado da arte na educação, explicitando conteúdos, objetivos e especificidades, tanto no que
se refere ao ensino e à aprendizagem, quanto
no que se refere à arte como manifestação
humana”.
Apesar dos Parâmetros terem a intenção de
não se configurarem em um modelo curricular
homogêneo e impositivo, que se sobreporia à
competência política executiva dos Estados
e Municípios, à diversidade sociocultural das
diferentes regiões do País ou à autonomia de
professores e equipes pedagógicas, as múltiplas iniciativas que seriam necessárias para
que essa intenção fosse alcançada parecem
não terem se concretizado. (BRASIL, 1997, p.
13).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN, 2001) de Arte visam principalmente ao
aprimoramento do aluno como indivíduo participativo e consciente de suas possibilidades
e deveres sociais.
A melhoria da qualidade do ensino é um desafio para todos os docentes e os PCN procuram mostrar que o valor da aprendizagem
é mais evidenciado quando reflete em profundidade o sentido e o fortalecimento da
cidadania, preparando os alunos para a vida
(BRASIL, 2001).
Nas diretrizes norteadoras do Ensino Fundamental descritas no Plano Nacional de
Educação encontramos as atividades artísticas relacionadas às intenções de futura ampliação do atendimento em tempo integral,
oportunizando orientação no cumprimento
dos deveres escolares, prática de esportes,
desenvolvimento de atividades artísticas e
alimentação adequada. (BRASIL, 2001, p. 71).
Os procedimentos em arte são direcionados
para o conhecimento de saberes artísticos, e,
estéticos, mas também estão assentados em
princípios que norteiam as práticas de inclusão social: aceitação das diferenças individuais, valorização de cada pessoa, respeito à
própria produção e à dos demais, aprendizagem com ênfase na experimentação e cooperação mútua.
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A relativa importância do ensino da arte no
currículo escolar, que é fruto de um emaranhado de interesses profissionais, políticos
e ideológicos, pode ser percebida ainda hoje
na organização disciplinar. A hierarquia do
conhecimento escolar explícita e implícita
ainda mantém o ensino da Arte num escalão
inferior da estrutura curricular; porém, felizmente, não decreta seu falecimento. (TOURINHO, 2003, p. 28).

Os professores muitas vezes não sabem que
conteúdos trabalharem que objetivos pretendem alcançar, quais metodologias devem
ser utilizadas e acima de tudo, desconhecem
como avaliar. Se a sociedade não confere um
valor cognitivo à expressão artística, não são
necessários profissionais preparados para ensiná-la.
Muitas vezes as crianças mostram-se desinteressadas pelas atividades propostas, outras
vezes os exercícios exigem da criança uma
capacidade superior ao seu estádio de desenvolvimento, outras vezes surgem trabalhos
pouco interessantes artisticamente.

Se forem desenvolvidos adequadamente, os
cursos de arte favorecem a apreensão desses
princípios e podem abrigar outros conhecimentos, atendendo as propostas de integração social e transição para futuras inserções
profissionais. Os saberes cerca uma educação
Esta situação traz consigo outro problema
para a experiência, a descoberta e o autoco- que tem a ver com a altura em que se introdunhecimento.
zem essas técnicas. Muitas vezes o educador
não atende ao estádio de desenvolvimento
A verdade é que as artes ainda são enten- das crianças, outras vezes ensinam técnicas
didas pela nossa sociedade como forma de de forma isolada, como se de uma receita se
distração, e não uma área que possui uma tratasse, em vez de integrá-las num projeto
importância determinante para o desenvolvi- educativo que pressupõe conteúdos e objemento pessoal, social e cultural do aluno.
tivos.
Claro que, se a sociedade não confere uma
função social e educativa à expressão artística, será extremamente difícil sensibilizar os
diferentes intervenientes no processo educativo para a sua importância.
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Pode ser mais um estorvo, que uma ajuda, já
que a criança não é capaz de aprendê-la, manusear e tirar partido na elaboração dos seus
trabalhos. Na maioria dos casos estas atividades tornam-se elas próprias o eixo central da
área, sem terem qualquer referência a objetivos e conteúdos plásticos (ARNHEIM, 1999,
p. 41).
Acredita-se que embora a arte seja sinônima
da exteriorização de emoções ainda que muitas correntes artísticas e pensamentos contemporâneos rejeitem este posicionamento,
assumindo um caráter exatamente oposto,
estas emoções são também umas formas de
conhecer.
Outro dos problemas que a arte possui enquanto domínio específico passa pela sua
operacionalização no ensino. Durante muito
tempo as artes visuais estiveram confinadas
unicamente ao desenvolvimento da destreza
manual e visual das crianças, cujo objetivo era
a expressão livre, explorando materiais e técnicas.
Não existindo uma intervenção orientada
por parte do professor, este assumiu um papel passivo no âmbito deste domínio, pois,
não havia normas ou regras às quais as crianças tinham de obedecer, nem correções a fazer. “Não basta hoje em dia ter uma inclinação
para a cultura; é preciso sentir por ela uma
verdadeira paixão” (BRASIL, 2001, p. 33).

Para o educador, o aluno é sempre um mistério a ser decifrado, pois cada um tem suas
características, sua essência e experiências
que já traz de sua vida para a sala de aula,
então o foco agora a busca de informações de
como atingir esse individuo através da arte.
Estamos inseridos em uma sociedade multifacetada, onde a educação faz parte de um
grande processo político e econômico. Dessa foram todos sofrem influências sociais
e culturais cada um dentro do contexto em
que vive. Assim na comunidade escolar observam-se uma incongruência muito grande
entre a escola a comunidade e os alunos, em
relação aos objetivos a serem alcançados.
Acredita-se que para esta situação melhorar seja necessário criar um conjunto de estratégias e medidas educativas capazes de
minimizar as dificuldades relativas à formação específica na área de artes, seja ela visual,
plástica, educacional.
Em suma julga-se necessário refletir sobre a
criação de orientações e programas curriculares que se ajustem às teorias de desenvolvimento e aos novos interesses socioculturais,
relacionados ao fazer pedagógico, e, estético
das artes visuais.
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A ARTE COMO LINGUAGEM
Pensar sobre arte e infância traz recordações de uma experiência positiva de criança
que pôde crescer numa família e numa escola
que sempre valorizaram a arte, incentivaram
nossa expressão, que se apresentaram num
universo cultural amplo e diverso e fomentaram uma paixão que, dia a dia, cresceu e amadureceu.

As artes visuais são linguagens e, portanto
uma das formas importantes de expressão e
comunicação humana, que estão presentes
no cotidiano da vida infantil. Quando a criança desenha, rabisca, utiliza materiais para
construir algo, ao pintar objetos, entre outros,
ela está se utilizando das artes visuais para
expressar experiências sensíveis.

O homem constrói conhecimento socialmente e a troca é fundamental para seu desenvolvimento. É na vida, no encontro com
o outro que a aprendizagem se desenvolve.
Esse processo se dá tanto fora como dentro
da escola. Todos nós temos, em nosso dia a
dia, acesso a diferentes manifestações artísticas, de diferentes produtores, dos mais
populares aos mais eruditos, mesmo que
não sejamos moradores das grandes cidades
(MOURA, 1997, p. 29).

As artes visuais expressam, comunicam e
atribuem sentidos e sensações, sentimentos
e pensamentos da realidade.

Por isso, se faz questão de promover momentos de descontração e confiança onde o
professor faz intervenções indiretas positivas, para que a criança possa se manifestar
por meio de suas possibilidades artísticas livremente, podendo assim exercer seu direito
de cidadão de expressar-se, bem como de ter
contato e refletir sobre as produções artístiEsse acesso é hoje possível não só em mu- cas.
seus, teatros ou salas fechadas para esse fim,
O desenvolvimento da imaginação criadora,
mas também por meio da televisão, dos jornais, revistas, enfim, de todos os meios de co- da expressão, da sensibilidade e das capacidamunicação, dos objetos presentes em nossa des estéticas das crianças poderá ocorrer no
fazer artístico, assim como no contato com a
casa, na rua. (MOURA, 1997).
produção de arte presentes na comunidade.
O desenvolvimento da capacidade artística
está apoiado também, na prática reflexiva das
crianças ao aprender, que articula a ação, a
percepção, a sensibilidade à cognição e a imaginação.
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As artes visuais são linguagens que expresO ENSINO DA ARTE NAS ESCOLAS
sam, comunicam e atribuem sentidos a senBRASILEIRAS
sações, sentimentos, pensamentos e realidade por meio da organização de linhas, formas,
A arte é parte integrante no currículo escopontos, cor, luz, sendo, portanto, uma das lar desde o jardim da infância.
maneiras mais importantes de se expressar e
se comunicar, o que, por si só, justifica sua
As artes são partes essenciais da experiênpresença no contexto da educação e de modo cia humana. Não é uma frivolidade. Recomenespecial na educação infantil.
damos que todos os estudantes estudem as
artes para descobrir como os seres humanos
Devem ser concebidas como uma lingua- usam símbolos não verbais e se comunicam
gem que tem características próprias no âm- não apenas com palavras, mas através da múbito prático e reflexivo cuja aprendizagem se sica, dança e das artes visuais (BOYER, 1983
dá através dos seguintes aspectos: fazer ar- apud BARBOSA, 2008, p. 99).
tístico, apreciação e reflexão.
Segundo Reverbal (2007), o ensino em nosPor meio da leitura das obras de artes plás- sas escolas é tradicionalmente voltado para
ticas estaremos preparando a criança para a os aspectos cognitivos. Embora a maioria das
decodificação da gramática visual, da imagem obras pedagógicas mencione os aspectos afefixa e, por meio da leitura do cinema e da te- tivos e psicomotores e ressalte sua importânlevisão, a nos prepararmos para entender a cia no desenvolvimento da personalidade do
gramática da imagem em movimento (BAR- educando, há uma acentuada distância entre
BOSA, 2003, p. 34).
as teorias e a prática na sala de aula.
Read (2001) diz que nas crianças, a brincadeira é a expressão de sua relação com o todo
da vida, e nenhuma teoria da criança será possível se não for também uma teoria que cubra
o todo da relação da criança com a vida.

No correr dos anos, trabalhando com Expressão Dramática em escolas de diferentes
níveis, o autor observa, em cada novo grupo
de alunos, em grande bloqueio em relação à
espontaneidade gestual e verbal.

Brincar é visto como a aplicação de todas as
atividades das crianças que são espontâneas
e auto geradas; que são fins em si mesmos; e
que estão relacionadas com as lições ou com
as necessidades psicológicas normais e diárias da criança.

A capacidade de expressão e comunicação
inata no ser humano revela-se lentamente;
a criança somente se expressa com naturalidade, através da linguagem verbal e gestual,
após algum tempo de prática de jogos de expressão dramática, musical e plástica.

Para que a escola se transforme num local
de produção cultural e de transformação social, ela não pode se restringir enquanto influência e interferência rica no universo do
aluno.
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Observa-se também, alunos de alto nível
intelectual, que dominavam perfeitamente
os conteúdos estudados, apresentam dificuldades para expressar tais conhecimentos por
meio de um simples gesto ou discurso espontâneo.

A questão central do ensino de Arte no Brasil diz respeito a um enorme descompasso
entre a produção teórica, que tem um trajeto
de constantes perguntas e formulações, e o
acesso dos professores a essa produção, que
é dificultado pela fragilidade de sua formação,
pela pequena quantidade de livros editados
sobre o assunto, sem falar nas inúmeras visões preconcebidas que reduzem a atividade
artística na escola a um verniz de superfície,
que visa às comemorações de datas cívicas e
enfeitar o cotidiano escolar (BRASIL, 1997, p.
22).

As atividades de expressão artística são excelentes, recursos para auxiliar o crescimento, não somente afetivo e psicomotor como
também cognitivo do aluno. O objetivo básico dessa atividade é desenvolver a auto-expressão do aluno, isto é, oferecer-lhe oportunidades de atuar efetivamente no mundo
opinar, criticar e sugerir (REVERBAL, 2007, p.
Segundo Fusari e Ferraz, (2012), a formu34).
lação de uma proposta de trabalhar a arte na
escola exige que se esclareçam quais posicioPara que esse objetivo seja plenamente namentos sobre arte e educação escolar esatingido, são necessárias que o professor ofe- tão sendo assumidos. Por sua vez, tais posireça ao aluno várias oportunidades de atu- cionamentos implicam também na seleção de
ação espontânea, num clima de liberdade. linhas teórico-metodológicas.
Somente assim, as atividades de expressão
poderão concorrer para que o aluno libere
Dentro das artes existem teorias que consua espontaneidade e desenvolva sua perso- tribuem para o desenvolvimento estético e
nalidade, assimilando a cultura.
crítico dos alunos, sobretudo, no que se refere aos seus processos de produção e apreciação artística.
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Os conceitos sobre a arte têm recebido diferentes interpretações como o de arte como
técnica, materiais artísticos, lazer, processo
intuitivo, liberação de impulsos reprimidos,
expressão, linguagem, comunicação, entre
outros.

A arte é vista como um processo de comunicação social, envolvendo sentidos e significados inteligíveis a qualquer pessoa, combinando as vivências individuais com a recepção do
produto estético, percebido como produto
social da cultura (STUMM, 2004, p. 362).

A concepção de arte que pode auxiliar na
fundamentação de uma proposta de ensino e
aprendizagem artísticos, estético, e atende a
essa mobilidade conceitual, é que aponta para
uma articulação do fazer, do representar e do
exprimir (FUSARI e FERRAZ, 2012, p. 20).

A arte instiga a criatividade e a imaginação, contribuindo para o desenvolvimento e
aprendizagem. O professor pode organizar
um “mapeamento” cultural da área que atua,
bem como das demais, próximas e distantes.

Segundo Fusari e Ferraz (2012), Para desenvolver um bom trabalho de Arte o professor precisa descobrir quais são os interesses,
vivências, linguagens, modos de conhecimento de artes e práticas de vida de seus alunos.
Conhecer os estudantes na sua relação com
a própria região, com o Brasil e com o mundo, é um ponto de partida imprescindível para
um trabalho de educação escolar em arte que
realmente mobilize uma assimilação e uma
apreensão de informações na área artística.

Nessa relação das artes visuais com o contexto social, é possível afirmar que a arte
contribui como mediadora entre o sujeito e o
mundo. Segundo Rocha (2008) com base em
Vygotsky apud Stumm (2004):

É nessa relação com o mundo que os estudantes desenvolvem as suas experiências
estéticas e artísticas, tanto na área da linguagem artística desenvolvida pelo professor (artes plásticas, desenho, música, artes cênicas).
Assim, pode-se organizar exercícios e atividades como busca de soluções para problemas de arte pensados a partir da realidade
dos alunos. Esses trabalhos escolares podem
levar o aluno ao ato de comparar e contrapor
produções artísticas próprias e de outros autores (FUSARI e FERRAZ, 2012, p. 18).
Ao serem propostos os exercícios ou as
atividades práticas e teóricas devem-se observar uma constante sintonia com o desenvolvimento das capacidades e habilidades
artísticas e estéticas que estão sendo trabalhadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arte pode ser considerada uma expressão do universo cognitivo e afetivo de cada um,
pois revelamos o que sentimos e pensamos, quando trabalhamos com ela. A arte pode ser
uma reelaboração da realidade, pois cada pessoa vê uma mesma coisa de maneira diferente e
reconstrói usando formas, ritmos, linguagens e elementos diversos.
Já agressividade, em sua origem, é uma forma de vínculo que busca encontrar algo externo
a si como contraponto. E a criatividade também se origina daí. Trata-se de uma relação que
se opõe ao submetimento na qual o mundo é reconhecido só como algo ao qual é preciso
encaixar-se, que exige adaptação ou que envolve um sentimento de futilidade. Aqui o indivíduo perde a capacidade de amar, aumenta a sua culpa e, consequentemente, o sentimento de
onipotência tende a se acentuar.
A aprendizagem artística envolve um conjunto de diferentes tipos de conhecimentos, que
visam à criação de significações, exercitando fundamentalmente a constante possibilidade
de transformação do ser humano, tornando-o consciente por seus atos e inibindo também a
agressividade.
Conclui-se que o conhecimento técnico, o uso das diversas técnicas de forma correta permite a quem desenvolve um trabalho em arte uma capacidade infinita de possibilidades diante das coisas e do mundo que o rodeia, ou seja, se oferecermos, desde a educação básica, uma
orientação adequada, com materiais, meios e suportes diversificados, mantendo um diálogo
constante sobre a importância das artes, dos artistas e do papel que ela exerceu e exerce na
construção do conhecimento, formaremos adultos melhores relacionados não só entre si,
mas com o fazer artístico.
Assim sendo, considerar a expressão artística da criança como um registro de sua personalidade em formação é essencial para desenvolver qualquer trabalho de artes com os pequenos, pois enquanto trabalhamos essas considerações, a criança está adquirindo experiências
importantes para seu desenvolvimento e sua própria experiência para a obra artística, seja ela
qual for.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E SUA INFLUÊNCIA NA INCLUSÃO DA
CRIANÇA AUTISTA
RESUMO: Cabe a todos, sem qualquer restrição a igualdade em termos de aprendizado,

devendo à escola providenciar iguais condições de ensino para os alunos matriculados, quer
sejam portadores ou não de necessidades educacionais especiais, empregando medidas e
metodologias que oportunizem a inclusão e integração de todos. O presente artigo objetiva
explanar sobre as verdadeiras necessidades dos professores no que diz respeito as suas
formações e qualificações, no que compete a inclusão de alunos autistas. Para que pudesse ser
feito o estudo, adotou-se por base a apreciação de determinados documentos considerados
imprescindíveis para o alcance dos resultados ambicionados. Como consequência dessa
investigação, entendeu-se que o professor corretamente instruído e capacitado para o
papel que desempenha, pode colaborar e trazer grandes contribuições na inclusão e no
desenvolvimento da criança com autismo.

Palavras chave: Capacitação; Professor; Autismo, Inclusão; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
A inclusão do autista no âmbito escolar
tornou-se assunto no mundo educacional e
tem sido motivo de muita inquietação entre
os profissionais da educação. A maior preocupação é com relação ao aprendizado do
autista, sua interação com as outras crianças,
sua verdadeira inclusão, porque incluir é algo
que vai muito além do inserir, é permitir que
este aluno não seja apenas um corpo presente na sala de aula, mas que tenha meios de
participar em pé de igualdade com as outras
crianças, desenvolvendo as atividades propostas, se socializando com todos e se sentindo em um ambiente seguro, propício, que
realmente se preocupa em encontrar formas,
métodos e meios que estejam condizentes
com as idades, que colaborem com a aproximação e ainda estejam em conformidade com as limitações que lhes são próprias.
Pode-se dizer que incluir é garantir uma
boa educação para todos, uma educação
que se preocupa, que respeita as dessemelhanças entre os seres, entre seus alunos,
que busca se engajar em metodologias que
atendam aos interesses, que facilitam a interação, a socialização e o respeito mútuo.
O ato de incluir abrange uma série de medidas
a serem tomadas, a começar com a adaptação
da escola e suas dependências, o comprometimento das pessoas envolvidas na questão,
e o mais importante, profissionais dispostos
em buscar o melhor, se aprimorar, se qualificar com um único fim oferecer seu melhor
e sentir-se pronto, preparado para superar os
desafios, passar pelas dificuldades que seguramente aparecerão, sobretudo quando ocupar-se da inclusão de um aluno com autismo.
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A Constituição Federal de 1988 confere
direitos no que tange a educação dos portadores de necessidades especiais, garantindo
aos mesmos que recebam um ensino de qualidade nas escolas regulares, porém, embora
exista essa determinação, é sabido que não
há como assegurar esse tipo de ensino uma
vez que os profissionais envolvidos, não possuem qualificação e aptidão suficiente para
lidarem com a situação e conseguirem desenvolver um bom trabalho com esses alunos.
É de suma importância que se perceba
que não há possibilidade de inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista em
uma escola regular, se não houver base, suporte qualificado, que dê ao professor direcionamento e subsídio. É preciso entender
que uma educação realmente inclusiva tem
que ter meios de ofertar um ensino apropriado, que respeita as dessemelhanças e
as diversidades de cada um de seus alunos,
por essa razão, é inevitável para a concretização da inclusão que o professor tenha
formação correspondente e continuada.
A temática mencionada nesse artigo justifica-se por considerar imprescindível a qualificação e formação continuada do professor
como base de apoio para inclusão do aluno
autista. O tema dessa pesquisa surgiu da intranquilidade de imaginar como um aluno
autista ficaria em meio a outros alunos em
uma escola regular? Como os profissionais
envolvidos, as outras crianças e seus respectivos pais enxergam e reagiriam diante
dessa criança tão desigual às outras? Como
socializar, fazer sua real inclusão, possibilitar que tenha as mesmas condições de
aprendizagem das demais? Realmente é importante que o professor seja qualificado?
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Todas essas questões exigem um estuDESENVOLVIMENTO
do, uma investigação, do que seria o ideal e qual a verdadeira realidade. Por isso,
O autismo deriva da palavra de origem greo objetivo deste artigo é estudar a quali- ga “autos”, que significa em si mesmo. Foi emficação do professor e a sua contribuição pregada inicialmente em 1943 pelo Dr. Leo
no processo de inclusão da criança autista. Kanner que percebeu aparente destaque diferencial em um grupo de crianças, em relação a
Muitos são os fatores que podem colabo- outro, os quais tornaram-se evidentes certas
rar com a inclusão, nesta pesquisa o desta- características básicas: grande aversão a muque voltou-se para a questão da preparação danças e a inaptidão de se envolver com outras
do docente, sua formação, sua qualifica- pessoas, por ficarem centradas em si mesmas.
ção, justamente por entender que o profisO autismo confere ao portador uma incasional apto tem condições de amparar, inpacidade enorme de se relacionar com os oucluir, aplicar metodologias e ter métodos
tros, incapacidade para utilizarem a linguaque garantam a participação de todos, in- gem enquanto veículo de significados e um
clusive daqueles considerados diferentes. desejo obsessivo de imutabilidade, de manutenção
do mesmo estado de coisas (OZONOFF, 2003, p. 26).

Este estudo está apoiado em bibliografias
de autores como NOGUEIRA (2002), OLIVEIRA (2007), MANTOAN (2003), dentre
outros, além de artigos e revistas. Com este
estudo, almeja-se compreender como a boa
formação do professor pode colaborar com
o processo de inclusão do aluno autista.

Segundo Manual de Diagnósticos e Estatísticas de Perturbações Mentais (DSMIV-R), exibido por (OZONOFF, 2003, p. 27).
As Perturbações do Espectro do Autismo envolvem
limitações das relações sociais, da comunicação verbal e não verbal e da variedade dos interesses e comportamentos. Existem cinco diagnósticos específicos
do Espectro do Autismo. Estas incluem a perturbação autística, a perturbação de Asperger, a perturbação de Rett, a perturbação desintegrativa da segunda
infância e a perturbação global do desenvolvimento
sem outra especificação (OZONOFF, 2003, p. 27).

A abordagem empregada neste estudo é de
natureza qualitativa. “A pesquisa qualitativa é
o estudo do fenômeno em seu acontecer natural, que leva em consideração todos os fatos e
relaciona-os intimamente, o que a faz diferente da pesquisa quantitativa que estuda cada
As causas que levam ao autismo ainda hoje
fator isoladamente”. (ANDRÉ, 1995, p.15). não são totalmente conhecidas, porém alguns
estudiosos concluem que existem fatores que
O referido artigo organizou-se em: Introdu- podem ser considerados como uma predispoção, desenvolvimento e conclusão. Acredita- sição. Conforme considerado por SANTOS
-se que este estudo dê margens para ques- (2008), alguns diagnósticos e doenças podem
tões e debates focando o tema e provoque acarretar o autismo, como a rubéola materna,
respostas que diminuam essa problemática. fenilcetonúria não tratada, encefalite, meningite, tuberosclerose, exposição química, desbalanceamento químico durante o desenvolvimento da criança e predisposição genética.
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Foram também avaliados grupos de gestantes que estão dentro dos fatores de risco descritos acima que tiveram filhos saudáveis e
também gestantes saudáveis que geraram filhos autistas que ficaram sem respostas para
a causa do autismo.De acordo com OZONOFF (2003, p.41), “é provável que o Espectro do
Autismo não seja uma perturbação puramente genética e que outros fatores influenciam
o seu desenvolvimento e gravidade, pois o
modo como essa anomalia afeta o desenvolvimento do cérebro ainda não é conhecida”.
Os autistas podem desenvolver características em seu comportamento que lhe
são próprias, alguns distúrbios em relação a
sua fala e linguagem, outras vezes nas relações interpessoais que se mostram modificadas, apresentando certo marasmo nas
atividades, denotando interesse em estar
preferencialmente só. Ainda no que tange
certas mudanças comportamentais, seu desenvolvimento não segue uma ordem, uma
continuação, tem problemas relacionados
ao intestino e ainda em suas percepções.
[...] alguns estímulos o apavoram, o simples barulho do liquidificador, um mero rasgar de papel, porém
outros sons, considerados desagradáveis para as outras crianças tidas como normais, como o arranhar da
unha em um quadro negro ou em uma lixa, são buscados com insistência (SANTOS, 2008, p. 18 e 19).

Os autistas podem ter ainda certo retardo em sua mentalidade, podem desenvolver
convulsões, algumas fobias, também costumam ser hiperativos quando pequenos e por
volta da adolescência passam a ficar prostrados. Habituam-se ser mais irritados que o
normal, isso por conta das próprias dificuldades que encontram para se exteriorizam ou
ainda, em virtude da intervenção em seus hábitos e costumes. São muitos os problemas
que uma criança autista pode ter, por esta razão, torna-se difícil para a escola diagnosticar,
trabalhar e atender as necessidades desse
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aluno, que muitas vezes tem suas dificuldades de relacionamento confundidas com falta
de educação. Acredita-se que essa confusão
se dê em virtude do despreparo técnico de
alguns profissionais que não sabem reconhecer as características do aluno autista.
Ao identificar que um aluno tem necessidades
educacionais especiais, a escola e seus membros devem organizar uma rede de apoio eficiente, incluindo a família. Isso engloba buscar assessoria técnica
de especialistas de diferentes áreas sempre que necessário, sendo que, em alguns casos, essa assistência precise ser contínua (MINETTO, 2008, p. 61).

Ao professor cabe o preparo e a adaptação
dos outros alunos para melhor inclusão do
aluno autista na escola. “É de responsabilidade do professor a atenção especial e a sensibilização dos alunos e dos envolvidos para
saberem quem são e como se comportam
esses alunos autistas” (SANTOS, 2008, p.30).
É importante que o professor desempenhe
seu papel com calma e muita compreensão,
uma vez que o aluno nessas condições pode
demorar em perceber um chamado, pode ainda ser mais vagaroso no aprendizado de alguma tarefa solicitada, porém essas atitudes
não significam serem desinteressados, apenas
possuem um comprometimento e um adiamento em sua aprendizagem, necessitando
receber elogios, acalanto e ser motivado para
ampliar o desenvolvimento do seu intelecto.
É de extrema importância a continuação da aprendizagem de uma criança com autismo, pois isso possibilita ser menos dependente, ainda que sejam necessárias muitas tentativas e não ocorra o aprendizado [...]
Quando uma criança autista pede algo, deseja conversar, se interagir, é relevante que seja imediatamente atendida, diferentemente de quando o professor
lhe chama, onde muitas das vezes não é atendido, devendo nesse caso dirigir-se até a mesma, tomá-la pela
mão e mostrar o que precisa ser feito, praticamente
da mesma maneira o professor deve agir quando quer
que o aluno olhe em sua direção, necessitando segurar sua cabeça voltada para ele. O professor pode falar
mesmo que ela esteja distante, é relevante que ambos
tenham uma relação fundamentada em contenção,
asserção, confiança e amor (SANTOS, 2008, p.31-32).
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DECRETA:

As crianças autistas também são capazes
de aprender, elas apenas são detentoras de
condições internas que tornam sua aprendizagem mais tardia, mas desde que o professor
seja qualificado para a função, poderá desenvolver métodos, estratégias para conseguir
o aprendizado e sua inclusão, “cada criança
dentro da sala de aula tem uma história única, cada aluno de inclusão terá sintomas e
modos de agir diferenciados; o contexto em
cada caso está inserido será essencial para
o professor atribuir uma significação a respeito dele” (BERNARDINO, 2007, p. 54).
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º estabelece o direito a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. A
Lei 12.764/2012 institui direitos ao aluno autista, além do direito de frequentar as escolas
regulares existentes, cabendo às mesmas garantirem um ensino condizente com as necessidades desse aluno, bem como sua inclusão.
Regulamenta a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de
2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea
“a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, aprovados por
meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de
2008, com status de emenda constitucional, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de
2009 e na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012,

Art.1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 12.764, de
27 de dezembro de 2012.
Art.2º A pessoa com transtorno do espectro autista
é considerada pessoa com deficiência, para todos os
efeitos legais.
[...]
Art.4º É dever do Estado, da família, da comunidade
escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa
com transtorno do espectro autista à educação, em
um sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação
infantil até a educação superior.
§1º O direito de que trata o caput será assegurado
em todas as políticas de educação, sem discriminação
e com base na igualdade de oportunidades, segundo
os preceitos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.
§2º Em casos de comprovada necessidade de apoio
às atividades de comunicação, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em
que a pessoa com transtorno do espectro autista ou
outra deficiência estiver matriculada disponibilizará
profissional para apoio nos termos do parágrafo único
do art. 3º da Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012.

A escola é sem dúvida uma aliada de grande
importância nos relacionamentos sociais, notadamente para a criança que se encontra em
pleno desenvolvimento e tem seu primeiro
contato com o mundo cultural, por conta de
seus aprendizados. Todo esse contexto pode
ser muito benéfico para o aluno autista, apesar disso, é de grande valia que o professor reconheça a criança autista como um ser único
em suas especificidades, com qualidades de
aprendizagem que lhe são próprias, que ofereça meios para se expressar, para demonstrar seu potencial, sua concepção de mundo
e de interagir com objetos e com as outras
crianças. Nessa perspectiva, o fato de ter
um aluno autista em meio a outros normais,
faz com que o professor esteja diante de um
grande desafio, sendo preciso analises diárias,
muita compreensão e a busca incessante por
novas estratégias e métodos de ensino que
permitam que esse aluno aprenda, seja realmente incluído no âmbito escolar, desenvolva
suas aptidões, tenha os mesmos direitos que
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os demais. “Em muitos casos o aprendizado
do aluno autista é lento, porém significativo,
dando ao professor noção de seus limites,
com o fim de amoldar a condição de ensino
e usar meios diferenciados aos conteúdos escolares” (BRIDI; FORTES; FILHO, 2006, p.68).

Da mesma forma ocorre com o professor que por não dispor de preparo suficiente, não tem qualquer condição de incluir
esse aluno, deixando-o de lado em muitas
das atividades, porque acredita que não há
o que ser feito. Embora a lei garanta o direito a toda e qualquer criança de frequenA inclusão apresenta-se como uma proposta ade- tar a escola regular, sem sofrer distinção,
quada para a comunidade escolar, que se mostra
ela não tem sido em muitos casos funcional.
disposta ao contato com as diferenças, porém não
necessariamente satisfatória para aqueles que tendo necessidades especiais, necessitam de uma série de condições que, na maioria dos casos, não tem
sido propiciada pela escola (LACERDA, 2006 p. 166).

Toda essa situação gera uma inquietação
em meio a professores e profissionais ligados
à educação, justamente porque não conseguem enxergar aptidão para tal feito, consideram-se despreparados, impossibilitados de
desenvolver uma educação realmente inclusiva. Há tempos educadores relatam sobre
suas dificuldades com crianças portadoras
de necessidades especiais, devido ao despreparo que possuem, por não terem base suficiente para lidar com a questão. Essa obrigatoriedade da inclusão de alunos especiais nas
escolas regulares, faz com que as mesmas se
preparem somente quando o aluno adentra
em seu recinto, não havendo nenhum preparo prévio, um cuidado em obter entendimento de como deve lidar com a questão.
No entanto, não se pode dizer que basta o fato de
uma proposta tornar-se Lei obrigando seu cumprimento, que imediatamente a mesma será satisfeita.
Lamentavelmente muitas são as barreiras que ocasionam o impedimento para que a política de inclusão seja realmente realidade no dia a dia das escolas. Em meio a estas tantas barreiras, a principal, sem
dúvida alguma, é o despreparo e falta de qualificação
dos professores do ensino regular para acolher na
sala de aula, comumente cheias de alunos indisciplinados e com problemas de aprendizagem, esses alunos especiais. (GLAT e NOGUEIRA, 2002 p. 22-27).
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Embora os avanços dos ideários e de projetos político-pedagógicos, inúmeras escolas ainda não fizeram nenhum tipo de implantação de ações que
colaboram com a qualificação e formação do professor que trabalha com inclusão de alunos especiais. Por isso, é relevante que entendam o contexto
sócio histórico da exclusão, bem como como deve
funcionar a inclusão. Também é preciso que tenham
domínio básico de informações que os auxiliem e
os aproximem das crianças com deficiência, no sentido de integrarem com elas, obtendo assim meios
para agir pedagogicamente (LIMA, 2002, p.122).

Mesmo para aqueles que possuem um tempo significativo de magistério, quando se trata de alunos com Transtornos Globais do Desenvolvimento, há uma grande preocupação.
Para aqueles recém-formados, o desafio é
como uma avalanche, deixando-os acusados,
uma vez que foram habituados em seus cursos de licenciatura a desenvolver um trabalho
com crianças de perfis parecidos, com algumas diferenças pouco significativas, além de
terem sido instruídos que uma criança aprende segundo a fase evolutiva que se acha, levando-os a imaginar o grau de dificuldade para
se ensinar alunos com déficit cognitivo sério.
Dentro do ambiente escolar, almeja-se
que o professor tenha condições e esteja
preparado para enfrentar as situações trabalhosas que quase sempre ocorrem num
processo de inclusão, acreditando que tenha absorvido teorias sobre as necessidades dessas crianças, e consiga resolver
as precisões educacionais das mesmas.
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A formação dos professores é algo que merece destaque quando a questão refere-se a inclusão. Inúmeros profissionais da educação ficam inseguros e ansiosos diante da probabilidade de auferir uma criança
com necessidades especiais na sala de aula. Há uma
queixa geral de estudantes de pedagogia, de licenciatura e dos professores: “Não fui aparelhado para lidar com crianças com deficiência” (LIMA, 2002, p.40).

Pressupõe que a formação do docente, sua
qualificação, a educação continuada pode
atingir o aluno autista em seu processo de
aprendizagem, em razão disso, é imprescindível que o professor esteja preparado, porque somente a partir desse bom preparo,
terá meios para encontrar soluções, saberá qual didática mais apropriada e os materiais mais adequados para utilizar em sala de
aula, colaborando com a interação, a socialização e a inclusão desse aluno diferenciado.

Para que isso seja possível, é importante que exista uma preparação adequada do
professor, que deve ocupar-se de incluir o
aluno autista, não apenas deixá-lo em sala
de aula, mas fazer com que o mesmo participe, execute as atividades, sinta-se motivado e seguro. “Muito se tem falado, refletido
e discutido sobre inclusão escolar. Devido
à falta de uma proposta pedagógica, o que
ocorre nas escolas públicas, até o momento, é a integração escolar e não a tão esperada inclusão” (OLIVEIRA, 2007, p. 19).

Muitos empecilhos aparecerão pelo caminho, porém com calma, preparo e empenho
recíproco, os bons resultados se farão presentes. Em todo o material verificado, foi
percebido que a inclusão do autista na rotina escolar deverá atender não somente a
O professor deve estar em constante apren- legislação atual, mas também deve localizádizado, em uma busca incessante, sempre dis- -las por intermédio da rotina diária, tornanposto a aprender, desenvolver novas técnicas. do-os independentes de maneira positiva.
Sua qualificação e preparo podem colaborar no
Para o correto emprego dessas teorias, é
processo de inclusão do autista, oferecendo
ao professor condições de saber como agir em importante entender que, algumas circunsdeterminadas situações, nos momentos que o tâncias inibem a inclusão do autista na esautista fica distante e se fecha em seu mundo. cola, como o despreparo dos profissionais, a
falta de estrutura física das instituições e as
O professor precisa ter inquietação, curiosidade e barreiras humanas atitudinais ainda existenpesquisa. Dominar sua área e ter percepção do lutes nas práticas pedagógicas, dentre outros.
gar desse conhecimento específico. Deve conter,
valorizar e usar de novos recursos de acesso ao conhecimento (informática) e dar abertura para uma
formação continuada (MASETTO, 1994, p. 96).

É importante que o ambiente escolar esteja
preparado para receber o aluno portador de
necessidade especial, que o insira e dê condições para que o mesmo tenha como participar
das atividades pedagógicas propostas, consiga desenvolver suas aptidões e capacidades
juntamente com as outras crianças, interagindo, e socializando, tornando-se parte do todo.

Existem certos fatores que emaranham a
inclusão do aluno portador de necessidades
especiais, primeiramente a ausência de qualificação profissional e preparo do professor,
um outro fator preponderante a deficiência
de recursos e ainda a distância do uso de materiais adequados. Para outras deficiências
ainda há de se falar nas construções e acessibilidade. Mesmo diante de tantas barreiras,
tantos problemas para manter e incluir um
aluno portador de deficiência, a lei em sua redação garante-lhes o mesmo direito dos demais, concedendo a igualdade de condições.
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Diante dessas circunstâncias, é notável a preocupação por parte dos professores em entender sobre as mudanças
estratégicas
necessárias
para
fornecer a inclusão do autista, de modo a auxiliá-lo no aprendizado e na preparação para
a vida cotidiana e no mercado de trabalho.
Nós, professores, temos de retomar o poder da escola, que deve ser exercido pelas mãos dos que fazem,
efetivamente, acontecer a educação. Temos de combater a descrença e o pessimismo dos acomodados e
mostrar que a inclusão é uma grande oportunidade
para que alunos, pais e educadores demonstram as
suas competências, os seus poderes e as suas responsabilidades educacionais (MANTOAN, 2003, p.29).

Após Pesquisa Bibliográfica Embasada
Em Autores Como Bernardino, Bridi; Fortes E Filho, Glat e Nogueira, Lacerda, Lima,
Mantoan, Masetto, Minetto, Oliveira, Santos e Ozonoff, Perante estudo do comportamento e as reais necessidades do autista,
a conclusão mais acertada para a questão é
que o sem preparo, sem qualificação não há
que se falar em inclusão, uma vez que torna-se muito complicado que o professor tenha meios para atender as necessidades do
aluno autista, que saiba quais atitudes deve
tomar em determinados casos que venham
ocorrer. Ante o propósito, com base em certas cogitações, observando a base bibliográfica, chega-se à conclusão que a formação
e qualificação do professor são primordiais
para que o mesmo tenha condições de realizar a inclusão do aluno portador do autismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo exibiu o resultado de um estudo que teve como foco estudar a influência da qualificação e formação do professor
na inclusão do aluno autista. Para tal feito foram averiguados alguns materiais que
permitissem que se chegasse ao resultado.
Nas análises efetuadas através das bibliografias consultadas, foi permitido imaginar
que uma boa formação, bem como, uma
qualificação de excelência, pode colaborar
com a inclusão do aluno autista e em muitas situações vivenciadas por este aluno.
Atualmente é muito discutida a real situação da vida do autista, suas necessidades, entrada e permanência na escola além
do preparo dos professores para adaptá-los a esse convívio. Não podemos encarar o autismo como uma anomalia que
condena a criança ao afastamento do aprendizado, já que existem diversas possibilidades que podem ser feitas por essa criança.
Esses alunos precisam ser instruídos com
clareza e necessitam de atividades funcionais, direcionadas especialmente a eles. Vale
lembrar que o autista visualiza um mundo
diferente, possuem bloqueios em aprender
e pronunciar corretamente as palavras, porém, ao participar de algum programa, de
ações voltadas a ele, ou atividade que também tenha meios de ser incluso, pode ter
avanços positivos nas habilidades de fala,
motoras, interação social e a aprendizagem.
Fica esclarecido que os profissionais que
trabalham nessa área e recebem uma criança
com diagnóstico de autismo, precisam encarar o desafio e superá-lo. Mesmo com a escassez bibliográfica o profissional pode sim
desenvolver trabalhos em sala de aula de maneira que a criança participe e não fique isolada da participação das atividades escolares.
Vale ressaltar também que a formação de
uma parceria entre a família e a escola com profissionais preparados é de suma importância
para o progresso na vida de um aluno autista.
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DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA E ENTRE ADOLESCENTES
RESUMO: Quando a alegria e o entusiasmo de uma criança ou adolescente perdem lugar
para a tristeza e desinteresse, pode ser que a depressão tenha entrado em cena. A queda
no rendimento escolar quase sempre é um sintoma da doença porque os jovens com
depressão perdem a motivação para estudar, ficam com o raciocínio mais lento e acabam
em situação de isolamento dos colegas e até da família.

Palavras-chave: Adolescente; Depressão, Família, Parcerias
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INTRODUÇÃO
A adolescência é a fase em que mais encontramos pessoas passando por esses tipos de problema: depressão e ansiedade, além de outros fatores psicológicos e sentimentos que não conseguem lidar. Viver é um desafio todos os dias. A depressão é mais
propício nessa idade devido a insegurança, estrutura familiar, é a fase em que eles estão
se descobrindo e passam por diversos conflitos internos e várias alterações de humor.

Segundo o Jornal de Brasília, agência UNICEUB, no Brasil, a depressão atinge 11,5 milhões de pessoas e cerca de 800 mil morrem vítimas de suicídio todos os
anos. No mundo, a estimativa é que cerca de 300 milhões sofram com a doença.

Quando os adolescentes apresentam transtorno mental frequente, a depressão é uma das
principais causas de incapacidade, grande sofrimento e disfunção no ambiente de casa, trabalho ou escola. Em casos mais graves, a doença pode evoluir para o suicídio. Por mais que
exista tratamento, menos da metade das pessoas afetadas recebe a medicação adequada.

Depressão é um distúrbio mental, que faz perder o interesse por atividades, o adolescente
sente apenas vontade de ficar sozinho e deixar de fazer aquilo que lhe alegra, que te traz
felicidade, além de trazer uma enorme angústia. As causas variam e podem ser um conjunto
de coisas, entre causas sociais, psicológicas e até mesmo biológicas. Muitas são as perguntas
sobre depressão, mas a que mais encontramos é se há cura. Especialistas da área afirmam
que é possível a cura, porém é necessário ser determinado, buscar diagnóstico e ajuda de
um médico. Trata -se de uma doença que pode ser resolvida em questão de meses, se houver a colaboração do paciente, continuidade no tratamento, e uso adequado de medicações.
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OS SINTOMAS DA DEPRESSÃO
Os sintomas mais comuns e frequentes
são: a perda de energia durante o dia para
realizar atividades, causando uma enorme
indisposição, dificuldade em terminar as tarefas já iniciadas, insônia e muita vontade de
dormir. Pensar na possibilidade de dar um
fim na sua vida e achar que não vale a pena
viver, chorar constantemente por motivos
insignificantes,, que não tem importância alguma (sempre lembrando que as coisas têm
a importância que passamos para ela, nesse
caso deve ser desconsiderado o fator humano. diferentemente poderíamos pensar se
fossem personagens de uma série, em que,
morrer por passa a ser algo banal), pensamentos negativos e de culpa, entre vários outros.

É extremamente importante saber identificar e caracterizar o mais rápido possível
quando uma pessoa está com depressão, se
evoluir pode levar ao suicídio e causar experiências traumáticas e frustrantes. Quanto mais a pessoa se envolve na tristeza,
mais difícil será sua cura (ROSALES, 1993 ).

O PAPEL DA FAMÍLIA E A POSTURA
FRENTE ÀS REDES SOCIAIS
A depressão muitas vezes passa batido aos
olhos dos pais, e geralmente acabam sendo
os últimos a saberem, são os que têm mais
dificuldades para enxergar os sinais, porque não conseguem parar para olhar e escutar o outro. Muitos pais não percebem o
isolamento social, os filhos ficam trancados
no quarto, de preferência com pouca luz,uma desorganização no ambiente interno do
quarto e uma queda brusca no rendimento
escolar, notas baixíssimas, e em casos mais
avançados a automutilação (RIBEIRO, 1988).

A psicóloga Flávia Torres destaca que os pais
têm um papel importante na prevenção dessa
doença. “Os pais têm como ajudar, mas não é
restringindo, é estando perto, acompanhando, vendo as postagens e conversando com
o adolescente. É preciso encarar que as redes
sociais são amigos do adolescente que eles
tem que conhecer. Tem que conhecer os sites,
o que ele está buscando, quais as informações que para ele são importantes”, ressalta a
psicóloga. Ela afirma que o trabalho de combate à depressão não é um trabalho individual com o adolescente, mas sim um trabalho
em conjunto com a família (RIBEIRO, 1988).
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O psiquiatra Carlos Vieira, que é analista de
dados da Sociedade Brasileira de Psicanálise e
professor , acredita que é necessário fazer um
trabalho em conjunto entre psicologia, psiquiatria e psicanálise. “A medida que a psicoterapia vai avançando, dando condições para a
criança ou adolescente se conhecer mais, perceber mais os seus medos, suas angústias, vai
melhorando psicologicamente. O psiquiatra
vai diminuindo as doses da medicação até que
fique só no tratamento psicoterápico”, afirma.

Os comportamentos depressivos podem
ser irreversíveis , em algumas ocasiões, cabe
a pessoa equilibrada emocionalmente demonstrar empatia pelo próximo e entender
que ele vive em uma fase de transformações
e que precisa muito da ajuda do próximo.
dentre muitas atitudes é muito importante o incentivo, a estimulação, a positividade, tentando mostrar a todo momento que
a pessoa tem motivos para lutar pela vida,
que existem objetivos a serem alcançados, que a felicidade não é algo superficial
Infelizmente encontramos muitos jovem apre- e que todos nós passamos por problemas.

sentando a síndrome da “fobia de contato afetivo”. Os jovens não estão mais preparados para
viverem perdas, sensação de finitude, de mortalidade, de vulnerabilidade na vida. muitas das
vezes, dão o jeito de achar que as drogas são a
grande salvação, o que acaba tornando objeto idealizado de todos que o procuram (WEBER, 2010).

COMO LIDAR COM JOVENS
DEPRESSIVOS
Para se relacionar com pessoas que apresentam um quadro de depressão é necessário muito cuidado, muita compreensão
e colaboração Trata -se de uma situação
muito delicada, que às vezes, atitudes que
para qualquer outra pessoa é normal, para
a pessoa deprimida, é entendida como algo
errado ou algo proposital,provocando um
mal entendido, em que a pessoa deprimida sente -se machucada (WEBER, 2010).
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As pessoas deprimidas melhoram ao se sentirem -se acolhidos e compreendidos, pensamento positivo e atitudes para elevar a auto
estima são indispensáveis. Há uma recomendação extremamente importante: duas pessoas depressivas não devem conviver juntas,
em vez de melhorarem o quadro, ele piora
significativamente com os pensamentos e
atitudes negativas (ALVARENGA, 2016).
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TRATAMENTO PARA DEPRESSIVOS
A depressão é uma doença deve ser tratada com médicos e psicólogos. A parte biológica, os médicos geralmente tratam com antidepressivos, auxílio e a psicoterapia
ajuda no autoconhecimento, trabalha na causa do problema, o que pode ser bem demorado. A empatia, compreensão de sentimentos, os motivos, as angústia, ajudam as pessoas depressivas lidarem com os confrontos e desafios, e a psicóloga ajuda na elaboração,
na organização de sentimentos. Há profissionais que se aliam e juntam as duas funções
em um único tratamento, é uma opção, já outros preferem tratar em diferentes partes e fases, separam a cura através da medicina, da cura pela psicoterapia. Atualmente usamos o acompanhamento com dois profissionais capacitados (ALVARENGA,2016).
Tem um ditado popular que diz, “mente sã, corpo são” é cientificamente aceito e o caminho inverso também procede. Ou seja, cuidar do organismo reflete na saúde mental. Nesse ponto, nosso conselho é praticar atividade física regularmente,
inclusive porque estudos atestam que elas incentivam a liberação de hormônios e outras substâncias importantes para a manutenção do humor (ALVARENGA, 2016).
Pesquisas recentes revelam que até a dieta influencia as emoções. geralmente são alimentos a base de gorduras “saudáveis”, como azeite de oliva, nozes, castanhas…. As gorduras e os antioxidantes presentes nesse menu estão associados à maior proteção e conservação das redes de neurônios. Quando a comunicação entre as células nervosas está
afiada, não sobra espaço para a angústia se apoderar da cabeça (ALVARENGA, 2016).
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E NA ESCOLA? É POSSÍVEL TRABALHAR COM ESSE TEMA?
A escola pode e deve trabalhar com debates, pequenos grupos, vídeos para que os jovens possam falar de suas angústias, inseguranças, medos. Aprendemos através da sociedade os padrões
de aceitação, e quando o jovem não se sente pertencente desse grupo, se isola, e esse é o começo
de um caminho sombrio e difícil de passar. prendemos o que é significativo e necessário para vivermos bem e esquecemos aquilo que não tem relevância para a nossa vida (ALVARENGA, 2016).

A escola deve ser um local onde o jovem se sente aceito, sente prazer em desenvolver suas habilidades.Os profissionais da educação devem analisar situações, identificar problemas e pensar em soluções. Ele precisa sentir que a participação naquele local o tornará mais apto ao seu contexto de vida (ALVARENGA, 2016).
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Há evidências científicas que mostram benefícios da inteligência emocional para o
êxito e o bem-estar psicológico geral. Por
isso, a educação emocional como processo educativo deve ser contínuo e permanente, para contribuir ao desenvolvimento integral da pessoa (ALVARENGA, 2016).

É importante diferenciar essa condição de
um episódio de tristeza momentânea - as
variações de humor são comuns em todos.
No caso da depressão entre adolescentes
e crianças, ela culmina em mal-estar emocional prolongado (ALVARENGA, 2016).

Como afirma a psicopedagoga espanhola, Caballero Garcia, “a escola deve assumir
parte da responsabilidade neste processo
dirigido ao desenvolvimento integral do indivíduo, e proporcionar dentro do projeto
formativo, o valor adicionado da competência emocional dos alunos” (ROSALES, 1993).

Alterações significativas no comportamento
podem ser observadas: acessos de tristeza, irritação e raiva combinados, isolamento, queda
no rendimento escolar, perda ou ganho de peso,
ocorrência de comentários autodepreciativos
ou desesperançosos em relação ao futuro, demonstração do desejo de pôr fim à vida, desinteresse em realizar atividades que demonstrava prazer anteriormente (ALVARENGA, 2016).

Ao identificar um aluno em sofrimento, a conversa com a criança e com os pais
deve ser empática. É importante que os
adultos compreendam o sofrimento do jovem e ofereça ajuda. A escola pode fornecer informações que auxiliem a família a lidar com o problema (ALVARENGA, 2016).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Há amplas evidências de que problemas relacionados à estrutura e suporte familiar estão relacionados à desordens psiquiátricas infantis (Wolkind e Rutter, 1990), especificamente aos transtornos de humor.

Hoje em dia, não há mais dúvidas de que os transtornos de humor atinge tanto crianças quanto adolescentes e, o crescimento de pesquisas nesta área (Kashani, 1981) sugerem que a problemática é grave. As pesquisas sobre prevalência vem apontando, cada
vez mais, um número relativamente alto de crianças e adolescentes com sintomas de
depressão, o que leva a questionar quais os principais fatores ligados a estes dados.

As rápidas mudanças sociais e, principalmente familiares, que estão ocorrendo atualmente
parecem ter alguma relação com a prevalência de depressão na população adolescente. É
claro que seria muito ingênuo pensar que somente estes fatores estariam contribuindo para
isto, porém não deve ser desprezado que a família funciona como um colchão amortecedor para os eventos estressores, pelos quais os adolescentes enfrentam no seu cotidiano.

O clínico e as autoridades ligadas a área de saúde precisam, desde já, estarem atentos e desenvolverem projetos ligados a prevenção de depressão em adolescentes, utilizando como um grande aliado, a família. Talvez, a medida que crescer o desenvolvimento de trabalhos psicológicos
voltados para a comunidade, em seus locais de moradia e, não somente nos postos de serviços ou
hospitais, diminua a probabilidade de ocorrência de sintomas de depressão nos adolescentes.
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MUSICALIDADE COMO A ARTE DE DESENVOLVER CONHECIMENTO
RESUMO: Este trabalho direciona a mostra que o som, ritmo e melodia são elementos

básicos, essenciais da música e que podem, na plenitude da expressão musical, facilitar o
aprendizado das crianças, jovens e adultos, desse modo, reforçar a sensibilidade, provocando
reações de cordialidade e entusiasmos, prenderam sua atenção e estimular sua vontade. Por
ser a expressão das atitudes mais sublimes do interior humano a música além de estímulo
corporal atua enquanto terapias nas mais diversas idades do ser humano. Do mesmo modo
como a música toca as mais diversas modalidades de conhecimento a interdisciplinaridade
se fundamenta na questão essencial de preservar as primazias basilares do avanço cognitivo.

Palavras chave: Arte; Música; História; Expressão Musical; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho consiste em destacar a importância da integração da expressão musical no currículo escolar, bem como
delinear a primazia das artes por meio de musicalidade na sociedade em geral. Esta proposta surge como resultado da inquietação
gerada em torno das técnicas pedagógicas
em conjunto com a musicalidade na intenção de lançar luz sobre sua integração com a
educação de crianças e adolescentes em idade escolar. A pesquisa bibliográfica levou em
consideração a expressão artística como um
recurso heurístico para a construção de processos pedagógicos na perspectiva da educação musical e formal, ao mesmo tempo em
que apresenta uma reflexão relacionada à importância desta área do conhecimento e sua
relação com o conteúdo curricular das escolas.

No desenvolvimento infantil a música, em
alguns casos, permanece restrita a momentos de recreação e lazer, sendo vista com
mais frequência em festas comemorativas,
sem contudo, buscar um objetivo mais estrito com relação a educação, mas, mesmo
nesses casos, a musicalidade age de modo a
transformar áreas importantes da percepção
auditiva, da fala, dos comportamentos e da
socialização das crianças, assim, é necessário
reconhecer a música como uma linguagem,
parte integrante na formação da criança. Ensinar com música é descobrir o mundo dos
sons, fazendo pesquisas de ritmos, melodias
e harmonia, é um aprendizado para a criança.
O professor é o mediador do conhecimento, portanto, deve auxiliar no processo de
aprendizagem, desenvolvimento cognitivo,
no conhecimento e no aprimoramento da linguagem musical, priorizando o conhecimento
prévio e valorizando a integração que a música propõe na visão social, por isso, deve, do
mesmo modo, compartilhar e fazer uso das
experiências culturais e regionais, através
das cantigas de roda e das linguagens apresentadas pelas crianças. A música é um dos
diferentes recursos que contribuem para o
desenvolvimento cognitivo e emocional da
pessoa humana e que merece atenção especial.

Enfatizamos a necessidade dos estímulos
sonoros que favorecem o desenvolvimento
musical dos alunos e permitem mudanças
emocionais, cognitivas, sociais e psicomotoras, beneficiando outras áreas do currículo
que carecem da visão integral do ser humano.
Então podemos exemplificar com base nos
conteúdos de língua portuguesa, matemática, ciências, biologia, sociologia, inglês, educação física, história, geografia, artes, entre
outros, como são facilmente integrados com
o conteúdo da expressão musical, fornecenA criança enquanto sujeito em desenvolvido estratégias metodológicas interessantes
e aprendizados significativos para os alunos. mento e oportunizado das experiências musicais passa a ter ampliada a sua forma de exA música representa uma linguagem que pressão e de entendimento acerca do mundo
traz em suas formas sonoras a capacida- em que está inserido. Essa vivência pode posde de expressar comunicações, sensa- sibilitar o desenvolvimento do pensamento
ções, sentimentos e pensamentos duran- criativo e auxiliar também nos problemas de
te todo processo de vida do ser humano. aprendizagem. É por meio das experiências do
dia-a-dia na sala de aula e nos livros de cantigas que junto a criança se pode observar o
sentido na musicalidade e nas palavras que são
estimuladas de forma simples, mas potentes.
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Assim como promover as brincadeiras com
fundo musical. A música, como um dos estímulos à criança em sua aprendizagem, tem papel
singular no desenvolvimento infantil como
ponto de partida para o mundo. O objetivo
dessa pesquisa também é investigar a música
e seus preceitos tocantes ao processo de interação social do adolescente e a caracterização
artística desse desenvolvimento no intuito de
propor um estudo que busque compreender
a qualidade do ensino através das artes e,
particularmente, na musicalidade. Partimos
assim do pressuposto de que a música é um
importante fator de contribuição ao desenvolvimento sensorial, emocional e afetivo, atuando como uma arte de Integração que pode
atingir de forma singularizada no ser humano.
A música produz um efeito que pode ser mental ou corporal, se trabalhada de forma criativa,
resultando em respostas positivas na aprendizagem das crianças. Desta forma, este estudo
se dedica as pesquisas e a difusão deste tema.

MÚSICA E ADOLESCÊNCIA
Segundo Moreira (1991), o lugar da música entre os jovens é um fenômeno que
não pode ser ignorado. É inimaginável em
tempos pós-modernos um adolescente ou
mesmo um adulto que não ouça músicas,
a ocupação de lugares considerável culturais na sociedade passa por essa prerrogativa – seja por meio de aparelhos eletrônicos, numa orquestra ou no protesto.

a organização da programação, no entanto
representava um sistema social que separava classes, uma programação que se voltava
para toda uma elite, o desenvolvimento da
radiodifusão foi lenta. A partir do momento
em foi viável a utilização do rádio enquanto
veículo de propagandas comerciais a procura
levou à organização de empresas que passaram a disputar o mercado (MOREIRA, 1991).
Com a popularização do rádio – pois era interessante ao mercado – as pessoas de outras classes sociais passaram a fazer uso do
dispositivo. O rádio portátil explodiu entre
1948 e 1954. Antes não era muito comum
um adolescente ouvir música de maneira personalizada e íntima. Ocorria geralmente na
sala com a família, e não havia realmente nenhuma audição personalizada. Depois a jukebox e o transistor. O adolescente poderia ter
seu rádio em seu quarto, e assim começar a
desenvolver ideias, comportamentos e estilo.
Nós que assistimos à aurora do rádio sentimos
o que deveriam ter sentido alguns dos que conseguiram possuir e ler os primeiros livros. Que abalo
no mundo moral! Que meio para transformar o homem, em poucos minutos, se o empregado com boa
vontade, alma e coração!” (MOREIRA, 1991, p. 16).

Na canção Cantoras do Rádio, interpretada por Carmem Miranda e sua irmã Aurora
Miranda, ainda nos dias atuais exerce influência no cenário musical sendo identificada como ícone do rádio, Lamartine Babo e
João de Barros, os compositores têm grande importância na formação das musicalidaMas a extensão da música nem sempre foi des nascentes no Brasil na década de 1930.
tão ampla. O hábito da apreciação musical
Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida
passou a se popularizar mais específica e graa cantar. De noite embalamos teu sono, de maças as importantes evoluções tecnológicas. nhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoA primeira experiência radiofônica no Brasil ras do rádio. Nossas canções, cruzando o espaço
veio a ocorrer no ano de 1922, entretanto, azul, vão reunindo num grande abraço, corações
de Norte a Sul (NOSSO SÉCULO, 1985, p. 89).
apenas por volta de 1923 a primeira emissora foi criada. O rádio permaneceu como
experimento até o início da década de 1930
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Os comportamentos relacionados à musicalidade nasceram com a mídia, é óbvio que a
mídia influencia as mentalidades juvenis. A televisão a partir de 1950, teve a função de dizer
o que os outros jovens fazem no mundo e principalmente nos Estados Unidos. Isso criou um
conjunto de imitações e referências comuns
às tendências comportamentais. As estrelas
americanas tornaram-se estrelas mundiais
muito antes de falarmos sobre globalização.
Hoje, pela primeira vez na história, a música está assistindo. Os canais de música que transmitem videoclipes transmitem modelos de roupas, estilos de dança,
atitudes para ter, expressões para adotar.

ca mesmo antes de nascerem, com os sons
ambientes que os rodeiam, a voz da mãe, do
pai,o bebê se desenvolve em um ambiente
que soa, diverso e complexo, então a educação musical pode começar mesmo antes de
o bebê nascer, e pode começar no útero se a
mãe que canta ou ouve músicas considera-se
que as crianças devem ouvir música mesmo
antes de seu nascimento (MOREIRA, 1991).
No ventre, o bebê reage a certos sons,
modificando sua posição e gerando uma
resposta quando ouve. Desta forma, foi demonstrado que sons graves têm um efeito mais relaxante do que aqueles que são
agudos, e que há sons que agradam o bebê
e proporcionam relaxamento e tranquilidade. Tudo isso é possível porque o ouvido é o
primeiro órgão sensorial que é se desenvolve dentro do útero e o feto ouve, reage ao
som e aprende com ele. A criança distingue
os sons que vêm da mãe (batimento cardíaco, relaxamento) como sons exteriores (ruído, música).Desde os primeiros estágios de
desenvolvimento, as crianças dão respostas
aos estímulos sonoros (MOREIRA, 1991).

A música faz parte das linguagens universais, e os códigos que derivam dessa linguagem permitem uma interpretação muito
ampla e uma recepção profunda de comportamentos. Na música é a emoção que prevalece. Não é coincidência que o tema principal
da música popular seja o amor. A música é
inseparável do emocional, do relacionamento
para com o outro. A música é arte comunicativa e social,proporciona prazer e é ambivalente, que está em si mesmo e ao mesmo
As canções de ninar, por outro lado, protempo fora de si, tão fora da realidade coti- porcionam à criança bem-estar, relaxamento,
diana e tão dentro dos imaginários coletivos. Fortalecem o vínculo da mãe com o filho, sendo uma atividade em que os dois estão conecA IMPORTÂNCIA DA MÚSICA PARA
tados (por meio da voz). O bebê reage a esses
O DESENVOLVIMENTO NO ESTÁGIO sons, produzindo resposta e muda de acordo
INFANTIL
com os sons emitidos. Através da babá eles
alcançam elementos musicais, como ritmo,
Existem muitas correntes e estudos que sonoridade, contornos melódicos ascendenafirmam o quão é necessário percebermos a tes ou descendentes, etc., que podem ativar
importância da música nos primeiros anos de o estado geral ou tranquilizá-lo (MOREIRA,
vida. Além disso, pedagogos da Educação In- 1991). Características como o uso de ritmos
fantil como Maria Montessori, também ates- lentos, inalterados ou abruptos, são caractetam a importância da música nesta fase. É por rísticas definidoras das canções de ninar, muiisso que, há vários séculos, a música tem sido tas delas sendo melodias simples em que não é
estudada e destacada como elemento fun- necessário cantar com letras, mas apenas com
damental para o desenvolvimento da criança. As crianças estão em contato com músi582
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MÚSICA E EDUCAÇÃO
A música é uma poderosa aliada educacional para estimular diversas áreas do cérebro
e facilitar o aprendizado. Quem trabalha com
educação infantil, sabe que durante o desenvolvimento das crianças, várias “janelas”
se abrem e se fecham (BRITO, 2003, p.35).

[...]a música não é só uma técnica de compor sons
(e silêncios), mas um meio de refletir e de abrir a cabeça do ouvinte para o mundo... Com sua recusa a
qualquer predeterminação em música, propõe o
imprevisível como lema, um exercício de liberdade que ele gostaria de ver estendido à própria vida,
pois ‘tudo o que fazemos’ (todos os sons, ruídos e
não-sons incluídos) ‘é música’ (CAGE, 1985 p. 5).

Os espaços musicais que se mostram enOutros objetivos da educação auditiquanto “janelas” nada mais representam a não
ser um espaço de tempo em que áreas do cére- va são: despertar a sensibilidade da crianbro estão de alguma forma mais ativas, o que ça, seu sentido estético, audição acuidade,
facilita o desenvolvimento do conhecimento. iniciá-lo no conhecimento dos elementos
da música, responder a estímulos sonoros,
A criança é um ser “brincante” e brincando, faz educar a voz, etc. Para alcançá-los, é aconmúsica, pois assim se relaciona com o mundo que
selhável usar música em sua totalidade, unir
descobre a cada dia. Fazendo música, ela, metaforicamente, “transforma-se em sons”, num permanente seu som e forma, com os elementos e asexercício: receptiva e curiosa, a criança pesquisa ma- pectos que a integrem e exerçam atenção e
teriais sonoros, “descobre instrumentos”, inventa e reflexos de memória, auditivos e motores.
imita motivos melódicos e rítmicos e ouve com prazer a música de todos os povos (BRITO, 2003, p.35).

A partir dos 3 anos a janela musical se
abre, fechando-se aproximadamente aos
10. Nesse período, a criança tem suas habilidades musicais desenvolvidas ao máximo. Após fechada a janela, não significa a
inviabilidade da aprendizagem musical, assim, ainda e possível aprender musicalidade, mas indubitavelmente com muito mais
tempo de adaptação, não encontrando os
mesmos resultados no mesmo período de
quem apresentou a janela musical disponível.
Os estímulos auditivos desenvolvem muitas
potencialidades ainda em transformação, uma
delas é a capacidade diferenciação e sensibilidade sonora. A educação auditiva propõe
descobrir as aptidões musicais que a criança
tem, desenvolver sua capacidade expressiva,
favorecendo suas habilidades imaginativas e
criativas. A audição interna, a capacidade da
memória auditiva é essencial para atingir esses objetivos; o desenvolvimento progressivo
deles levará a uma melhor percepção auditiva.

Ao desenvolver a musicalidade na fase infantil não só desenvolvemos as capacidades
mencionadas acima como sensibilizamos
áreas do cérebro, não se trata aqui de uma
educação a transformação das crianças em
artistas, mas para que seja possível estimular outras áreas do cérebro. A sensibilidade
musical se aproxima da área do raciocínio lógico-matemático. Representa portanto, um
dos estimulo mais consideráveis os circuitos
dos celebro, desse modo, ajuda no desenvolvimento perceptivo ampliando por meio
de sons sutis a capacidade comunicativa
aprimorando outras habilidades motoras.
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AS MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS
Numerosos estudos mostram que a música
tem um efeito prático e positivo no desenvolvimento de habilidades intelectuais e aspectos
sociais. Busca-se mostrar que a música é essencial para formar o caráter, moral e tem poder de impactar o desenvolvimento de habilidades intelectuais, “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).
A prática musical estabelece conexões neurais no cérebro e reorganiza conexões entre
dos hemisférios aumentando a plasticidade
cerebral nos campos da aprendizagem melhorando as habilidades que normalmente consideraríamos próprias de outras áreas, tais como a matemática e a linguagem.

A aprendizagem de música na linguagem é
uma segunda ferramenta fundamental. Assim, na aprendizagem de línguas, a manifestação musical tem o poder e a capacidade
de melhorar o que considera-se habilmente
materializado na compreensão global, acelera
o processo de aprendizado e melhora conhecimentos da matemática. Várias habilidades
nos espaços urbanos que introduzem jovens
na educação usando manifestações artísticas
musicais encontraram uma relação diretamente profícua no campo cognitivo. O estudo
da música apresenta resultados promissores
também quando relacionados ao desenvolvimento de habilidades sociais como maior
capacidade para o trabalho colaborativo, autocontrole, persistência, maior concentração,
a responsabilidade, a memória, entre outros.
Sete tipos de inteligência ou competências
cognitivas são distinguidos por Gardner e demonstram que todas elas se relacionam no
que tange os critérios estabelecidos assevera, no entanto, que a classificação em questão
pode não se definir desde que haja identidade dentro de cada novo tipo que se apresenta e se enquadre nos critérios determinados.

Podemos dizer que os alunos que recebem
aulas de música assimilam melhor a aprendizagem na língua vernácula do que os alunos que não fazem uso da educação musical. Os benefícios do uso da música em sala
de aula são aplicados a todas as áreas. Tem
sido demonstrado que os alunos que apreA teoria das inteligências múltiplas, por outro lado,
sentam baixo desempenho têm um melhor
pluraliza o conceito tradicional. Uma inteligência imrendimento quando associada à música aos plica na capacidade de resolver problemas ou elaboestudos de outras áreas do conhecimento. rar produtos que são importantes num determinado
Em todo processo educativo confunde-se dois aspectos necessários e complementares: por um lado à
noção de desenvolvimento e crescimento (o conceito
atual de educação está intimamente ligado à ideia de
desenvolvimento); por outro, a noção de alegria, de
prazer, num sentido amplo. [...] Educar-se na música é crescer plenamente e com alegria. Desenvolver
sem dar alegria não é suficiente. Dar alegria sem desenvolver, tampouco é educar (GAINZA 1988, p. 95).
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ambiente ou comunidade cultural. A capacidade de
resolver problemas permite à pessoa abordar uma
situação em que um objetivo deve ser atingido e localizar a rota adequada para esse objetivo. A criação
de um produto cultural é crucial nessa função, na medida em que captura e transmite o conhecimento ou
expressa as opiniões ou os sentimentos da pessoa.
Os problemas a serem resolvidos variam desde teorias científicas até composições musicais para campanhas políticas de sucesso (GARDNER 1995, p.21).

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

As competências constituintes da inteligência musical representam habilidades carregadas pelo compositor, e o que define o
exame dos componentes centrais da música são elementos presentes em segmentos
dos mais variados possíveis. Tom, melodia
e ritmo definem as características com relação a sentimentos, regionalidades, festas
populares, etc., posteriormente o timbre define a robustez e a adequação a voz, o que
faz com que o cérebro calcule as vibrações
sonoras e adeque a voz ou o próprio timbre as necessidades. Apontamos aqui para a
importância da audição, pois a partir daí diversos elementos comunicativos entrarão
em cena, na mesma direção, a organização
rítmica além de proporcionar o trabalho em
equipe e as repetições de gestos e movimentos, pode existir sem a necessidade auditiva.

Já na adolescência a música passa a ter
outra especificidade educativa, por meio
da música se estabelecem laços de afetividade e identidade entre grupos que estão
em fase de constituição, ainda pela música, as características estéticas dos ambientes passar por transformações no que diz
respeito a decoração e vestimentas, novos
meios de comunicação e vocabulários hão
de se difundir pelo espaço ocupado, muitas vezes alterando até a geografia local.

Estudos na área demonstram ser possível
referir-nos a um traçado do ainda incipiente
desenvolvimento da competência musical nas
escolas enquanto dispositivo pedagógico. Na
fase de bebê, as crianças cantam e balbuciam.
Aos dois meses são capazes de igualar a altura, volume e o contorno melódico das canções
cantadas por sua mãe. Aos quatro meses, pode
adequar-se a estrutura rítmica. No segundo
ano de vida, começam a emitir sons pontilhados que exploram intervalos pequenos, até
por volta da idade escolar, na nossa cultura
a maioria das crianças tem um esquema de
como uma canção pode ser. Depois dessa
idade, exceto entre as crianças com talento
musical incomum, há pouco desenvolvimento adicional. O repertório musical se expande
e ocorre maior conhecimento sobre música.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir de agosto de 2008 tivemos aprovada a Lei nº 11.769/08, que fazia da música conteúdo curricular nas escolas públicas e privadas no Brasil (BRASIL, 2008) como componente
da disciplina de arte como estabelecido na LDB de 1996 (BRASIL, 1996). Para que ocorresse a aprovação da lei foi preciso organizar um movimento nacional de educadores musicais,músicos, membros da sociedade e professores em geral o que culminou na alteração
da Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996),
incluindo aí um parágrafo que definia com maior precisão aquilo que o ensino de arte já
previa no artigo 26,deveria incorporar a música como um de seus conteúdos obrigatórios.
A partir da aprovação da Lei nº 11.769/08, muitos sistemas educacionais têm se mobilizado de
distintas maneiras para cumprir esta normatização curricular. Ainda que se possa considerar tal
mobilização como um movimento que vem sendo realizado lentamente e gradualmente em diversas partes do país, fundamental é que se faça conhecer de uma forma mais realista a situação
como o ensino de música atua no currículo de escolas brasileiras partindo da Lei nº 11.769/08.
Com a aprovação da Lei nº13.278/16 em 02 de maio de 2016, vimos alterado o parágrafo
6º do art. 26 da LDB de 1996 no que diz respeito ao ensino de arte englobando artes visuais, música, teatro e a dança, como linguagens que constituirão o componente curricular do
§ 2o deste artigo (BRASIL, 2016a). Esta lei vem substituir a 11.769/08, a partir da aprovação deste novo texto deixa de vigorar, aqui se quatro áreas das artes na educação básica.
Da mesma forma se a que a Lei 11.769/08 não estiver mais em vigor, a música continuará como manifestação presente a partir da lei que estabelece as diversas linguagens artísticas que atuam enquanto elementos constitutivos que devem compor o currículo escolar.
A instrumentalização do Ensino de Música na Educação Básica (BRASIL, 2016b) continua
vigorando, oferecendo e fomentando orientações específicas para a implantação da música
nos currículos. Perante estes fatos, mesmo em virtude da Lei 11.769/08 não mais vigorar,
buscamos subsídios para debater e estimular o ensino da música enquanto parte fundamental
das múltiplas inteligências e os resultados podem contribuir para o debate sobre o ensino de
música, bem como sobre o currículo escolar de uma maneira holística na medida em que forem analisados os processos de implementação musical nas escolas brasileiras nas diferentes
regiões, com as mais diversas características culturais em período anterior à Lei 13.278/16.
Música não é apenas o que você ouve quando você vai a um show: essa ideia esconde uma
ideologia, ou seja, que existe uma música em letras maiúsculas, como se você estivesse ouvindo foi na mesma época da música como quem observa as paredes de um museu, os olhares
são para o espaço um momento de contemplação.Visto e ouvido assim, parece que na vida
cotidiana não haveria mais do que sons de consumo,no entanto, vivemos expostos a excitação sensorial intencional, incluindo mutação musical, muito mais do que em qualquer outro
momento da história. Nesta evolução multissensorial foram identificados dois possíveis caminhos: avanços tecnológicos relacionados à reprodução da imagem e do som, e um dissociando
o som de uma categoria estritamente musical, da arte de vanguardas. Na conjugação de ambos os fatores, encontramos a arte contemporânea e de comunicação das massas populares.
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O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E A CULTURA VISUAL
RESUMO: O presente artigo vem apresentar como a escola em pleno século XXI pode se

utilizar das imagens como proporcionar à criança um avanço em seu processo de alfabetização,
contribuindo para um olhar mais crítico e mais atento à variedade de imagens espalhadas por
todo o seu meio de convivência como forma de se comunicar, formar opinião, criticar, passar
informação. Imagens estas que estão dentro e fora do âmbito escolar e que não podem ser
desprezadas, pois possuem um valor literário. Desde que nascemos somos inseridos dentro de
um universo cheio de significados através da comunicação e das várias formas de linguagem.
Manifestamo-nos por meio de gestos, palavras, fala, choro, imagens dentro da nossa família e
fora dela. A linguagem é uma manifestação cultural e social. E por longo dos anos, as palavras
estão sendo substituídas pelas imagens que estão totalmente carregadas de significados. A
comunicação independente da forma em que é conduzida, está em constante evolução e
jamais pode ser vista como algo estático e que não possui vida.

Palavras-chave: Comunicação; Leitura de imagem; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Ao longo de toda história, o ser humano
sempre se utilizou das imagens como forma
de comunicação e inclusive para manifestar
os acontecimentos do cotidiano. As palavras têm sido substituídas por imagens, por
meio da tecnologia avançada através do cinema, da fotografia, propagandas nas ruas, na
televisão, jornais e revistas etc. Antes essa
associação estava muito ligada à pintura, arquitetura, ao desenho e escultura, mas a tecnologia tem tomado seu espaço cada vez maior.

A HISTÓRIA DA IMAGEM E A
CULTURA VISUAL
Segundo Dantas (1990), desde o seu nascimento, a criança passa por mudanças constantes. Sendo característico no começo suas
atitudes refletirem suas necessidades básicas
que ocorrem pelos processos naturais da vida
e conforme sua convivência familiar os processos psicológicos vão se tornando mais complexos quanto sua formação devida influência
externa. Contudo, o processo de desenvolvimento da aprendizagem infantil tem início antes da criança ir pela primeira vez na escola, já
que assim que nasce é exposta a toda realidade do mundo, dentro de uma sociedade específica e com costumes que são mediados pelas
pessoas que estão ao seu redor, sendo assim:

Ao mesmo tempo na maioria dos casos, a
escola trata a leitura das imagens como algo
supérfluo, ou seja, sem dar o verdadeiro valor. O mundo vem sendo contagiado de uma
forma acelerada por imagens por todos os
A criança desde o início de sua vida está em
lados, exercendo poder de opinião principalmente entre as crianças e os adolescentes. constante e profunda transformação. Inicialmente as respostas das crianças são domiO mundo está cada vez mais visual e a es- nadas por processos naturais e é através dos
cola ainda tem dificuldade de encontrar uma adultos que os processos psicológicos mais
maneira de se utilizar dela em favor das crian- complexos tomam forma. Dessa forma, a
ças e seu desenvolvimento de adquirir uma aprendizagem da criança inicia-se muito antes
cultura visual. Imagens que são ricas em sig- de sua entrada na escola, isto porque, ela já
nificados, transmitem informações a quem está exposta desde o primeiro dia de vida aos
observa, por estarem inseridas num contexto elementos do seu sistema cultural, e à presenhistórico e social. Analisar essas imagens e ça do outro se torna indispensável para a meinterpretá-las de acordo com a bagagem cul- diação entre ela e a cultura (DANTAS, 1990).
tural de cada um e depois reproduzi-las com
Quando uma pessoa nasce, ela se desensuas características próprias é a manifestação artística em sua individualidade inserida volve inicialmente com a ajuda de outras pesnuma determinada cultura. Com isso, o pre- soas até mesmo devido não possuir capacisente artigo apresenta uma abordagem his- dade para fazer sozinha. Ao passar dos anos
tórica da funcionalidade das imagens no pro- ela vai adquirindo habilidades que farão com
cesso de educação das crianças, por meio de que consiga ter um convívio mais autônomo
pesquisas bibliográficas voltadas para o tema. onde vive. Na atualidade, se tornou natural a
inserção da criança pequena na escola, mesmo ainda tendo necessidades básicas que deveriam ser supridas pela família. Isso decorre
da situação dos pais e responsáveis se ocuparem com trabalho durante o dia para sustentar a casa, o que transformou o olhar da
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família numa instituição não muito conservaPara Piaget (1991), o desenvolvimento
dora em comparação com o passado, onde a humano é dividido conforme ocorre o surgimãe cuidava de seus filhos em casa enquanto mento de novos pensamentos, interferindo
o pai saia para trabalhar e sustentar a família. de maneira direta no desenvolvimento global
que se caracteriza por atitudes que se destaO ambiente escolar, portanto, se tornou um cam em determinados períodos. A evolução
espaço em que a criança possui contato direto da cognição da pessoa faz com que ela concom outras pessoas que fazem parte de uma siga perceber que existem outras pessoas ao
cultura, mesmo que de maneira sistemática redor e que todas convivem numa sociedade.
e organizada por planejamentos. A partir daí Contudo, para ele a socialização do pensaoutros processos que envolvem a escolariza- mento é um dos objetivos de todo desenvolvição da criança acabam surgindo novas opor- mento humano, tendo a relação interpessoal
tunidades relacionais, inclusive com a ruptura como papel importante em toda a construparcial do elo com a família fazendo com que ção evolutiva do conhecimento. Com isso:
a escola se torne fundamental para o proCom efeito, a vida é uma criação contínua de formas
cesso de desenvolvimento cognitivo, emocada vez mais complexas e um equilíbrio progressivo
cional e físico da criança (DANTAS, 1990). entre essas formas e o meio. Dizer que a inteligência é
Todo o ambiente escolar vai proporcionando à criança a experiência direta com a diversidade existente na sociedade por meio da
interação com as demais pessoas ao redor e
conduzindo para uma aprendizagem rica com
conhecimentos novos preparando sua autonomia para agir no mundo social. É nessa fase
que se deve observar a importância do processo evolutivo da criança, tendo um olhar diferenciado para ela, não a comparando com um
adulto em miniatura mas vendo que suas atitudes são caracterizadas pela sua faixa etária e
necessitam ser respeitadas (DANTAS, 1990).
Tais características possuem importância
inclusive quando ocorrer os momentos de
planejamento das aulas nas escolas, em se
tratando do conteúdo a ser ensinado e a maneira, já que existem fases diferentes e todas
precisam ser respeitadas. Cada criança possui
um tempo diferente, pelo fato dela ter um seio
familiar, costumes, hereditariedade, organismo, maturação neurológica e convívio social
diferentes.O ser humano não pode ser visto
em seu processo de desenvolvimento de maneira generalizada, mas uma precisa ser compreendido nos mais diversos aspectos da vida
de maneira individualizada (DANTAS, 1990).

um caso particular de adaptação biológica é, pois, supor que ela é essencialmente uma organização e que
sua função é estruturar o universo como o organismo estrutura o meio imediato (PIAGET, 1991, p.10).

Todas as pessoas vivenciam períodos diferentes e evoluem, mas o começo de cada
fase e seu término dependem bastante de
suas funções biológicas individuais e de fatores externos como família, educação, meio
social etc., portanto, cada momento citado
serve como uma referência, mas tem uma variação de pessoa para pessoa.Sabemos que é
fato que a criança já nasce curiosa e vai se
desenvolvendo na infância mesmo, recebendo estímulos, referências, a aprendizagem e
a construção do conhecimento são processos naturais e espontâneos na nossa espécie e, caso isso não esteja acontecendo de
forma natural, certamente existe uma razão,
através do olhar diferenciado, pode se identificar a causa dessa falha para que a vida
possa seguir seu curso normal, muitas vezes
os pais já observam algo diferente no desenvolvimento do filho (PIAGET, 1991, p.10).
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A aprendizagem é um processo dinâmico
de aquisição de padrões de comportamentos e informações que resulta da prática e
da repetição da interação entre fatores extrínsecos (método de ensino, condição socioeconômica, modelos educativos, entre
outros) e fatores intrínsecos (capacidade cognitiva e sensorial, estilo de vida...) que correspondem ao estudante, podendo acarretar
de forma significativa ou com defasagens
e bloqueios.
A imagem está presente
no nosso dia a dia, em todos os lugares. Sendo utilizada muito mais que a própria palavra
para transmitir um conhecimento, um objetivo, uma informação (PIAGET, 1991, p.10).

te muito conhecimento adquirido na junção
do visual com textual (HERNÁNDEZ, 2007).

Durante toda a história, sabe-se que
os primeiros sinais de comunicação foram feitos através das imagens em pinturas nas cavernas, que retratavam o cotidiano, as conquistas daquele povo. Até
hoje essas imagens são investigadas para
uma melhor compreensão da história de
vida daquele povo (PIAGET, 1991, p.10).

A cultura visual é entendida como
um estudo do visual na arte, na vida cotidiana e nas mídias, com o foco nas imagens que estão cheias de significados nos
vários contextos sociais e culturais. Implica nas diversas maneiras de olhar a vida,
como são dados os significados por cada um.

Um desafio lançado para nossa sociedade é de interpretar a realidade a nossa volta,
se utilizando do poder das imagens que possuem o poder de transmitir mensagens, mas
não somente como uma mera figura, como um
essencial no processo de construção do conhecimento.A partir do surgimento das novas
tecnologias como a televisão, computador,
fotografia, cinema, publicidade, aumentou o
uso da imagem para transmitir conhecimento e informação a quem vê, desempenhando funções sociais (HERNÁNDEZ, 2007).

A expressão cultura visual refere-se a uma diversidade de práticas e interpretações críticas em
torno das relações entre as posições subjetivas e
as práticas culturais e sociais do olhar. (...) do movimento cultural que orienta a reflexão e as práticas relacionadas a maneiras de ver e de visualizar
as representações culturais e, em particular, refiro-me às maneiras subjetivas e intersubjetivas de ver

As imagens sempre foram uma forma
de manifestação e comunicação. Ao passar
dos anos a tecnologia inovou na construção
e confecção dessas imagens, principalmente
por intermédio do computador, da cinematografia e fotografia. Conforme a evolução do o mundo e a si mesmo (HERNÁNDEZ, 2007, p.22).
homem, a imagem passou a ser parte do mundo e de alguns contextos culturais, com isso
A cultura visual tem um grande poder
existem diferentes maneiras de interpretá-las na análise e interpretação na variedade
por diversos pontos de vista (PIAGET, 1991). de textos existentes. Que são tão importantes quanto à escrita formal ou escrita.
No nosso dia a dia, onde vamos somos
A partir dessa necessidade, surge uma edu“bombardeados” pelas imagens. Elas nos cer- cação para diversos meios de comunicação.
cam por todos os cantos, seja nos muros, outdoors, revistas, jornais, carros de propagandas
etc. Por isso, muitas vezes, não conseguimos
absorver todas as informações que são passadas por esse meio. Antes, as imagens não
tinham tanta importância. Mas com o crescimento desse meio de comunicação exis592
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Se não se ensina aos estudantes a linguagem do
som e das imagens, não deveriam ser eles considerados analfabetos da mesma maneira como se saíssem da universidade sem saber ler ou escrever?
Devemos aceitar o fato de que aprender a se comunicar com gráficos, música, cinema é tão importante como comunicar-se com palavras. Compreender
suas regras é tão importante como fazer com que
uma frase funcione. Estou falando sobre aprender
a gramática, mas também sobre aprender como expressar-se(LUCAS apud HERNÁNDEZ, 2007, p.27).

As imagens de hoje não podem ser vistas
com o mesmo olhar de anos atrás, pois tudo
passa pelos nossos olhos de forma rápida e dinâmica, tudo pode ser alterado rapidamente.
A cultura visual pode ir muito além da apreciação ou do simples prazer que uma imagem pode proporcionar. Segundo Hernandez:
Histórico-antropológico: as representações
e artefatos visuais são frutos de determinados contextos que os produzem e legitimam.
Por isso, é necessário ir além de uma abordagem perceptiva daquilo que se vê na produção, para estabelecer conexões entre os significados dessa produção e a tradição :valores,
costumes, crenças, ideias políticas e religiosas
que as geraram.
Estético- artístico: este aspecto refere-se aos sistemas de representação. O aspecto estético-artístico
é compreendido em relação à cultura de origem da
produção, e não em termos universais, pois o código
europeu ocidental não é o único válido para a compreensão crítica da cultura visual.
Biográfico: as representações e artefatos fomentam
uma relação com os processos identitários, construindo valores e crenças, visões sobre a realidade.
Crítico-social: representações e artefatos têm contribuído para a configuração atual das políticas da
diferença e das relações de poder (2000 apud SARDELICH, 2006, p.467).

O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
EMOCIONAL DA CRIANÇA
Desde o seu nascimento, a criança passa
por mudanças constantes. Sendo característico no começo suas atitudes refletirem suas
necessidades básicas que ocorrem pelos processos naturais da vida e conforme sua convivência familiar os processos psicológicos vão
se tornando mais complexos quanto sua formação devida influência externa. Contudo,
o processo de desenvolvimento da aprendizagem infantil tem início antes da criança ir
pela primeira vez na escola, já que assim que
nasce é exposta a toda realidade do mundo,
dentro de uma sociedade específica e com
costumes que são mediados pelas pessoas que estão ao seu redor (PIAGET, 1991).
Quando uma pessoa nasce, ela se desenvolve inicialmente com a ajuda de outras pessoas até mesmo devido não possuir capacidade
para fazer sozinha. Ao passar dos anos ela vai
adquirindo habilidades que farão com que
consiga ter um convívio mais autônomo onde
vive. Na atualidade, se tornou natural a inserção da criança pequena na escola, mesmo ainda tendo necessidades básicas que deveriam
ser supridas pela família. Isso decorre da situação dos pais e responsáveis se ocuparem com
trabalho durante o dia para sustentar a casa, o
que transformou o olhar da família numa instituição não muito conservadora em comparação com o passado, onde a mãe cuidava de
seus filhos em casa enquanto o pai saía para
trabalhar e sustentar a família (PIAGET, 1991).

Esses aspectos são de extrema importância para a compreensão da cultura visual
e a sua influência no dia a dia das pessoas.
A construção de uma cultura visual está ligada a outros elementos sobre
a cultura, o momento histórico e social.
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O ambiente escolar, portanto, se tornou
um espaço em que a criança possui contato
direto com outras pessoas que fazem parte
de uma cultura, mesmo que de maneira sistemática e organizada por planejamentos. A
partir daí outros processos que envolvem a
escolarização da criança acabam surgindo novas oportunidades relacionais, inclusive com
a ruptura parcial do elo com a família fazendo
com que a escola se torne fundamental para
o processo de desenvolvimento cognitivo,
emocional e físico da criança (PIAGET, 1991)
Todo o ambiente escolar vai proporcionando à criança a experiência direta com a diversidade existente na sociedade por meio da
interação com as demais pessoas ao redor e
conduzindo para uma aprendizagem rica com
conhecimentos novos preparando sua autonomia para agir no mundo social. É nessa fase
que se deve observar a importância do processo evolutivo da criança, tendo um olhar diferenciado para ela, não a comparando com um
adulto em miniatura mas vendo que suas atitudes são caracterizadas pela sua faixa etária
e necessitam ser respeitadas (PIAGET, 1991)

rindo de maneira direta no desenvolvimento
global que se caracteriza por atitudes que se
destacam em determinados períodos. A evolução da cognição da pessoa faz com que ela
consiga perceber que existem outras pessoas
ao redor e que todas convivem numa sociedade. Contudo, para ele a socialização do pensamento é um dos objetivos de todo desenvolvimento humano, tendo a relação interpessoal
como papel importante em toda a construção evolutiva do conhecimento. Com isso:
Com efeito, a vida é uma criação contínua de formas
cada vez mais complexas e um equilíbrio progressivo
entre essas formas e o meio. Dizer que a inteligência é
um caso particular de adaptação biológica é, pois, supor que ela é essencialmente uma organização e que
sua função é estruturar o universo como o organismo estrutura o meio imediato (PIAGET, 1991, p.10).

Todas as pessoas vivenciam períodos diferentes e evoluem, mas o começo de cada fase
e seu término dependem bastante de suas
funções biológicas individuais e de fatores
externos como família, educação, meio social
etc., portanto, cada momento citado serve
como uma referência, mas tem uma variação
de pessoa para pessoa. Segundo alguns sociólogos, pesquisadores, psicólogos, a primeira
infância é o momento mais importante que vai
até os seis anos, e que necessita de uma atenção maior por ser a fase da formação de uma
base mais sólida que pode ou não comprometer em toda sua vida futura (WALLON, 1934).

Tais características possuem importância inclusive quando ocorrer os momentos
de planejamento das aulas nas escolas, em
se tratando do conteúdo a ser ensinado e a
maneira, já que existem fases diferentes e
todas precisam ser respeitadas. Cada criança possui um tempo diferente, pelo fato dela
As fases que uma criança vive relacionadas
ter um seio familiar, costumes, hereditariedade, organismo, maturação neurológica e ao desenvolvimento das emoções vão desconvívio social diferentes ( PIAGET, 1991). de seu nascimento até aproximadamente os
seis anos de idade. Cada fase representa um
O ser humano não pode ser visto em seu estágio cheio de vivências importantes e neprocesso de desenvolvimento de maneira ge- cessárias para o crescimento, caracterizadas
neralizada, mas uma precisa ser compreendido por suas particularidades biológicas, de afeto,
nos mais diversos aspectos da vida de manei- emocionais e intelectuais (WALLON, 1934).
ra individualizada. Para Piaget, o desenvolvimento humano é dividido conforme ocorre o
surgimento de novos pensamentos, interfe-
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Durante a vida, o corpo do ser humano é
capaz de armazenar as situações vivenciadas
por cada um, desde acontecimentos ocorridos no início da vida e em todo o decorrer
dela. Em alguns casos, quando por meio de
um trauma ou situação de estresse marcas emocionais podem ocorrer de maneira profunda, causando medos e bloqueios.

Para o autor, a fase em que a criança se encontra até os seis anos de idade, é de extrema
importância para o processo de construção
de sua personalidade e caráter. Por volta dos
três anos, acontece a personificação de sua
identidade própria, vivenciando crises com o
seu “eu” caracterizadas pelas transformações
ocorridas ao seu redor e com a aquisição de
novas habilidades e aptidões. Para Piaget, as
Em nossa sociedade, encontramos pes- fases do processo de desenvolvimento infansoas das mais diversas idades que devem til são de importante valia para a compreenser respeitadas em suas particularidades. A são da ludicidade e seus objetivos na criança.
criança necessita de uma infância rica em detalhes que contribuam para o seu desenvolQuando a criança se encontra por volvimento como um todo, seja na afetividade, ta dos dois anos de idade, vive a fase sencognição ou psicomotor (WALLON, 1934). sório motor que se baseia em momentos
exploratórios do mundo ao redor. ConforA família por ser a principal instituição so- me ela vai adquirindo novos conhecimencial para a criança, precisa oferecer condi- tos como o de linguagem, suas atitudes
ções suficientes para o seu desenvolvimen- que envolvem a interação com o social
to. Cada criança mesmo convivendo numa vão sofrendo alterações (WALLON, 1934).
mesma casa e tendo a mesma educação dos
pais e responsáveis possui características
Lembrando que para Wallon, as fases de
próprias referentes a sua personalidade e desenvolvimento infantil começam enquancaráter. Elas observam o que está ao redor, to a criança ainda está sendo gerada, e vai se
mas o que está em sua formação influencia desenvolvendo gradativamente no momento
em seu comportamento.Conforme Wallon, de seu nascimento e conforme os dias vão
as crianças precisam ser analisadas desde se passando. Com isso, na educação infantil
os primeiros momentos da sua vida. É na é importante que a fase em que criança está
educação infantil que ocorre o momento de vivendo seja bem compreendida para que
relação maior entre a criança e o que está se ofereça subsídios suficientes para proseu redor, contribuindo no desenvolvimen- mover ações efetivas por parte do professor
to da afetividade, motricidade e aquisição em prol de colaborar com o desenvolvimende novos conhecimentos dando novos sig- to de sua aprendizagem (WALLON, 1934).
nificados para os já existentes. Para Wallon,
as fases de desenvolvimento infantil são:
É de extrema importância que tanto a escoPeríodo sensório-motor (0 a 2 anos): o desenvolvi- la como aqueles que estão diretas ou indiremento ocorre a partir da atividade reflexa para a representação e soluções sensório-motoras dos problemas. tamente envolvidos no processo educativo da
Período pré-operacional (2 a 7 anos): aqui o desen- criança se envolva por completo promovendo
volvimento ocorre a partir da representação sensó- ações reflexivas com intuito de contribuir, e
rio-motora para as soluções de problemas e segue
que suas atitudes sejam elas quais forem, gepara o pensamento pré-lógico (WALLON, 1934).
ram consequências boas ou ruins para os envolvidos. É no ambiente escolar que a criança
consegue se diferenciar das demais pessoas,
595
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descobrindo sua autonomia e o seu “eu”. AinCULTURA VISUAL E O PROCESSO DE
da se tratando dessa fase, onde a criança se
ENSINO
descobre em sua personalidade existe a divisão de três períodos que são o da negação,
Ao analisar nosso redor podemos visuada graça e o da imitação (WALLON, 1934). lizar diversos tipos de imagens, entre elas
construções diferentes, carros de vários moO período da negação ocorre quando a delos e cores, pessoas com roupas diversas
criança sente a necessidade de se afirmar o etc. Além das pichações, a poluição visual
tempo todo, impondo sua maneira de ver o com propagandas, internet, televisão, revismundo lutando para que sua vontade seja ta e jornais. Os próprios alunos se vestem
feita acima das demais pessoas ao redor. No diferente, possuem adereços em seus corperíodo da graça, ela se descobre mais a pon- pos, enfeitam seus materiais com figuras
to de ter atitudes que chamem atenção das diversas. Isso passa tão despercebido, mas
pessoas para que ela seja admirada pela se- é tão cheio de significados pois é caractedução e ser aprovada. No terceiro período, rístico de uma determinada cultura em que
a criança se aproxima das pessoas ao redor, está inserida (HERNÁNDEZ, 2000, p.53).
como forma de imitá-las (WALLON, 1934).
Trazer o cotidiano para dentro da sala de
Com tudo, é notável que a educação em aula através de um olhar mais focado para
seus primeiros anos tem uma importância re- pinturas e esculturas, objetos de seu uso cotilevante no processo de formação do caráter e diano, arquitetura, moda, vídeos e fotografia é
personalidade infantil, contando que ocorre a uma tarefa importante desse novo campo de
socialização da criança além do âmbito fami- estudo, que é a cultura visual. Esse exercício
liar e que contribui significativamente para o proporcionará ao aluno melhores condições
seu crescimento. É lá que a criança é estimu- de conhecer a sociedade em que está inserilada a desenvolver valores morais de maneira do, seus valores, interpretar de maneira signisaudável por meio da relação com as demais ficativa a época em que vive, despertar emocrianças, assim como ser solidária, companhei- ções e formar opinião (HERNÁNDEZ, 2000).
ra, cooperando com os colegas. Situações são
criadas em grupo e individual que ajudam nesO professor tem um papel importantíssimo
se processo de formação (WALLON, 1934). com a função de aguçar a curiosidade e incentivar a pesquisa e comparação para melhor
interpretação. Por isso, precisa estar atento
ao seu redor, conhecer aquilo que faz parte
da realidade da criança, e planejar suas atividades contribuindo para despertar o interesse. Para poder desenvolver a cultura visual é
necessária atenção ao redor. Conhecer os objetos que compõem a realidade das crianças e
sua importância. Com isso planejar as atividades com as imagens que possuem um sentido
para elas. Imagens que podem ser inquietantes, estar relacionadas com outros valores de
culturas diferentes, estando abertas às múltiplas interpretações, tendo sentido para as pes596
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soas, expressando valores estéticos, fazendo criança, que o professor observe atentamencom que reflitam (HERNÁNDEZ, 2000, p.53) te e se questione quanto às possibilidades
de interpretação que ela oferece. Levantar
Os símbolos e os signos, e a compreen- diversos questionamentos, ressaltando os
são deles dentro de um contexto cultu- detalhes da imagem /objeto, contribuindo
ral, faz parte da cultura visual. A cultura para a investigação das informações quanvisual tem como o universo os símbolos do a cultura, povos, lugares e tempo e outras
e signos, a compreensão destes num con- abordagens são muito ricas para o aprentexto cultural, onde segundo Hernandez: dizado desse olhar (HERNÁNDEZ, 2000)
Considera a arte, os artefatos que integram a cultura visual, como forma de pensamento, como um
idioma que deva ser interpretado, como uma ciência, ou um processo diagnóstico, no qual se
deva encontrar o sentido das coisas a partir da
vida que os rodeia (HERNÁNDEZ, 2000, p.53).

Ela visa à necessidade de investigação do
desconhecido, com uma relação entre os
olhares e o objeto, que através da experiência
assimila-o em sua representação significativa.
Significados que dependem do ponto de vista
pessoal do observador baseado em sua história
de vida e experiências (HERNÁNDEZ, 2000).
Há uma necessidade em se buscar a compreensão e o significado do objeto, fazendo com
que a criança mantenha um contato direto
com ele, proporcionando assim um momento
de fruição. Hoje em dia, devido ao avanço da
tecnologia, é muito mais acessível o contato
com várias imagens que fazem parte do cotidiano das crianças. A internet tem facilitado
esse relacionamento, saindo um pouco do convencional que são os livros e revistas, mas observando outros locais (HERNÁNDEZ, 2000).
Os estudos que envolvem cultura visual provam que as imagens que fazem parte do nosso cotidiano são de muita relevância na formação da cultura visual das crianças. A escola
por ser um dos primeiros lugares frequentados por elas é um dos mais importantes espaços de contribuição para o desenvolvimento
desse olhar, com a alfabetização visual. Portanto, é muito importante em sala de aula, antes de ser apresentada alguma imagem para a

Ana Mae Barbosa, arte-educadora, teve
uma grande importância para a forma de ensinar Arte no Brasil. Totalmente comprometida
com a universalização dos conteúdos artísticos, começou a estudar maneiras de conduzir
um trabalho ligado com as realidades vividas
pelas crianças. Inseriu a “Metodologia Triangular” no universo do ensino de Artes que
de forma integrada compreende o FAZER, o
ANALISAR e o CONTEXTUALIZAR. A t r a vés das imagens, as crianças podem interpretar de acordo com sua bagagem, pesquisar
compreender seu contexto histórico e social,
e por fim produzir seu próprio trabalho colocando suas características e interpretações de
acordo com seu olhar. De acordo com a autora:
Em nossa vida diária, estamos rodeados por imagens impostas pela
mídia, vendendo produtos,
ideias, conceitos, comportamentos, slogans políticos
etc. Como resultado de nossa incapacidade de ler essas imagens, nós aprendemos por meio delas inconscientemente. A educação deveria prestar atenção ao
discurso visual. Ensinar a gramática visual e sua sintaxe através da arte e tornar as crianças conscientes
da produção humana de alta qualidade é uma forma
de prepará-las para compreender e avaliar todo tipo
de imagem, conscientizando-as de que estão aprendendo com estas imagens (BARBOSA, 1998, p.17).

O universo infantil é considerado um período complicado a ser estudado e analisado, pois
o olhar para a infância se difere muito entre os
autores e pesquisadores desse tema. O que
agrava a situação, não é a ausência de documentos que comprovem tais fatos, mas o fato
delas terem sofrido o desprezo de seu papel
na |sociedade. Sendo compreendidas somen597
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te pelo olhar dos adultos, já que em nenhum
momento elas podiam ter autonomia de tornar audível seus pensamentos e opiniões que
contribuíssem para a construção da sociedade
em que estava inserida (HERNÁNDEZ, 2000).
Por volta do século XX, a criança passou a
ter um novo olhar pelos adultos por meio da
liberdade de expressão saindo do anonimato.
Com isso, diversas áreas de estudo, iniciaram
pesquisas voltadas para o universo infantil.
De acordo com Gouvêa (2006, p. 13) “As características da infância, suas necessidades e
interesses, a partir da ideia de que a criança
é diferente do adulto e deve ocupar um lugar distinto no universo social”. A criança não
pode ser vista como um adulto em miniatura, mas reconhecida como alguém que possui
características próprias da faixa etária. Sendo
uma fase importante da formação do indivíduo, a infância não pode ser comparada com
a fase adulta pois são momentos diferentes.
Ao contrário dos animais, o homem tem infância, não
foi sempre falante, e precisa, para falar, constituir-se
em sujeito da linguagem. A linguagem é, pois, condição da humanidade do homem, já que só o ser humano
pode ser in-fans (aquele que não fala), e nessa descontinuidade é que se funda historicidade do ser humano.
Se há uma história, se o homem é um ser histórico, é
só porque existe uma infância do homem, é porque ele
deve se apropriar da linguagem (KRAMER, 2002, p.46).

Portanto, cada fase da vida é importante
para o processo de desenvolvimento do ser
humano. A infância necessita ser respeitada
pois por meio dela o indivíduo se forma, desenvolve suas linguagens, cria situações de interação com o meio social etc. E uma maneira
facilitadora para uma melhor compreensão
do universo infantil é por meio da observação
nos momentos lúdicos, seus gestos, os desenhos, as cores que utiliza nas mais variadas situações do cotidiano e nas escolhas musicais.
Dessa forma, conhecendo o processo se compreende a construção de sua própria história.
A criança possui uma grande capacidade de
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exploração, criação e aprendizagem através
da investigação. Por ter a curiosidade sempre
aflorada, a escola precisa adotar situações
que contribuam efetivamente para o avanço dessa capacidade (KRAMER, 2002, p.46).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura de imagem faz parte das nossas vidas, em nosso cotidiano. Ao andarmos
na rua, podemos observar outdoors, propagandas, publicidade etc., que estão ricas
em significados que transmitem informações a quem observa, e pertencem a uma
determinada cultura e/ou contexto social.
A escola tem papel fundamental em desenvolver na criança o olhar de observação das imagens e sua interpretação, respeitando a individualidade de cada uma.
Oportunizando a elas a possibilidade de
exteriorizar seus pensamentos, suas interpretações, levando-as ao olhar mais atento.
Adquirir uma cultura visual é aprender a
desenvolver o olhar, interpretar os signos e
seus significados, procurando conhecer seu
contexto em que está inserida a imagem.
Através de pesquisas, conhecer sua historicidade. O professor, durante todo esse processo deve fazer o papel de mediador, construindo a ponte entre a criança e a imagem
a ser lida, preparando-a para a fruição, desempenhando seu papel com êxito na sociedade atual de maneira autônoma e crítica promovendo mudanças partindo de suas
aprendizagens também no ambiente escolar.
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O PAPEL DO JOGO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo tem o objetivo de analisar o modo como os jogos estimulam a

criatividade e o pensar das crianças, proporcionando um contato indispensável com o
mundo natural e social. Inúmeros aspectos podem ser trabalhados por meio dos jogos, de
acordo com as intenções e objetivos a serem alcançados. Isso se deve à grande variedade de
materiais e tipos de jogos disponíveis para serem usados como ferramentas pedagógicas. Ao
assumir diferentes papéis no ato de brincar, a criança experimenta diversas possibilidades
para a construção de sua própria identidade e para a compreensão do mundo, até mesmo
para transformá-lo. O professor deve se encarregar de fazer as escolhas adequadas às metas
estabelecidas, propondo trabalhos com jogos que melhor atendam as necessidades do grupo
com o qual está lidando, respeitando as particularidades características de cada aluno, para
que todos possam ser beneficiados com um desenvolvimento saudável e satisfatório.

Palavras-chave: Jogo; Brincadeira; Educação Infantil; Desenvolvimento Infantil.
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INTRODUÇÃO
O jogo, para a criança em idade pré-escolar, é uma oportunidade de desenvolvimento extremamente significante, pois é nele que a criança, através de sua imaginação, estabelece contato com o mundo e consigo mesma,
construindo percepções, organizando idéias sobre tudo o que a envolve.
Parte-se da hipótese de que os jogos simbólicos desempenham significativo papel no processo de aprendizagem da criança, auxiliando no desenvolvimento de sua imaginação e de sua cognição. O tema demonstra-se relevante por ser na brincadeira que a criança se defronta com desafios de
pequenas ou grandes proporções e inicia então a busca de soluções para estas situações.
No ato de brincar a criança também representa a si mesma, o outro e o mundo, brincando a criança diverte-se, exercita-se mental e fisicamente, construindo assim seu conhecimento e aprendendo a conviver. Este trabalho será resultante de pesquisa de revisão bibliográfica e abordará autores que apresentam
contribuições relevantes para o tema, como Jean Piaget, Winnicott, Kishimoto, entre
de outros, bem como publicações institucionais e legislativas, referentes ao assunto.
A grande vantagem de esse contato ocorrer através do jogo é a característica agradável
e prazerosa que possui o brincar, embora Kishimoto (2009) esclareça que, de acordo com
Vygotsky, muitas vezes o que torna o jogo interessante é justamente o desprazer e o desconforto que se sente até que seja atingido o objetivo. O Referencial Curricular Nacional
da Educação Infantil (1998) aponta que o ato de brincar tem grande importância por contribuir de forma bastante ampla para a construção da identidade e da autonomia da criança.
A imaginação possui um papel determinante neste processo, que desenvolve, entre
outras coisas, a atenção e a memória. De acordo com o Referencial, é preciso também
perceber que os jogos e as brincadeiras são poderosos instrumentos de interação social e através deles é possível transmitir regras e valores, assim como noções de papéis sociais. Essas são características muito presentes nas brincadeiras de faz-de-conta.
Os autores utilizados neste trabalho deixam claro que o modo de lidar com a criança em processo de desenvolvimento passou por inúmeras mudanças ao longo do
tempo. Pensar a criança de maneira completa implica considerar sua necessidade de assimilar conteúdos, valores e regras de maneira prazerosa e significativa.
O brincar viabiliza a construção do conhecimento por parte da criança, potencializando fortemente a internalização dos conteúdos e das regras sociais necessárias. É no jogo que a criança em
idade pré-escolar utiliza sua fantasia, sua imaginação e aprende a respeitar o espaço coletivo,
a se organizar, a perceber o mundo ao seu redor e se relacionar com ele de maneira positiva.
Desde que apropriadamente mediados pelo professor, os jogos e as brincadeiras podem
servir a finalidades diversas no processo de aprendizagem, otimizando significativamente
a apreensão de conteúdos. Para isso, o professor precisa ser um constante estimulador da
curiosidade e da criatividade das crianças, de maneira que consiga despertar e manter nelas
um interesse verdadeiro pelo conhecimento de maneira natural, espontânea e agradável.
Para compreender como conduzir e mediar apropriadamente o brincar e o desenvolvimento da criança, serão desenvolvidos nesta pesquisa reflexões relativas ao tema.
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CONCEPÇÃO DA CRIANÇA EM
RELAÇÃO AO BRINCAR
Ao brincar, segundo o Referencial Curricular
Nacional da Educação Infantil (1998), a criança manifesta seu domínio sobre a linguagem
simbólica, que lhe permite perceber as diferenças entre a realidade e a fantasia, por meio
de recursos de interação entre imaginação e
imitação da realidade. Essa possibilidade de
transformar a realidade tem influência sobre
aspectos emocionais da criança, pois para
que a brincadeira ocorra, ela precisa recriar
e reelaborar internamente situações que, de
alguma forma, fazem parte de seu repertório
de vida. Tais acontecimentos são reprocessados pela criança, dando origem à fantasia no
ato da imitação, na qual ela pode fazer modificações de maneira livre, embora, em geral,
existe uma preservação das características do
fato real que está sendo imitado, pois ela assume o papel desempenhado na brincadeira
ciente de que aquela realidade não é literal.
Ainda de acordo com o Referencial (1998),
entre outros benefícios proporcionados pela
brincadeira, estão a auto-estima, a interiorização de modelos e a construção da identidade
e da autonomia, através da experimentação.
Para brincar, a criança utiliza referências
e conhecimentos prévios que, exercendo
sua independência, transporta para outros
contextos, de acordo com suas idéias e visão de mundo. Assim, a criança se relaciona
com o entorno a partir de suas percepções
sobre ele, onde se inclui o espaço, as possibilidades de mobilidade, as mudanças no
meio, os objetos, as formas de expressão e
linguagem, que dão origem a diversas formas
de organização, segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (1998).

A brincadeira favorece a internalização do
conceito de regras necessárias para seu funcionamento. Este processo também beneficia,
de acordo com o Referencial (1998), a socialização da criança, que aprende a interagir em
meios e contextos diversos, lidando com emoções e sentimentos, além de variados significados aplicáveis às situações das brincadeiras.
O faz-de-conta se apresenta como uma
brincadeira de grande potencial em relação
ao desenvolvimento da criança em diversos
aspectos, pois nele ela pode se expressar livremente ou reproduzir experiências utilizando sua imaginação e seus modos de significação. Este é um processo que contribui para
a construção da identidade da criança, pois
através dele ela pode fazer escolhas, solucionar conflitos, elaborar ideias, formulando e
reformulando a todo momento sua visão de
si, das outras pessoas e do mundo. A representação das regras de convivência é uma
forte ferramenta de preparação e de adequação ao meio social, embora a motivação da
brincadeira seja sempre individual. Essa interrelação potencializa as noções de moral e de
justiça, além de contribuir para a construção
humana. É o que deixa claro o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (1998).
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O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
NA CONCEPÇÃO DE PIAGET E DE
VYGOTSKY
Um dos aspectos mais relevantes em relação ao desenvolvimento da criança é a
interação social, que Piaget afirma possuir
um caráter indispensável, segundo La Taille, para que se possam desenvolver habilidade e a inteligência do ser humano.

São dois os tipos de possibilidades de socialização descritos por Piaget: coação e cooperação. “Verifica-se que o indivíduo coagido
tem pouca participação racional na produção,
conservação e divulgação das ideias” (p. 19).
Ainda sobre a coação, é preciso considerarque:

La Taille explica que, para Piaget, “a razão
é incessantemente esculpida pelas diversas
determinações sociais” (p. 12), e o ser social
deve relacionar-se com os demais de maneira equilibrada, embora este seja um processo que passa por diferentes momentos:

Não somente a coação leva ao empobrecimento
das relações sociais, fazendo com que na prática tanto o coagido quanto o autor da coação permaneçam
isolados, cada um no seu respectivo ponto de vista,
mas também ela representa um frio ao desenvolvimento da inteligência. De fato, sendo a Razão um
processo ativo de busca e produção da verdade (deter pura e simplesmente uma verdade, mas sem poder
prová-la ou demonstrá-la, ainda não é ser racional),
a relação de coação fecha toda e qualquer possibilidade para que tal processo possa acontecer. Logo,
reforça o egocentrismo (LA TAILLE, 1992, p. 19).

(...) a maneira de ser social de um adolescente é uma, porque é capaz de participar de relações como aquela descrita pela operação, e a maneira de ser social de uma criança de cinco anos
é outra, justamente porque ainda não é capaz de
participar de relações sociais que expressam um equi-

A cooperação é descrita como a forma
ideal de socialização, pois propicia o desenlíbrio de trocas intelectuais (LA TAILLE, 1992, p. 14)
volvimento da autonomia e do equilíbrio:
O pensamento egocêntrico, definido
por Piaget, segundo La Taille, é um estágio do desenvolvimento em que a criança está centrada em si, não consegue lidar com o ponto de vista do outro, nem
estabelecer relações de reciprocidade.
A interação social tem um papel importante na superação dessa fase, de maneira que
a criança vai, aos poucos, compreendendo e construindo noções de si e compondo
ideias sobre aqueles que estão à sua volta.
O “eu” recebe influências ao longo do caminho, mas de define aos poucos e possibilita que a criança compreenda as relações
existentes entre suas percepções, suas
ações e as respostas que recebe do meio.
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As relações de cooperação representam justamente
aquelas que vão pedir e possibilitar esse desenvolvimento. Como seu nome indica, a cooperação pressupõe a coordenação das operações de dois ou mais
sujeitos. Agora, não há mais assimetria, imposição,
repetição, crença etc. Há discussão, troca de pontos
de vista, controle mútuo de argumentos e das provas.
Vê-se que a cooperação é o tipo de relação individual que representa o mais alto nível de socialização.
E é também o tipo de relação individual que promove o desenvolvimento (LA TAILLE, 1992, p 19-20).

La Taille esclarece que Piaget utiliza sua
teoria do juízo moral para que seja possível compreender como ocorre o desenvolvimento da moralidade na criança.
As fases desse processo são: anomia, caracterizada por “crianças de até cinco, seis anos
de idade que não seguem regras coletivas” (p.
49), heteronomia, na qual as crianças de até
nove anos possuem um “interesse em participar de atividades coletivas e regradas” (p. 49),
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porém ainda sem compreender o sentido das
A CRIANÇA E OS JOGOS
regras, e a autonomia, etapa em que as crianças entendem a função e o funcionamento
O jogo representa para a criança muito
das regras, baseadas em mútuos acordos. mais do que uma simples atividade recreativa com a única finalidade de proporcionar
De acordo com La Taille, Vygotsky possui con- prazer por meio da ludicidade. Na verdade,
siderações a respeito de fatores biológicos e so- o brincar é a forma que a criança tem de se
ciais no desenvolvimento psicológico humano. comunicar com o mundo e de se expressar, afirma Friedmann. No jogo ela emprega
(...) o indivíduo humano, dotado de uma apara- e manifesta emoções, interage com os deto biológico que estabelece limites e possibilidades para seu funcionamento psicológico, interage mais, desenvolvem suas habilidades motosimultaneamente com o mundo real em que vive e ras e psíquicas, além de construir sua moral.
com as formas de organização desse real dadas pela
cultura. Essas formas culturalmente dadas serão,
ao longo do processo de desenvolvimento, internalizadas pelo indivíduo e se constituirão no material simbólico que fará a mediação entre o sujeito e
o objeto de conhecimento (OLIVEIRA, 1992, p. 30).

A autora destaca que é importante ter em mente que a criança se desenvolve e aprende em outros ambientes e
em outras circunstâncias que não envolvam, necessariamente, o contexto escolar.

Os grupos culturais são um fator determinante no desenvolvimento psicológico, para
Outras crianças, adultos, e os meios
Vygotsky, uma vez que as atividades cogniti- de comunicação possuem uma influvas valorizadas e estimuladas em diferentes ência direta e interferem no procesgrupos geram diferentes modos de funciona- so de desenvolvimento da criança.
mento psicológico, de acordo com Oliveira,
“as diferenças qualitativas no modo de pensamento de indivíduos provenientes de diferentes
grupos culturais estariam (...) baseadas no instrumento psicológico advindo do próprio modo de organização de cada grupo” (OLIVEIRA, 1992, p. 33).

Kishimoto explica que o faz-de-conta é
imprescindível para possibilitar o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da
criança. Para ela, a representação auxilia a
criança na assimilação e no aprendizado.

A mediação entre o indivíduo e o munSobre Piaget, a autora escreve que
do ao seu redor interfere em suas impressões e em sua atuação sobre ele. “no jogo simbólico as crianças constroem uma ponte entre a fantasia e a realidade” (p. 67), e o jogo de regras:
(...) marca a transição da atividade individual para a
socializada. Este jogo não ocorre antes de 4 a 7 anos
e predomina de 7 a 11 anos. (...) a regra supõe a interação de dois indivíduos e sua função é regular e
integrar o grupo social. Piaget distingue dois tipos
de regras: as que vêm de fora e as que são construídas espontaneamente (KISHIMOTO, 1994, p. 40).

Kishimoto também aborda ideias de Vygotsky sobre as relações entre a criança e o ato
de brincar:
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Vygotsky dá ênfase à ação e ao significado no
brincar. Para ele é praticamente impossível a uma
criança com menos de 3 anos envolver-se em uma
situação imaginária, porque ao passar do concreto para o abstrato não há continuidade, mas uma
descontinuidade. Só brincando é que ela vai começar a perceber o objeto não da maneira que ele
é, mas como desejaria que fosse. Na aprendizagem formal isso não é possível, mas no brinquedo
isso acontece, porque é onde os objetos perdem a
sua força dominadora (KISHIMOTO, 2009, p. 61).

zação espacial, percepção espacial, contagem,
adição, subtração, discriminação visual, medidas, tamanho, velocidade, tempo e altura.
Tudo isso de uma forma lúdica, de um modo
que despertará o interesse da criança, tornando a aprendizagem mais eficaz e significativa.

Desde que apropriadamente mediados
pelo professor, os jogos e as brincadeiras
podem servir a finalidades diversas no proA significação e a compreensão de mun- cesso de aprendizagem, otimizando signido e de si mesmo são contribuições do ficativamente a apreensão de conteúdos.
jogo no processo de desenvolvimento infantil. O jogo simbólico deve ser carregado
Para isso, o professor precisa ser um
de conteúdos culturais, e o conhecimen- constante estimulador da curiosidade e da
to é visto como feito e se fazendo conti- criatividade das crianças, de maneira que
nuamente. Requerendo um planejamento consiga despertar e manter nelas um inque permita a aprendizagem dos conceitos teresse verdadeiro pelo conhecimento de
matemáticos e culturais. Assim, o jogo as- maneira natural, espontânea e agradável.
sume o desenvolvimento de habilidades.
Os jogos matemáticos são mais do que
material instrucional, permitindo o desenvolvimento da criatividade, iniciativa e intuição, sendo indispensável para a aprendizagem de forma significativa, tendo como
finalidade, despertar o interesse do educando por esta área do conhecimento.

A criança não somente pode compreender
melhor a realidade externa, mas também tem
a possibilidade de criar sua própria realidade, a
qual atende a seus anseios, preferências e desejos, com sua lógica e regras, mas que, na verdade, possui claros pontos de intersecção com
o real impresso em sua vida familiar e cotidiana.

O jogo simbólico cumpre uma função muito importante em relação à representação
de fantasias ligadas à ira e à hostilidade, o
que demonstra a que esta atividade é essencial para que a criança possa elaborar internamente suas frustrações e as sensações
que podem causar desconfortos e signifiA compreensão da ideia de quantidades ca obstáculos e até motivos de sofrimento.
precede a utilização da linguagem pictórica, a
qual possibilita que a criança possa chegar a
Dessa forma, o faz de conta se mostra
compreender e manipular os números, de for- como um recurso que a criança pode utilima abstrata.Brincadeiras como amarelinha, zar para lidar com dificuldades psicológicas.
boliche, queimada, arremesso de bola ao cesto, cabo de guerra, pular cordas, podem ser
Com base no que foi apresentado, pode-se
grandes oportunidades de trabalhar aspectos considerar o jogo simbólico como uma linguamatemáticos como noções numéricas, geo- gem de suma importância para a construção e
metria, contagem, sequência numérica, ava- o desenvolvimento do pensamento da criança.
liação de distância, avaliação de força, localiÉ indispensável que o aluno da Educação
Infantil
tenha
a
possibilidade de desenvolver, por meio da brincadeira e do universo lúdico, noções de
capacidade, dimensão, peso, tempo e espaço.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dessa pesquisa, foi possível conhecer alguns aspectos históricos importantes para a compreensão do papel da
educação infantil através dos anos. Os autores utilizados neste trabalho deixam claro que o modo de lidar com a criança em
processo de desenvolvimento passou por
inúmeras mudanças ao longo do tempo.
Foi preciso muita reflexão, estudos, teorias e
experimentações para se chegar a um modelo
apropriado de Educação Infantil, que atenda
às necessidades da criança, que a respeite
enquanto ser em formação e que ofereça a
segurança e o cuidado necessários sem descuidar de proporcionar condições para seu desenvolvimento e aquisição de conhecimento.
Pensar a criança de maneira completa implica considerar sua necessidade de assimilar
conteúdos, valores e regras de maneira prazerosa e significativa. O brincar viabiliza a construção do conhecimento por parte da criança,
potencializando fortemente a internalização
dos conteúdos e das regras sociais necessárias.

A assistência prestada às crianças partiu do
mero cuidado à preocupação com as necessidades de cada uma num sentido não mais
restrito ao fisiológico, mas também ao afetivo, ao social e ao desenvolvimento cognitivo. Ao se tomar consciência da necessidade
dessa nova abordagem em relação à educação infantil, foram implantadas leis e diretrizes que norteiam os parâmetros dentro
dos quais os profissionais devem atuar para
atender aos inúmeros aspectos a serem considerados para o bom desenvolvimento da
criança. O brincar está entre os itens mais
significativos nesse processo, uma vez que é
por meio dele que a criança estabelece relação com tudo que a cerca, aprendendo a lidar com as diferenças, as regras e os papéis
através da linguagem simbólica e da fantasia.
A realidade pode ser melhor compreendida
quando levada para o campo da brincadeira, no
qual a criança pode estabelecer seus primeiros contatos com diversas situações de forma
livre e prazerosa. A contribuição dos jogos e
das brincadeiras, no que diz tange ao desenvolvimento infantil, ocorre em diversas áreas.

É no jogo que a criança em idade pré-esAo se relacionar com o outro, a criança
colar utiliza sua fantasia, sua imaginação e
aprende a respeitar o espaço coletivo, a se aprende a respeitar as regras que são, a prinorganizar, a perceber o mundo ao seu redor cípio, impostas. Ao longo de seu desenvole se relacionar com ele de maneira positiva. vimento, tais regras, gradualmente, ganham
significado e sentido, provando sua relevânDe maneira geral, os autores consulta- cia e aplicabilidade, e se mostrando necessádos na presente pesquisa compreendem rias para a organização das relações sociais.
o jogo simbólico como elemento fundaO jogo proporciona tal aprendizado de mamental para o desenvolvimento do ser humano, seja no âmbito individual ou social. neira natural e lúdica, favorecendo a internalização de conteúdos de forma significativa.
O aprofundamento sobre os conhecimentos
relativos ao jogo simbólico foi de grande importância para que fosse possível compreender melhor como a criança pode se beneficiar
com o estímulo constante de seu imaginário.
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A noção da contextualização histórica,
passando por diferentes acontecimentos
ao longo do difícil e extenso caminho que
a Educação Infantil trilhou até que chegasse a se consolidar como parte da Educação
Básica a qual todo cidadão brasileiro tem direito é algo de suma importância para que
se possa compreender melhor alguns problemas que ainda são enfrentados na área,
como a desvalorização desta etapa educacional, o que nos traz ao problema de pesquisa aqui apresentado e desenvolvido.

O universo matemático perpassa as brincadeiras de faz de conta, os jogos de construção, os jogos de regras, enfim. O jogo
simbólico como um todo possui um grande potencial como ferramenta pedagógica.

Entretanto, não se pode prescindir de um
adequado planejamento para que o professor possa transformar uma determinada atividade em um momento de ricas possibilidades matemáticas, utilizando de sua
didática para orientar a criança, mediando sua experiência para que possa viabiliA brincadeira oferece à criança a oportu- zar e potencializar seu desenvolvimento.
nidade de explorar e manifestar sua criatividade, experimentar novas possibilidades
Conclui-se que os jogos e as brincadeide contato com a realidade, com o meio e ras possuem extrema importância tanto
com as pessoas em volta, além de contribuir para a construção da identidade do sujeiimensamente para a sua socialização, para a to, quanto para sua melhor adequação e
estruturação de sua personalidade e auto- atuação no meio. Além disso, o desenvolnomia, assim como seu bom desenvolvimen- vimento cognitivo também pode ser altato e ação no ambiente em que está inserida. mente beneficiado, uma vez que ocorra a
correta mediação oferecida pelo educador.
A aprendizagem de noções matemáticas pode ser muito beneficiada por estes aspectos do jogo simbólico, pois ao
brincar, a criança pode absorver informações e desenvolver habilidades sem
que se peça especificamente o que faça.
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O ENSINO E APRENDIZAGEM DA ARTE NO ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: Neste artigo científico podemos aprender a entender a natureza estética e criativa

da humanidade em diversos tempos e lugares, reconhecer as várias maneiras de expressar
pensamentos e apreciar as artes plásticas e manifestações teatrais como importantes
meio de comunicação e expressão para aprendizagem e proporcionando uma reflexão
sensível necessária para a compreensão de como os alunos reagem e expressam diante de
acontecimentos da vida, mergulhando no universo de artistas, obras, de processo de criação
e de linguagens de arte, enriquecedoras, construtivas e como importantes instrumentos de
transmissão de valores culturais e desenvolvimento da criatividade. Abordaremos estudos de
Piaget e Vygotsky que nos auxilia no desenvolvimento da criança em cada etapa de sua vida.

Palavras-chave: Arte; Conhecimento; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
A elaboração desse trabalho tem como finalidade mostrar as artes plásticas e manifestações teatrais como importantes meios de expressão e comunicação no ensino fundamental, tendo como atividades enriquecedoras, construtivas e como importantes instrumentos de transmissão de valores culturais.
A problemática da pesquisa centrou-se de que forma a metodologia adotada pelas escolas para o ensino de arte influencia o desenvolvimento e aprendizagem criativo da criança.
Aborda a importância da arte e suas manifestações culturais no desenvolvimento da criança, técnicas e materiais utilizadas nas atividades artísticas, compreender as manifestações teatrais e dramatizações e a importância da arte
para contribuição da comunicação e aprendizagem no ensino fundamental.
O objetivo deste artigo é propor subsídios ao professor, para atender os níveis de aprendizagens do aluno no domínio do conhecimento artístico e estético, ou no processo de
criação, pelo fazer, seja no contato com obras de arte ou com outras manifestações presentes nas culturas e na natureza. Identificar as etapas do processo da criação da criança
O processo de liberdade de escolha do material, pelo educando, permite a adaptação das atividades e ou técnicas aos seus interesses imediatos e essenciais.
Na fase em que a criança está com seis a sete anos, ela percebe que pode fazer novos movimentos que possibilitam maior controle sobre a mão. A partir daí, surgem formas características que evidenciam a descoberta da forma. Estas, que antes eram garatujas, começam a ganhar nomes e detalhes e os desenhos aproximam-se das formas reais.
Nessa etapa do desenvolvimento gráfico, a criança representa relações sociais que assumem maior compromisso com o real, no qual os desenhos perdem o caráter mágico presente no simbolismo e assumem regras mais definidas, ganhando maior estruturação e
expressividade. Vygotsky dá o nome de Formalista Veraz para esta etapa (Escalão da representação mais aproximada do real), na qual as representações gráficas são fiéis ao aspecto que se observa nos objetos representados, pondo fim ao simbolismo, presentes nas
etapas anteriores. Surge também o interesse pelos detalhes decorativos (VYGOTSKY, 1997).
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FASES DO DESENHO

Dentro da fase pré-operatória, aparece a descoberta da relação entre
Jean Piaget (1896 – 1980) afirma que aos o desenho, pensamento e realidade.
sete anos de idade a criança entra no estáAparecem as primeiras relações espaciais,
gio das Operações Concretas, onde está
presente também o esquematismo em suas e a primeira indicação é o aparecimento de
representações gráficas. Segundo Piaget, linhas de base inferior e superior, como no
nessa idade as operações mentais da cri- desenho onde mostra a lâmpada em cima
ança ocorrem em resposta a objetos e situ- indicando o teto da sala (PIAGET, 1993).
ações reais e com isso ela compreende
TÉCNICAS BIDIMENSIONAIS
termos de relações como: maior, menor, direita, esquerda, mais alto, mais largo, etc.
A expressão artística prescinde da técniNesse período a criança descobre as relações ca, que vem ao encontro da necessidade de
de cor, cor-objeto e começa a desenvolver a ação, a necessidade expressiva da criança,
capacidade de se colocar no ponto de vista permitindo que suas manifestações de criado outro. O desenho passa a ser estrutura- tividade natural se processem com desendo com bastante formas geométricas com voltura no seu conteúdo plástico.A educação
mais rigidez e formalismo (ZAMBONI, 2006). para a expressão está intimamente ligada à
apreensão da técnica, o que não quer dizer
Para Lowenfeld (1903–1960), essa idade que devamos, como professores, exigir técnitambém é caracterizada pela Fase Esque- co, o que, além de limitador das emoções,
mática: nessa fase a criança chega a um “es- comprometeria na expressividade, atuando de
quema”, uma maneira definitiva de retratar modo inverso ao desejado (PILLOTTO, 2000).
um objeto, embora possa ser modificado
A variedade de técnicas visa principalquando ele precise retratar algo importante.
mente incentivar e enriquecer as experiênOs desenhos nessa fase simboliza de modo cias dos alunos no aspecto criador do desendescritivo o conceito de forma definida, isto volvimento intelectual, ampliando seus
é, existe uma ordem nas relações espaciais e conhecimentos. As técnicas mais adequaentre objetos, seus temas e suas cores. Ao re- das aos alunos de ensino fundamental, com
tratar as coisas da terra a criança as desenha a introdução gradual crescente de dificulna borda inferior do papel e as coisas relativas dades, devem obedecer à seguinte ordem:
ao céu na parte superior da folha. No desenho
• Desenho com lápis (grafite), carvão, láobservado, vemos que o que pertence ao céu
pis de cor, desenho com guache (sobre
está na parte superior da folha e o que pertence
fundo preto ou branco), desenho soa terra, na parte inferior (ZAMBONI, 2006).
prado, desenho cego, pintura com anilina, desenho gravado, lápis de cera derA criança já adquiriu a percepção das cores,
retido, desenho a nanquim, monotipia,
pois pintou o sol de amarelo, a árvore de
impressões e finalmente, xilogravura.
verde e marrom, a grama de verde. Ela retrata o que ela vê do modo que acha correto e
passa a fazer maior relação com a realidade.
Segundo Piaget (1993) os desenhos
das crianças dessa idade, podem ser considerados frutos da evolução de um
conjunto indefinido de linhas até uma
definida
configuração
representativa.

Todas essas técnicas devem ser exploradas
pelos alunos ao extremo e livremente. Três
técnicas por série, dependendo do desenvolvimento gráfico da clientela, é suficiente,
se intercaladas as manifestações dramáticas.

Nessa fase a criança cria seu desenho conscientemente, ou seja, faz relações com o mundo
à sua volta, nessa etapa do desenvolvimento
gráfico a criança passa pela fase Esquemática.
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Portanto
deve
estar
incluíPara a elaboração dos conteúdos é impordos no planejamento de atividades; tante considerar a diversidade de saberes
adquiridos pelo aluno na informalidade,
• Construção de maquetes com materiais atentando para a contextualização do mesde sucata, caixas de remédios, caixas de mo, bem como da comunidade da qual a esovos, copinhos de iogurte, etc.
cola faz parte e também introduzir os con• Murais
teúdo “das diversas culturas e épocas a partir
• Teatro de fantoches
de critérios de seleção adequados à partici• Ilustração
pação do estudante na sociedade como cidadão informado.” (BRASIL, 1997, p.49)
As duas dimensões são comprimento e largura. Estas em conjunto estabeleO objetivo dos conteúdos é atender os
cem uma superfície plana, sobre a qual po- níveis de aprendizagens do aluno no domídem ser dispostas marcas visíveis planas nio do conhecimento artístico e estético, ou
que não tem profundidade, podem ser fig- no processo de criação, pelo fazer, seja no
urativas ou abstratas (PILLOTTO, 2000). contato com obras de arte com outras manifestações presentes nas culturas ou na naÉ uma criação humana. O desenho, a pin- tureza. “O estudo, a análise e a apreciação da
tura, a impressão, o tingimento ou mesmo arte podem contribuir tanto para o processo
a escrita são atividades que levam direta- pessoal de criação dos alunos como também
mente a formação do mundo bidimensional. para sua experiência estética e conhecimento
Assim a importância das técnicas propõe do significado que ela desempenha nas cultemas geradores que vão requisitar do alu- turas humanas.” (BRASIL, 1997, p.49). Essa
no uma contextualização histórica, filosófi- articulação dos conteúdos dentro do procesca, social, facilitando sua leitura do cotidiano so de ensino e aprendizagem vem efetivar
e ajudando no fazer artístico e finalmente, os eixos que norteiam esse processo com
esta prática, apoiada na concepção históri- o tripé produzir, apreciar e contextualizar,
co-crítica vai reorientar o trabalho do edu- de suma importância na compreensão das
cador. O planejamento de ensino na visão atividades, movendo o aluno no desenvolviparticipativa promove o ensino da arte como mento do pensamento individual e coletivo.
área de conhecimento (PILLOTTO, 2000). “Isso traz consciência do desenvolvimento
de seu papel de estudante em arte e do valor
e continuidade permanente dessas atitudes
CONTEÚDO DO ESTUDO
ao longo de sua vida.” (BRASIL, 1997, p.50).

DE ARTES NO ENSINO
FUNDAMENTAL

No Ensino Fundamental o aluno poderá
desenvolver sua competência estética e
artística nas diversas modalidades da área
de Arte (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), tanto para produzir trabalhos pessoais
e grupais quanto para que possa, progressivamente, apreciar, desfrutar, valorizar e julgar
os bens artísticos de distintos povos e culturas produzidos ao longo da história e na
contemporaneidade (BRASIL, 1997, p.49).
Tais modalidades visam organizar sistematicamente os conteúdos de arte estabelecendo
critérios, como intuito de promover a “formação artística e estética do aluno e a sua participação na sociedade” (BRASIL, 1997, p.49).
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A partir dessa estrutura as escolas têm
a liberdade de elaborar seus próprios currículos, desde que articulados com conteúdos da área, de outras áreas e dos Temas
Transversais segundo as diretrizes preestabelecidas, atentando para o seu próprio
contexto educacional (BRASIL, 1997, p.50).
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PRODUZIR, APRECIAR E
CONTEXTUALIZAR
“Os três eixos estão articulados na prática, ao mesmo tempo em que mantêm seus
espaços próprios. Os conteúdos poderão ser
trabalhados em qualquer ordem, conforme
decisão do professor, em conformidade com
o desenho curricular de sua equipe e segundo critérios de seleção e ordenação adequados a cada ciclo.” (BRASIL, 1997, p.49).
O ensino e aprendizagem de Arte não
são mera proposição de atividades sem fundamentos, ao aluno bem como a instituição
de ensino deve se fazer entender que a disciplina tem objetivos específicos e os conteúdos “sempre se ligam a determinado espaço cultural, tempo histórico e a condições
particulares que envolvem aspectos sociais,
ambientais, econômicos, culturais, etários.” (BRASIL, 1997, p.49). O professor é
o mediador entre as partes: instituição/
aluno – disseminação do conhecimento.

PLANEJANDO ARTE
A seleção dos conteúdos é baseada em
critérios que visam despertar a curiosidade
estimulando o conhecimento da própria cultura, e a descoberta da cultura do outro em diferentes épocas. Segundo os PCN’s (BRASIL,
1997, p.51), acredita-se que para a seleção
e a organização dos conteúdos gerais de Artes Visuais, Música, Teatro e Dança por ciclo
é preciso considerar os seguintes critérios:
• conteúdos que favoreçam a compreensão
da arte como cultura, do artista como ser
social e dos alunos como produtores e apreciadores;
• conteúdos que valorizem as manifestações artísticas de povos e culturas de diferentes épocas e locais, incluindo a contemporaneidade e a arte brasileira;

• conteúdos que possibilitem que os três
eixos da aprendizagem possam ser realizados
com grau crescente de elaboração e aprofunOs três eixos norteadores produz- damento.
ir, apreciar e contextualizar, são definidos
nesta
articulação
individualizados, porém interligados no contexto:
Assim, de forma abrangente os conteúdos
gerais do ensino de Arte segundo os PCN’s,
O produzir refere-se ao fazer artístico, são (BRASIL, 1997, p.52) são:
as experiências que o aluno tem na prática
nas atividades propostas (como expressão,
• a arte como expressão e comunicação dos
construção, representação), observando a indivíduos;
temática a que está relacionada. É o processo de criação que se realiza por intermédio
• elementos básicos das linguagens artístide experimentações (técnicas, materiais, sub- cas, modos de articulação formal, técnicas,
stratos) e também do uso das diversidades de materiais e procedimentos na criação em arte;
linguagens artísticas (BRASIL, 1997, p.49).
• produtores de arte: vidas, épocas e proApreciar é a percepção, decodificação, in- dutos em conexões;
terpretação, fruição de arte e do universo a
ela relacionado. A ação de apreciar refere-se
• diversidade das formas de arte e cona análise da produção artística individual e cepções estéticas da cultura regional, naciondo outro, interpretando segundo seus con- al e internacional: produções e suas histórias;
hecimentos pré concebidos, “a produção
histórico-social em sua diversidade, a iden• a arte na sociedade, considerando os artificação de qualidades estéticas e signifi- tistas, os pensadores da arte, outros profiscados artísticos no cotidiano, nas mídias, na sionais, as produções e suas formas de docindústria cultural, nas práticas populares, umentação, preservação e divulgação em
no meio ambiente.” (BRASIL, 1997, p.50) diferentes culturas e momentos históricos.
Contextualizar é situar o conhecimento
Além dos conteúdos específicos envoldo próprio trabalho artístico, do outro e da vendo a arte em termos gerais as diretrizes
arte no contexto social, histórico e cultural. atentam para a multiplicidade de informações
615

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

visuais ao redor do aluno, instigando-o ao
conhecimento, amplitude da visão e posicionamento crítico, uma educação para “saber ver e perceber, distinguindo sentimentos, sensações, ideias e qualidades contidas
nas formas e nos ambientes.” (BRASIL, 1997,
p.64). Nos conteúdos também estão inclusos modalidades resultantes do avanço tecnológico, visuais como: fotografia, moda,
artes gráficas, cinema, televisão, vídeo, computação, performance, holografia, desenho
industrial, arte em computador. O objetivo
é contextualizar o aluno facilitando a comunicação e a expressão, integrando-o socialmente. “No mundo contemporâneo as linguagens visuais ampliam-se, fazendo novas
combinações e criam novas modalidades. A
multimídia, a performance, o videoclipe e o
museu virtual são alguns exemplos em que a
imagem integra-se ao texto, som e espaço.”
(BRASIL, 1997, p.64). A proposta educacional visa à transformação das informações,
dos conhecimentos impulsionando o desenvolvimento do aluno. “(...) a meta desse ensino é desenvolver nos jovens a disposição
de apreciar a excelência nas artes em função
da experiência maior que a arte é capaz de
proporcionar” (BARBOSA, 2008, p. 99).
No contexto educacional é de suma importância considerar a relação empiria e o
aprender, considerar que as experiências do
cotidiano do aluno podem facilitar o aprendizado e que esse universo cultural pode
ser trazido para dentro da sala de aula contribuindo para a formação do mesmo como
cidadão participativo. “A escola deve incorporar o universo jovem, trabalhando
seus valores estéticos, escolhas artísticas
e padrões visuais” (BRASIL, 1997, p.64).
Os conteúdos são específicos por área e estão organizados de maneira que possam ser
trabalhados ao longo do ensino fundamental e
seguem os critérios para seleção e ordenação
propostos nos PCN’s. Os conteúdos gerais têm
por objetivo direcionar os conteúdos específicos por área em cada ano (BRASIL, 1997, p.64).

CONTEÚDOS DE ARTES VISUAIS
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, as diretrizes para os conteúdos
de arte são estabelecidos quanto à produção, à apreciação e contextualização.
Quanto à produção:
• A produção artística visual por meio
do desenho, pintura, colagem, gravura, construção, escultura, instalação, fotografia, cinema, vídeo, meios eletroeletrônicos, design, artes gráficas e outros.
• Observação, análise, utilização dos elementos da linguagem visual e suas articulações
nas
imagens
produzidas.
•
Representação
e
comunicação
das formas visuais, concretizando as
próprias intenções e aprimorando o
domínio dessas ações
(BRASIL, 1997).
• Conhecimento e utilização dos materiais, suportes, instrumentos, procedimentos e técnicas nos trabalhos pessoais, explorando e pesquisando suas
qualidades expressivas e construtivas.
Quanto à apreciação:
• Percepção e análise de formas visuais presentes nos próprios trabalhos, nos dos colegas.
• Observação da presença e transformação
dos elementos básicos da linguagem visual,
em suas articulações nas imagens produzidas,
apresentadas em diferentes culturas e épocas.
• Identificação, observação e análise das diferentes técnicas e procedimentos artísticos.
• Percepção e análise de produções visuais (originais e reproduções) e conhecimento sobre diversas concepções
estéticas
presentes
nas
culturas.
Quanto à como produção cultural e histórica
• Observação, pesquisa e conhecimento
de diferentes obras de artes visuais, produtores e movimentos artísticos de diversas
culturas e em diferentes tempos da história.

616

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

• Compreensão sobre o valor das artes vi- aluno amplia a sensibilidade, a percepção,
suais na vida dos indivíduos e suas possíveis ar- a reflexão e a imaginação (PCNs, 1997).
ticulações com a ética que permeia as relações
de trabalho na sociedade contemporânea.
Segundo a Secretaria de Educação Fundamental (1997), na proposta geral dos Parâmet• Reflexão sobre a ação social que os ros Curriculares Nacionais, Arte tem uma
produtores de arte concretizam em dif- função tão importante quanto à dos outros
erentes épocas e culturas, situando conhecimentos no processo de ensino e aprenconexões entre vida, obra e contexto. dizagem. A área de Arte está relacionada com
as demais áreas e tem suas especificidades.
• Conhecimento e investigação sobre a A educação em arte propicia o desenvolvimento do
arte do entorno próximo e distante a par- pensamento artístico e da percepção estética, que cartir das obras, fontes vivas, textos e out- acterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido
ras formas de registro (BRASIL, 1997). à experiência humana: o aluno desenvolve sua sensib-

CONTRIBUIÇÃO DO ENSINO DE
ARTES PARA A APRENDIZAGEM
O ensino de Arte, para alguns professores
que ministram a disciplina nas escolas do
Ensino Básico e até mesmo no pensamento
de alguns gestores, resume-se em momentos de lazer, produção de cartazes para as
datas comemorativas, murais para festas escolares, “sem falar nas inúmeras visões preconcebidas que reduzem a atividade artística
na escola a um verniz de superfície, que visa
às comemorações de datas cívicas e enfeitar o cotidiano escolar” (BRASIL, 1997, P. 25).
A formulação de uma proposta de trabalhar a arte na escola exige que se esclareçam quais posicionamentos sobre arte
e sobre educação escolar estão sendo assumidos. Por sua vez, tais posicionamentos implicam, também, na seleção de linhas
teórico-metodológicas (BRASIL, 1997, P. 25).
Dentre as habilidades e competências que
devem ser observadas pelos professores nos
alunos, estão as de cunho artístico. Segundo
Aurélio Buarque de Holanda, Arte “é a capacidade ou atividade humana de criação plástica
ou musical; habilidade de representação; produção; engenho”. Diante disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 15), logo
na apresentação da proposta do volume 6,
das séries iniciais do Ensino Fundamental,
destinado à Área Curricular Arte, diz que:
A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico, que caracteriza um modo particular de dar sentido às
experiências das pessoas: por meio dele, o

ilidade, 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 (PCN, 1997, p. 15).
O conhecimento da arte abre perspectivas para
que o aluno tenha uma compreensão do mundo na
qual a dimensão poética esteja presente: a arte ensina que é possível transformar continuamente
a existência, que é preciso mudar referências a
cada momento, ser flexível. Isso quer dizer que criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é
condição fundamental para aprender. (Ibidem, p. 19)

Pensar numa educação com Arte, é antes de
tudo, pensar numa educação que dê ao aluno
a chance de poder desenvolver seu potencial
de criação, de produção, de execução de suas
atividades. Neste momento, a escola entra
como uma espécie de elo entre o que a sociedade propaga e o desejo do aluno em poder desenvolver atividades que suas vontades
e seus sonhos, representam suas fantasias.
Dessa forma, de acordo com a visão do
mesmo, entende-se que a manifestação
artística tem em comum com o conhecimento científico, técnico ou filosófico seu
caráter de criação e inovação. Essencialmente, o ato criador, em qualquer dessas
formas de conhecimento, estrutura e organiza o mundo, respondendo aos desafios que
dele emanam, num constante processo de
transformação do homem e da realidade circundante. O produto da ação criadora, a inovação, é resultante do acréscimo de novos
elementos estruturais ou da modificação de
outros. Regido pela necessidade básica de
ordenação, o espírito humano cria, continuamente, sua consciência de existir por meio de
manifestações diversas (BRASIL, 1997, P. 25).
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A ESCOLA COMO AGENTE
TRANSFORMADOR

tética, que caracterizam um modo próprio de
dar sentido à experiência humana, levando o
aluno a ampliar sua sensibilidade, percepção
A escola é o espaço das discussões sobre di- e imaginação, bem como favorece o relacioreitos e deveres, e de reflexão da realidade. É nar-se com as outras áreas do conhecimento.
também a dimensão social das manifestações
Os Parâmetros Curriculares Nacionais, relartísticas, que constitui uma das funções importantes do ensino da Arte, como propagado ativos aos ciclos 1 e 2 da Educação Básica,
nos PCN. Ele aprende com isso, que existem no volume 06, apresenta discussões pedpovos, costumes, religiões, modos de pro- agógicas para o campo das Artes. Afinal qual
dução e criação diferentes dos dele, elemen- é o lugar das Artes nas escolas? Existe este
tos que o ajuda a compreender melhor o out- lugar? Sabe-se que as atividades artísticas
ro para uma convivência com as diferenças. geralmente aparecem no desenvolvimento
Parte daí, uma consciência tanto de preser- das atividades escolares, como apoio às devação dos patrimônios culturais, ambientais mais disciplinas no processo ensino aprene o respeito pela diversidade (BRASIL, 1997). dizagem, mas pouca relevância é dada às
várias modalidades e formas com as quais
Existem teorias que podem contribuir cada uma dessas manifestações se aprepara o desenvolvimento estético e crítico senta no campo escolar (SPOLIN, 2008).
dos alunos, principalmente no que se refA explicação dessas vantagens está nos
ere aos processos de apreciação artística.
São teorias que incorporam o relaciona- processos específicos por meio dos quais
mento com as práticas e o acesso ao con- se produz a aprendizagem significativa.
hecimento da arte, mas sem a pretensão de
Na teoria da aprendizagem significativa há
atingir uma verdade única. O próprio conceito de arte tem sido objeto de diferentes três vantagens essenciais em relação à apreninterpretações: arte como técnica, materiais dizagem memorística. Em primeiro lugar, o
artísticos, lazer, processo intuitivo, liberação conhecimento que se adquire é retido e lemde impulsos reprimidos, expressão, lingua- brado por mais tempo. Em segundo lugar,
gem, comunicação e outros (SPOLIN, 2008). aumenta a capacidade de aprender outros
materiais ou conteúdos relacionados de uma
Para nós, a concepção de arte que pode maneira mais fácil, mesmo se a informação
auxiliar na fundamentação de uma propos- original for esquecida. Em terceiro lugar, e uma
ta de ensino e aprendizagem artísticos, vez esquecida a informação, facilita quando a
estéticos, e atende a essa mobilidade aprendizagem seguinte, à “reaprendizagem”,
conceitual, é a que aponta para uma artic- para dizê-lo de outra maneira (COOL, 1996).
ulação do fazer, do conhecer e do exprimir.
A aprendizagem significativa implica,
como
um processo central, a interação enA educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico, que caracter- tre a estrutura cognitiva prévia do aluno e
iza um modo particular de dar sentido às ex- o material ou conteúdo de aprendizagem.
periências das pessoas, por meio dele, o aluno
Cool (1996) afirma que a significativa da
amplia a sensibilidade, a percepção, a reflexão
e a linguagem. Aprender arte envolve, basica- aprendizagem está muito ligada à funcionalmente, fazer trabalhos artísticos, apreciar e re- idade, isto é, a possibilidade de utilizar efetifletir sobre eles. Envolve, também, conhecer, vamente os conhecimentos aprendidos quanrefletir sobre as formas da natureza e sobre as do necessário, portanto, quanto maior for o
produções artísticas individuais e coletivas de grau de significatividade da aprendizagem,
distintas épocas e culturas (SPOLIN, 2008). maior será também a sua funcionalidade.
A aprendizagem significativa tão discutida
nos círculos pedagógicos tem uma forte relação
com a Arte, visto que, os PCN apresentam a
Arte como propiciadora do desenvolvimento
do pensamento artístico e da percepção es618

Como afirma Cool (1996, p. 235); a última das
condições comentadas para a aprendizagem significativa é um toque de atenção sobre o papel
decisivo dos aspectos motivacionais”. Embora o
material de aprendizagem seja potencialmente
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HORTA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo abordar o trabalho com a geração Alpha e sua
relação com a horta escolar. O mesmo vem ganhando cada vez mais destaque em escolas de
Educação Infantil, por suas diversas colaborações no desenvolvimento dos pequenos, também por incentivar o cuidado com o meio ambiente, alimentação saudável e outras áreas importantes do desenvolvimento infantil. Trazendo também sua definição, os instrumentos e as
estratégias que podem ser utilizadas pela escola e professores para trabalhar e desenvolvê-la.

Palavras-chave: Geração Alpha; Horta; Educação Infantil; Estratégias.
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INTRODUÇÃO
A nova geração de crianças nascidas a partir de 2010 conhecida como Geração Alpha se
distingue das gerações anteriores pelo fato de crescer cercado por smartphones, máquinas
inteligentes, assistentes de voz, tablets, brinquedos conectados à internet, robôs companheiros e tecnologias imersivas, estes estão moldando a formação cerebral, social e psicológica desta nova geração, “Antes, as gerações eram definidas a partir de acontecimentos
históricos ou sociais importantes. Hoje, são delimitadas pelo uso de determinada tecnologia”, explica o psicólogo Roberto Balaguer, professor da Universidade Católica do Uruguai.
De acordo com alguns sociólogos, estas crianças desde muito pequenas, estão inseridas em um cotidiano rodeado pela tecnologia, com muito mais estímulos sensoriais, auditivos, perceptivos e visuais, por isso muito mais atentas e observadoras. Alguns acrescentam que serão crianças que terão menos interações pessoais por meio de
histórias narrativas e menor intercâmbio de linguagem, o que provocará mais problemas de intercomunicação oral do que antes, assim como maior incidência de transtornos oftalmológicos e de déficit de atenção, causados pelo longo tempo em frente à tela.
Em contrapartida, segundo estudos tendem a ser pessoas muito mais independentes e com um
potencial muito maior de resolver problemas do que seus antepassados. As novas tecnologias
devem auxiliar o nosso lado humano de forma mais eficaz em um mundo cada vez mais tecnológico. Observando as características dessa geração entendemos que o impacto do ritmo acelerado,
das mudanças constantes, da alta conectividade e da falta de contato presencial ainda está longe
de ser compreendido. Por isso, é importante lembrarmos que a interação olho no olho, a conversa entre crianças e adultos são extremamente importantes para o desenvolvimento saudável.
Essa é a geração com o qual lidamos dia a dia em salas de aula atualmente, um grupo extremamente novo e em pleno desenvolvimento, não tendo ainda modelos de educação bem
definidos ou pré-estabelecidos, um dos maiores desafios dos educadores no século XXI é
se adequar a maneira como esta nova geração pensa, age e se relaciona, o que se sabe é
que seguimos cada vez mais para uma forma de ensino que busca suprir as necessidades
e interesses dos alunos, um padrão menos sistematizado que anteriormente. Deste modo
podemos citar Piaget quando diz:“cabe ao professor acreditar na potencialidade de seus alunos, e organizar experiências que lhes possibilitem interagir com os saberes formalizados.”
Desta forma, professores passam a ser mentores, com foco maior na orientação de
uma geração que possui acesso as informações na palma da mão. Pensando em explorar novas vivências e priorizar áreas do desenvolvimento principalmente na educação infantil, muitas escolas passaram a elaborar o projeto horta, uma boa estratégia para vivenciar a teoria vista em sala de aula em exemplos reais no ambiente escolar.

622

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

HORTA ESCOLAR E SEUS
BENEFÍCIOS
Fica claro que com tanta relação com o mundo digital as crianças têm tido cada vez menos contato com a natureza, o que é essencial
na formação do indivíduo. Quando a criança
interage com a natureza, o desenvolvimento
dos sentidos e de habilidades é estimulado,
além de ser um fator favorável à imaginação infantil e potencializador da criatividade
deles. Pensando em tudo que foi apontado
até aqui inicia-se uma corrente para ampliarmos esse contato com a natureza em nosso
dia a dia escolar, uma ótima estratégia para
esse contato é a horta (EMBRAPA, 2007).

Segundo uma pesquisa realizada pelo Royal
Horticultural Society em parceria com a National Foundation for Educational Research
(NFER), as crianças que fazem atividades na
horta da escola melhoram o seu desempenho
acadêmico, físico e mental quando comparadas
aos alunos que não possuem essa experiência.
Dentre seus maiores méritos está aproximar os alunos da natureza, gerando uma
importante relação de afeto com a mesma,
conscientizando-os sobre a importância de
cuidarmos das plantas e do meio ambiente,
ponto muito importante diante a situação
é preocupação mundial sobre os rumos de
nosso planeta e futuro desta e das próximas gerações, incentivando os pequenos a
amar e cuidar da natureza (EMBRAPA, 2007).

Segundo o dicionário “horta ou horto é um
local em que são cultivados legumes e hortaliças. Nela também podem plantar-se temperos e ervas medicinais. As hortas geralmente localizam-se em um terreno que recebe
Fica claro que o ato de plantar, zelar pesol o dia todo, plano ou levemente inclinado, com terra fértil que possa ser adubada”. las plantas enquanto estão crescendo, colher e comer o fruto ensina aos alunos que
O plantio de uma horta cria situações ao cuidarmos do meio ambiente, ele pode
de aprendizagem reais e diversificadas, o nos retribuir positivamente. O resultado
que permite ampliar a inserção e as dis- do projeto horta nessa etapa da escolaricussões dos temas trabalhados dentro da zação são alunos mais conscientes que lesala. Por esse e muitos outros motivos cada vam para a vida ensinamentos ecológicos,
vez mais escolas colocam em seus Proje- demonstrando a necessidade de uma mutos Político Pedagógico a horta escolar, dança de pensamento que deve ser implancomo uma protagonista (EMBRAPA, 2007). tada na sociedade com relação à natureza.
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Durante todo esse contato, atividades como
Alguns exemplos de como podemos explocavar, plantar, regar e colher ajudam no desen- rar esses eixos são:
volvimento motor infantil, de maneira a otimi• Eu, outro e o nós – através de discuszar a movimentação e o equilíbrio dos pequesões sobre diversos temas, rodas de
nos e deixando suas ações mais precisas. Além
conversa, rotina para o cuidado da hordisso, a atividade contribui com o desenvolvita, hábitos alimentares saudáveis, hábimento cognitivo e sensório-olfativo, uma vez
tos de higiene, trabalho em grupo, obque os alunos percebem a natureza, tocando,
servação da germinação, importância
visualizando e comendo aquilo que plantam.
da água, alimentação cultural já que
Dentre os benefícios pode-se citar que o concada cultura tem características difetato com a natureza pode aumentar a diverrentes e isso está diretamente relaciosidade de micróbios intestinais e promover
nado com seus hábitos alimentares,
regras e combinados e rodas musicais;
melhorias na saúde imunológica, promovendo o desenvolvimento saudável do indivíduo.
• Corpo, gestos e movimentos – com
todo o contato com a natureza e toda
Ao longo do projeto o trabalho em equipe é
a dinâmica de plantar, cuidar e colher;
essencial, a tomada de decisões, as escolhas
do que plantar, como fazer, os cuidados e até
• Traços, sons, cores e formas – com
mesmo a colheita são feitos em grupo. Esse
a representação da horta e sua deestímulo do trabalho em conjunto ajuda na
coração e disposição, entre outras;
socialização dos alunos com os seus colegas
de turma, possibilitando que eles aprendam
• Escuta, fala, pensamento e imaginação
a ouvir, debater, trocar ideias e a colaborar
- listas de materiais, do que será plantado, histórias e poesias com o tema aborcom os demais. Demonstrando a importândado, cantigas, parlendas, entre outras;
cia de considerar opiniões, necessidades, trabalho em equipe e o respeito pelos outros.
• Espaço tempo, quantidades, relações e
transformações – através da observação
Esse projeto consegue abordar uma gama
e organização do espaço para o plande temas importantes para a formação dos petio, contagem das mudas, cronograma
quenos, desenvolvendo todos os campos de
dos dias e meses acompanhando a gerexperiências estabelecidos na Base Nacional
minação, entre outras (BRASIL, 2018).
Comum Curricular da Educação Infantil, são
eles: Eu, outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta,
fala, pensamento e imaginação e Espaço tempo, quantidades, relações e transformações.
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ALIMENTAÇÃO MAIS SAUDÁVEL E
CONSCIENTE
Nos dias em que vivemos está cada vez mais
difícil incentivar as crianças a terem hábitos
alimentares saudáveis, competir com alimentos de fácil acesso, práticos e saborosos acaba se tornando grande desafio para família e
escola. Esse tipo de alimento industrializado
costuma vir cheio de aditivos químicos, gorduras e açúcar para ficar mais palatáveis e
gostosos, estes são os grandes responsáveis
pelo excesso de peso na infância, riscos de
desenvolver hipertensão e níveis altos de triglicérides. Outros problemas que podem ser
acarretados pelo consumo desses alimentos
são gastrite, desnutrição, anemia ferropriva e aumento do colesterol (BRASIL, 2018).

Nesse sentido, os professores e todos os demais profissionais tornam-se exemplos positivos para os alunos,
suas famílias e para a comunidade na
qual estão inseridos (BRASIL - MS, 2006).

Uma boa maneira de abordar esse tema
é com a implantação da horta pedagógica, em que as crianças poderão diariamente cuidar da horta, regando e acompanhando o crescimento e desenvolvimento das
plantas, aprendendo também quais são as
escolhas mais adequadas para seu desenvolvimento saudável. Afinal a promoção da
saúde permite que as pessoas adquiram
maior controle sobre sua própria qualidade
de vida, influenciando não só os indivíduos mas também suas famílias e comunidade.

Dessa forma o estímulo da alimentação
saudável propicia um excelente desenvolvimento físico e mental. A formação e a adoção
dos hábitos saudáveis deve ser estimulada
em crianças, pois é durante a primeira infância que ela estará formando seus hábitos e
costumes, inclusive alimentares. Ao colocarem a mão na terra e plantam frutas e verduras na escola, os alunos se familiarizar com
os alimentos, compreendem do que eles são
feitos e como podem contribuir para uma alimentação saudável, ajudando-o a distinguir
o tipo de alimento que lhe faz bem dos que
não trazem benefícios para a sua saúde. Isso
diminui os riscos de desenvolvimento de doenças e os torna conscientes sobre a importância de comer bem (BRASIL - MS, 2006).

Baseado nesse conceito de integração entre
grupos de indivíduos, a Organização Mundial
da Saúde define que uma das melhores formas
de promover a saúde é através da escola. Isso
porque, a escola é um espaço social onde muitas pessoas convivem, aprendem e trabalham,
onde os estudantes e os professores passam
a maior parte de seu tempo. Além disso, é na
escola onde os programas de educação e saúde podem ter a maior repercussão, beneficiando os alunos na infância e na adolescência.

A alimentação equilibrada e balanceada é um dos fatores fundamentais para
o bom desenvolvimento físico, psíquico e
social das crianças. A alimentação de todos os indivíduos deve obedecer as “Leis
da Nutrição” descritas por Pedro Escudero. Segundo essas leis, deve-se observar
a qualidade e a quantidade dos alimentos
nas refeições e sua adequação nutricional.

Entre os benefícios alcançados com o projeto horta escolar, se destacam a produção
e consumo de alimentos naturais pelos alunos, atividades ligadas à culinária na escola,
troca de conhecimentos, inserção de assuntos como a economia doméstica, a influência
nas escolhas alimentares das crianças, além
de apresentar na prática as consequências
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que ações do homem têm em relação ao
meio ambiente. Outra ideia bastante significativa neste processo é cada turma realizar
um cardápio semanal da merenda incluindo algo que foi plantado e colhido na horta,
despertando a curiosidade de experimentar
o que eles mesmos plantaram e a intencionalidade de pensar em refeições saudáveis
no cotidiano escolar (BRASIL - MS, 2006).
As crianças e famílias podem realizar uma
pesquisa de receitas de preparações de hortaliças para comê-las de outra maneira ou com
outros ingredientes. Em seguida, o professor
faz um concurso na sala para escolher com as
crianças, a melhor receita para ser preparada
e saboreada pela turma na cantina da escola.
Nessa atividade, o professor aborda todos os
passos para o cultivo da hortaliça e reforça
a sua conservação e higiene. Outra sugestão
bastante significativa para as crianças é convidar as famílias para participarem do momento simbólico da primeira colheita, deixando as
crianças responsáveis por apresentar o projeto, suas etapas e objetivos, depois cada família leva uma pequena amostra dos produtos
colhidos para sua casa (BRASIL - MS, 2006).
A horta escolar acaba por propiciar aos
alunos e suas famílias uma grande variedade de alimentos a baixo custo e incentiva que a comunidade se envolva nos
programas de alimentação e saúde desenvolvidos na escola, sendo incluídos no
ambiente escolar com facilidade, dessa
maneira disseminando o aprendizado adquirido durante as aulas (BRASIL - MS, 2006).

HORTA ESCOLAR COMO
COMEÇAR?
O primeiro passo para começar uma horta
escolar é fazer um projeto, para que a direção, os pais e a comunidade entendam os
benefícios da iniciativa e colaborem com a
aprovação e implantação do projeto. Para
começar a horta escolar o ideal é encontrar
alguém que tenha conhecimento prático sobre cultivo de hortaliças, para ajudar, como
algum funcionário da escola ou pais que se
disponibilizem para tal. A escolha das hortaliças deve ser de forma diversificada, garantindo uma grande variedade de cores,
formas, diferentes nutrientes e com a participação das crianças (EMBRAPA, 2007).
Outro ponto importante é que as diferentes turmas devem ter uma escala de preparo,
plantio e cuidado dos canteiros, isso garante
que elas se envolvam no projeto de forma direta e vivenciam tudo que foi planejado para
tal; através da participação direta das crianças proporcionando motivação para o trabalho e para o aprendizado (EMBRAPA, 2007)
Devemos nos preocupar em encontrar e
preparar um local apropriado para a o cultivo
das hortaliças, como por exemplo, um terreno
plano, terra revolvida e adubada previamente, boa luminosidade, bastante exposição solar, acessibilidade aos alunos e professores,
ter uma fonte de água próxima, um espaço
longe de sanitários e esgotos; com pouco
trânsito de pessoas e animais. Hoje em dia,
existem várias opções de hortas, como as
verticais, em vasinhos, jardineiras, feitas em
canos de PVC, tudo para adequar o projeto
para os locais disponíveis na unidade escolar.
Algumas ferramentas são essenciais para
o preparo da terra e plantio das hortaliças, como por exemplo, enxada para capinar, abrir sulcos e misturar adubos, regador
para irrigar a horta e ancinho para remover
torrões, pedaços de pedra e outros objetos, além de nivelar o terreno; estas ferramentas podem ser confeccionadas com
materiais recicláveis (EMBRAPA, 2007).
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Antes de iniciar a preparação dos canteiros,
deve-se limpar o terreno, retirando pedras e
outros objetos, nivelando o terreno, depois deve-se iniciar a demarcação dos canteiros com
auxílio de estacas e cordas, em seguida colocaremos adubo na terra que podem ser resíduos
vegetais e animais, tais como palhas, galhos,
restos de cultura, cascas e polpas de frutas, pó
de café, folhas, esterco e outros, quando acumulados apodrecem e, com o tempo, transformam-se em adubo orgânico ou húmus,
também conhecido por composto ou natural.
É necessário decidir o que será plantado, quanto de espaço é necessário e como
ele será utilizado. Então, o primeiro cuidado
é pensar no formato do jardim, se o plantio
será feito direto no solo, em caixas, camas
de plantio ou dentro de recipientes. Com a
escolha do formato feita, é possível idealizar com as crianças através de representação deles como a horta vai ficar, pensando
na disposição. Para escolher o que plantar na
horta é melhor dar preferência a alimentos
nativos da região, pois estas se adaptam melhor, pesquisar quais são as características de
cada uma, bem como os cuidados necessários
para a sua manutenção (EMBRAPA, 2007)

balho que complementa a horta é o de compostagem de resíduos orgânicos gerados na
própria escola, em que é construído um minhocário que é abastecido resíduos vegetais
e animais, tais como palhas, galhos, restos de
cultura, cascas e polpas de frutas, pó de café,
folhas, esterco e outros, que se tornam húmus
e servem como um riquíssimo adubo para a
horta. Minhocário trabalha a conscientização
do fim adequado para os resíduos sólidos,
principalmente um tipo de resíduo sólido em
particular, o resíduo orgânico, que é bem difícil se dar um fim adequado (EMBRAPA, 2007).
Figura 1 – Esquema do minhocário

Fonte: Blog Sítio do Herdeiro

Quanto aos cuidados, de modo geralmente a horta deve ser regada duas vezes ao dia, o que varia de região para região, pela diferença de clima entre elas,
porém o solo não pode ficar encharcado para evitar o aparecimento de fungos.
A horta tem que ser mantida limpa, as
ervas daninhas e outras sujidades devem ser retiradas. A cada colheita, deve
ser feita a reposição do adubo para garantir a qualidade da terra e das hortaliças.

Segundo Costa, as minhocas são de extrema utilidade para o meio ambiente,
com sua habilidade de transformar resíduo orgânico em adubo incomparável.
Neste processo, ocorre a oxigenação e a
oxidação da matéria orgânica. Por esses motivos o minhocário é uma alternativa pra minimizar o resíduo orgânico e para a produção de adubo orgânico de boa qualidade. O
húmus de minhoca, além de ser rico em nutrientes para as plantas, ajuda a melhorar as
características físicas do solo, tais como a aeração e retenção de água (EMBRAPA, 2007).

É importante ressaltar que o cultivo de alimentos é algo que foge ao controle próprio,
o plantio está à mercê das condições climáticas e isso pode significar alguns percalços
no caminho. Estes podem ser utilizados como
experiências, forma de aprendizado para o
projeto e também para os alunos, que devem
estar envolvidos em todas as etapas. Um tra-

Como algumas hortaliças dependem da
estação do ano e possuem épocas próprias
para semeadura, geralmente começam pelo
plantio de couve, cebolinha, coentro, pimentão e tomate. Na época da colheita, os alunos levam uma parte do produto para casa e
o restante é utilizado para o enriquecimento da merenda da escola (EMBRAPA, 2007).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A geração com que lidamos em sala de aula mudou, seus interesses mudaram e não faz mais sentido fazermos as mesmas coisas que eram feitas antigamente. A horta escolar é uma possibilidade de múltiplas ideias, vivências e experiências que contribuem plenamente para o desenvolvimento das crianças.

O contato com a natureza auxilia e promove um desempenho acadêmico superior, trazendo um desenvolvimento integral como ser cidadão que cuida do meio ambiente e tem
consciência de como deve ser uma alimentação saudável. Além disso, as crianças que têm
contato com terra, água, vegetais, minhocas, sementes estabelecem mais relações com
o meio na qual estão inseridas, desenvolvendo consciência do cuidado e preservação.

O projeto da horta na educação infantil aproxima as crianças de atitudes sustentáveis e mais
conscientes, pois eles aprendem a importância de cultivar alimentos sem o uso de insumos
químicos, como cuidar da natureza e todos os processos envolvidos nesse cultivo e os demais
elementos naturais. Além disso, as crianças que cultivam hortas em ambientes escolares conhecem melhor verduras e legumes, ampliando seu repertório também nos momentos da refeição.

Os benefícios de uma horta para as crianças são muitos, podemos ressaltaro trabalho em equipe, a
paciência, dedicação, responsabilidade, contato contínuo com a natureza e a interdisciplinaridade.
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A LUDICIDADE DOS BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS COMO ELEMENTOS
SIMBÓLICOS
RESUMO: As reformas educacionais que têm acontecido em nosso país, nos últimos anos

visam adequar o sistema educacional às evoluções tecnológicas da globalização, e um dos
aspectos a ser repensado é o papel dos brinquedos e das brincadeiras na contemporaneidade.
A experiência do brincar cruza diferentes tempos e lugares, passado, presente e futuro, sendo
marcada ao mesmo tempo pela continuidade e mudança. A criança, pelo fato de se situar em
um contexto histórico e social, ou seja, em um ambiente estruturado na Educação Infantil, a
partir de valores, significados, atividades e brinquedos e artefatos construídos e partilhados
pelas crianças que ali convivem. Incorporando experiências social e cultural do brincar das
diferentes infâncias por meio das relações que estabelece com seus pares adultos educadores
da pequena infância. Mas essa experiência não é simplesmente reproduzida, e sim recriada
a partir do que a criança traz de novo com seu poder de imaginar, criar, reinventar e produzir
cultura lúdica.

Palavras Chave: Brincadeira; Brinquedo; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
Diversas pesquisas baseadas em uma visão histórica e social dos processos de desenvolvimento infantil apontam que brinquedos e brincadeiras são
como um importante processo, fonte de desenvolvimento e de aprendizagem.
De acordo com Vygotsky (1998), um dos principais representantes dessa visão, o brincar é
uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e de ação pelas crianças, assim como novas formas de construir relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos.
Nesse aspecto, a significativa produção teórica já acumulada afirmando a importância da
brincadeira na construção de processos de desenvolvimento e de aprendizagem não foi capaz
de modificar as ideias e práticas que reduzem o brincar a função do brinquedo e as atividades
à partir da ludicidade vivenciada parcialmente no cotidiano da Educação Infantil, de menor
importância no contexto da formação da criança pequena. De acordo com Benjamin (1994):
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Portanto, é importante ressaltar que a brincadeira não é algo pronto no nascer do ser
humano, ou seja, aprende-se a brincar desde
cedo. Portanto, o papel do professor como meta, o colecionador, o mago (BENJAMIN, P.14, 1994). diador deve ser revisitado, o que incidirá nas
suas intervenções a serem praticadas na reaPor outro lado, podemos identificar hoje lidade da Educação Infantil contemporânea.
um curso generalizado em torno da “imporDe acordo com a no BNCC (2018): As
tância do brincar”, enfatizando não apenas
na mídia e na publicidade produzidas para a crianças são sujeito de direito e esse direito
infância, como também nos programas, pro- é assegurar que elas aprendam em diversos
postas e práticas educativas institucionais, momentos nas quais possam serem protagoignorando a importância lúdica do ato de nistas em ambientes propícios que fomentem
brincar. De acordo com Referencial Curricular a vivenciar desafios e resolvê-los, assim, forNacional de Educação Infantil (RCNEI, 1998): mando significados sobre si, os outros e o universo em que estão inseridas (RCNEI, 1998).
[...] ao invés da representação e do eventual sentimento metafórico, o brinquedo fala para a criança
a linguagem simples da pura naturalidade, do puro
prazer dos sentidos. Muito mais próximo da criança que o pedagogo bem-intencionado lhe são artis-

A brincadeira é uma linguagem infantil que mantém
vínculo essencial com aquilo que é o “não brincar” a
brincadeira é uma ação que ocorre no plano da imaginação isto implica que aquele que brinca tenha o
domínio da linguagem simbólica. Isto quer dizer que
é preciso haver consciência da diferença existente
entre a brincadeira e a realidade imediata que lhe
forneceu conteúdo para realizar-se. Neste sentido,
para brincar é preciso apropriar-se de elementos da
realidade imediata de tal forma a atribuir-lhes novos significados. Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da articulação entre a imaginação e a imitação da realidade (RCNEI, p.27, 1998).

Neste contexto, é mister que todos os educadores da Educação Infantil, ou seja, que
vivenciam cotidianamente a infância a se
indagar: se suas práticas têm conseguido incorporar o brincar como dimensão lúdica e
cultural no processo de constituição do conhecimento e da formação humana? E o que
o brinquedo e a brincadeira possibilitam.

BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS
COMO ELEMENTO SIMBÓLICO
Diversos estudos têm revelado que o brinquedo e a brincadeira são atividades que
evoluíram com a transformação sócia histórica das comunidades humanas e continuam a
ser modificar nas condições concretas de vida
das populações em particular da população
infantil em nossa sociedade (BNCC, 2018).
Nesta, ao lado de uma ampliação fantástica de brinquedos fabricados e tornados objetos de desejo de consumo das crianças há
um crescente individuais no que se reflete
sobre o seu brincar. Nesse contexto preocupante a ser considerado com atenção pelos
educadores da Educação Infantil quando da
elaboração de seu processo pedagógico, a
educação infantil muito pode fazer no sentido de ressignificar o brincar da criança, o
brinquedo é um objeto que deve servir como
facilitador da brincadeira (BNCC, 2018).
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O brinquedo e o brincar são fatores de desenvolvimento humano. No entanto, enfatizamos que a brincadeira da criança é extremamente destacada quando os professores
ampliam o repertório das crianças oferecendo o uso dos brinquedos que podem serem
transformados ludicamente em: vestimentas
em mobiliários, em armaduras dos guerreiros e muitas outras coisas. Sendo assim, fomentando iniciativas que podem melhorar
muito os enredos do faz de conta e da ludicidade no brincar.Assim, o uso dos brinquedos materiais e a reorganização dos espaços
podem ser recursos importantes para a criação de ambientes para brincar, contando que
as crianças possam organizar os materiais e
espaços para suas brincadeiras porque reconhecemos que isso faz parte do brincar
e, muitas vezes, e a experiência mais relevante para a criança. Isso, sem considerar
com tantos outros cenários que nunca foram explorados pelas crianças (BNCC, 2018).

ATRAVÉS DO LÚDICO A
EXPECTATIVA QUE AS CRIANÇAS
POSSAM:
- Explorar, participar e se apropriar dos ambientes na construção de espaços para brincar de faz de conta;
- Vivenciar uma experiência estética por
meio da ambientação do faz de conta;
- Ampliar o repertório de imagens que podem ser apropriados em suas brincadeiras.
Contudo, é preciso destacar que os professores aprimorem seu olhar para que:
- Compreendam que o ambiente é mais do
que o espaço físico e reconhecer que sua organização modifica a experiência e as interações das crianças;
- Reconheçam a importância de experiências estéticas e de repertório cultural;
- Saibam organizar ambientes com materiais e brinquedos disponíveis e saber o que
precisa adquirir;

Contudo é válido, são experiências informativas e estéticas que podem ser incorporadas
nas narrativas do faz de conta, e podendo
ampliar e incorporar nas brincadeiras, como
também explorar como os materiais ocupam a
cena e surgem novos usos e possibilidades de
- Reconheçam o valor dos materiais e objefazer de conta. Mesmo entre as crianças bem tivos de largo alcance.
pequenas, que não brincam de faz de conta
propriamente dito, há uma criativa apropriação e transformação do objeto (BNCC, 2018).
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As crianças podem ainda construir brinquedos e cenário para suas brincadeiras, ajudadas pelos recursos que o professor lhes proporciona: materiais, sugestões, realização de
ações das mais difíceis, dentre outros. De
acordo com Orientações Curriculares (2007):
É muito comum que o adulto assuma a produção
dos materiais e a organização do ambiente no lugar da
criança. Nós aqui, queremos assegurar o importante
papel do professor, mas, jamais desmerecer a iniciativa da própria criança. Por isso, adotamos como princípio para a organização das expectativas os seguintes
pontos: 1) Contrariando concepções inatistas da criatividade, defendemos que o interesse, a curiosidade e
a sensibilidade não são frutos de um desenvolvimento natural puro e simples, senão medidas por elementos simbólicos. Portanto, só podem ser desenvolvidos
pela criança a partir de sua própria ação, sua predisposição para solucionar o problema que ela mesma
se impõe. 2) A curiosidade infantil deve ser permanentemente alimentada e incentivada pelos professores e pela construção no CEI, Creches ou EMEI
de um ambiente favorável à criação. 3) Os processos
de criações das crianças têm absoluta prioridade na
atenção dos professores, e no produto final daqueles
processos. 4) As crianças trabalham a partir de proposição externas do professor e de proposições pessoais (ORIENTAÇÕES CURRICULARES, P.117, 2007).

Podemos pensar então que, para criança uma vassoura pode virar um brinquedo
quando a criançada a ela uma atenção lúdica, assim, esse objeto pode transformar-se
em um cavalo. Porém, é necessário ser cuidadoso, pois para a criança tudo pode virar
brinquedo. Por isso a escolha do material é
muito importante, “o brinquedo é um objeto facilitador do desenvolvimento das
atividades lúdicas, que desperta a curiosidade, exercida a inteligência, permite a imaginação e a invenção” (SANTOS, P.5, 1995).

Destacamos, que quando pensamos no
objeto, o brinquedo pode ser industrializado (produzido em larga escala pelas indústrias) ou artesanal (compreende os produzidos também por sucatas).Devemos destacar
a perspectiva de que o brinquedo coloca a
criança em uma posição ativa, interativa, contribuindo para o seu desenvolvimento. Porém devemos destacar que existem alguns
brinquedos que brincam por si só, sendo
assim a criança é muito mais uma espectadora do que uma participante ativa (ORIENEnfatiza Emerique (2003) o autor ressalta TAÇÕES CURRICULARES, P.117, 2007).
que o brinquedo é um material que a crianDestaca Santos (1995), “o mercado exça manipula livremente, sem estar condicionado a regras. Afirma esse autor que o põe brinquedos atraentes independente da
brinquedo é um suporte imaginário, ao faz importância que possam ter para a criande conta possibilitando representações. ça e neste sentido, interferem também na
questão cultural” (SANTOS, P.6. 1995).
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A autora destaca que os meios de comunicação e as mídias, contribuem para
o consumismo em massa, e o brinquedo passa a ser consumido por outros fatores e não pelo seu valor intrínseco.
Conforme Emerique (2003):
Assim um trem elétrico, por exemplo, permite que
a criança movimente para frente e para trás e que o
faça apitar. São esses as únicas ações possíveis, ela
brinca por procuração, autoriza o trem a brincar no
lugar dela a não ser que desengatar os vagões, pegue
uma caixa de sapato e faça uma garagem para ajudá-lo, traga um caminhãozinho para transportar a
locomotiva, enfim que ela tire o trem dos trilhos, ou
seja, invente formas alternativas e não convencionais de brincar com esse brinquedo, contrariando as

além de trazer diversão a aqueles que com eles brincam, têm também o objetivo de enriquecer e preencher muitas necessidades próprias de cada fase do desenvolvimento infantil, tanto do ponto de vista físico,
como do mental ou intelectual (AFLALO, P.219, 1992).

O importante, é ter como referência os objetivos da brinquedoteca e as necessidades e
particularidades das crianças que era usufruir
desses materiais. Enfatizando que a realidade
e a intencionalidade da brinquedoteca tendo em vista as especificidades da infância.

Devemos considerar à quantidade de brinquedos deve-se também considerar o número
de crianças e a faixa etária de quem frequentaram, ao mesmo tempo a brinquedoteca, assim
regras dadas para seu uso (EMERIQUE, P.46, 2003).
como o tamanho de espaço disponível para
a montagem desse ambiente de ludicidade.
O autor Emerique (2003) alerta que muitos
brinquedos ficam limitados e empobrecidos
Como destaca Winnicott (1975) que além
nas alternativas de uso pelo fabricante, pelas
dos sentidos, o brinquedo é também um obespecificações registradas em embalagens.
jeto transicional, isto é, ele se encontra no
Contudo devido isso que cabe ao professor
meio caminho entre a chamada realidade
analisar, e selecionar previamente os brinconcreta e a realidade psíquica da criança.É
quedos. Pois, um brinquedo efetivamende grande ênfase a vivência do jogo, diz ao
te deve contribuir para o desenvolvimento
brinquedo e a sua real função. Para brine a aprendizagem da criança.Destacamos,
car, a criança pode utilizar um objeto simporém que há industrializados muito intebólico, e o objeto simbólico é o brinquedo.
ressante e que podem servir de referência
para a adaptação de outros, produzidos a
O brinquedo estimula a representação,
partir de sucata (EMERIQUE, P.46, 2003).
a expressão de imagens que evocam aspectos da realidade oferecendo à crianÉ mister que, a valorização dos brinquedos
industrializados e artesanal, como suportes ça um grande número de objetos reais.
para a realização do brincar, como apoio ao
imaginário, à fantasia e, assim, à capacidade
criadora. O brinquedo deve ser valorizado
pela reação que provoca na criança, na sua
possibilidade de transformação e nas suas
potencialidades para revelar os desejos infantis. Em relação à seleção desses brinquedos é de suma importância que o professor
se coloque no lugar da criança e reflita sobre
o quanto esse material servirá, efetivamente, como estímulo para as experiências brincantes. Sendo assim Aflalo (1992) destaca:
Os brinquedos escolhidos para uma brinquedoteca,
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Destacamos que, a ideia de um brinquedo interessante, mais solicitado, designer moderno. Porém, acredita-se que
essa é uma ideia errônea, talvez uma simples bola de meia, uma boneca de pano ou
mesmo uma vassoura, produzam um efeito mais significativo em termos de aprendizagem e desenvolvimento na criança do
que aqueles brinquedos mais sofisticados.

Muitas vezes, os adultos atribuem sentidos e
significações prévias ao brincar e ao brinquedo a
criança como sendo os verdadeiros sentidos e significados das brincadeiras e jogos infantis. Consequentemente, ao invés do adulto (pais e educadores
principalmente) buscar descobrir como cada criança
brinca, de que tipo de brinquedo e jogos ela gosta etc., emergem em seu lugar, as respostas prévias
que diferentes teorias apresentam como sendo o
brincar da criança ou as elaborações que os adultos fizeram a respeito dela (MRECH, P.23, 1998).

A criança para desvendar o segredo do
brincar pode utilizar o brinquedo, deve-se
poder desmontá-lo, sujá-lo; ou seja, é preciso reconhecê-lo. Levisky (2002) afirma
que os jogos e brincadeiras produzidas pelas crianças são momentos em que elas podem exercitar as relações entre prazer e reNo entanto, com o brinquedo industriali- alidade, entre consciente e inconsciente.
zado limita a ludicidade da criança, pois para
Portanto, é indispensável no espaa criança só resta reproduzir, ao invés do
exercício de criar, recriar, montar, desmon- ço de brincar a riqueza das experiêntar, cedeu lugar à reprodução. Assim sendo, cias vivenciadas cotidianamente. Lima
quanto mais atraente for o brinquedo mais (2009) enfatiza que a ocupação preferiele torna a criança ou o brincante prisionei- da e mais intensa da criança é o brincar.
ra. E quanto mais simples for o brinquedo, As crianças se envolvem nas brincadeiras.
maior a possibilidade de imaginar e de criar.
Brincar e brinquedo estas palavras estão
Compreender e reconhecer o corpo como
brinquedo é fundamental para o professor. intrinsecamente atrelada a Educação InfanHá uma diversidade de jogos e brincadeiras til e sem dúvida uma combinação perfeita.
que exigem tão somente nosso corpo como Huizinga (1996), o historiador descreve o
brinquedo para acontecer.Muitas vezes pre- lúdico como elemento da cultura presente
cisamos de bola, garrafas ou coisa parecida em todas as formas de organização social
para realizar um jogo e sem o corpo brinque- das mais primitivas as mais sofisticadas. O
do nada se faz. Porém, é mister ter a dispo- autor concede-lhe uma função significansição um conjunto de materiais estruturados te, ou seja, afirma que essa essência do lúe não estruturados é de suma importância dico não é material, uma vez que ultrapassa
para o professor. Conforme Mrech (1998): os limites da realidade física encerra um determinado sentido, transcendendo as necessidades da vida. Huizinga (1996) descreve
um conjunto de características formais do
lúdico que corrobora em muito com a compreensão do lugar que ele ocupa na cultura:

Segundo afirma Benjamin (1994), “[...] quanto mais atraentes forem os brinquedos, mais
distantes estarão de seu valor como instrumentos de brincar; quanto ilimitadamente a imitação anunciar-se neles, tanto mais desviam-se
da brincadeira viva” (BENJAMIN, P.70, 1994).
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[...] uma atividade voluntária, exercida dentro de determinados limites de tempo espaço, segundo regras
livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de
um sentimento de tensão e de alegria e de consciência de
ser diferente da vida cotidiana (HUIZINGA, P.33, 1996).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devemos à perspectiva do lúdico e por
extensão do brinquedo e da brincadeira relacionadas ao desenvolvimento da
criança na diferentes infâncias que conSendo que, o autor enfatiza que duas ca- vivem o cotidiano da educação Infantil.
racterísticas na ludicidade são essenciais:
Nesse sentido, para as crianças na peque- A liberdade e espontaneidade que lhe na infância participar de uma brincadeira
caracteriza como atividade voluntária. significa integrar-se completamente. Enquanto atividade de caráter lúdico o brin- O espaço imaginário que lhe confere a quedo e a brincadeira podem ser consiconsciência de ser diferente da vida cotidiana. derados intimamente atrelados a infância.
Sendo, formação cultural e humanizadora.
Contudo a dimensão imaginária representa o lugar que o lúdico ocupa na vida
Portanto, é importante demarcar o eixo
cotidiana: Trata-se de uma evasão tempo- principal em torno do qual o brincar deve ser
rária da realidade para outra ordem a do incorporado em nossas práticas e o seu sigimaginário, cuja realização se dá em fun- nificado como experiência de cultura exiginção de uma satisfação em que consiste. do o olhar de todos educadores na garantia

de tempos e espaços para que as próprias
É importante ressaltar que a brincadeira crianças criem e desenvolvam suas brinnão é algo já dado na vida do ser humano, ou cadeiras, não apenas em locais e horários
seja, aprende-se a brincar, desde cedo, nas destinados pela escola a essas atividades.
relações que os sujeitos estabelecem com outros e com a cultura (HUIZINGA, P.33, 1996).
Cabendo ao professor e aos demais educadores que se encontram inseridos na realidade
Portanto Horn (2004) destaca:
da pequena infância se colocarem em atitude de mediador como também contemplatiO brinquedo satisfaz as necessidades básicas de
aprendizagens da criança das crianças como, por va com relação a brincadeira observada no
exemplo, as de escolher, imitar, dominar, adquirir caso, é notar expressão lúdica, a atuação incompetências, enfim de ser ativo em um ambiente se- dividual e coletiva das crianças participantes.
guro, o qual encoraje e consolide o desenvolvimento
de normas e valores sociais (HORN, P.71, 2004).
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ENSINO DA ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: As experiências consolidadas na educação infantil é de suma importância para o

desenvolvimento das crianças.Portanto ressaltamos que a ação do professor como mediador
de tais experiências é fundamental. O objetivo geral deste trabalho é pesquisar como as
diferentes formas de expressão artísticas estão presentes no cotidiano das instituições de
ensino da Educação Infantil. A escolha do tema justifica-se na necessidade de um olhar
diferenciado e individual a todas crianças, promovendo o contato com uma diversidade
cultural, de materiais e formas de expressar-se com liberdade.

Palavras-chave: Criar ; Expressão; Movimento; Música.
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INTRODUÇÃO
A arte engloba uma variedade de linguagens e formas de representação,
onde saberes acumulados pelo homem, vem evidenciar a clareza dos pensamentos dos indivíduos envolvidos no processo de aprendizagem. É um processo que privilegia a aproximação entre indivíduos de culturas diversas, favorece o
reconhecimento de semelhanças e diferenças, num plano que vai além do discurso verbal.

A procura de uma alternativa para prática de livre expressão do ensino da arte. Essa é uma
proposta ao qual pretendemos verificar em nossos estudos. Nossa abordagem busca abordar a
aplicabilidade de todas as formas de expressão artística na educação infantil. A pesquisa traz estudos de diversos autores. A presente pesquisa objetiva refletir sobre quais benefícios o contato
com diversas formas de expressão artísticas, podem ajudar no desenvolvimento das crianças.

A arte abrange forma de linguagem como a música, dança, teatro e artes visuais. Analisaremos qual dessas formas contribuem de forma significativa no processo de aprendizagem das crianças. É um processo enriquecedor que gera criatividade, que transforma comportamentos, proporciona a interação das pessoas, funde
sonhos, transforma olhares e conduzem os indivíduos a lugares desconhecidos, os levam
a ver novos horizontes, agregando novos valores e novas ideias. Transpõem barreiras
da imaginação, assumem um patamar de sujeitos construtores da sua própria criação.

Aproveitar os momentos nos quais as crianças estão propensas a aprender, sem reservas, sem
medos e aproveitando a empolgação que a arte promove na grande maioria dos crianças. Servindo como ponte para aquisição de demais aprendizados, dentro e fora do ambiente escolar.
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PREPARANDO OS PEQUENOS PARA
O FAZER ARTÍSTICO
A integração da criança na escola, contribui ampliar o conhecimento do mundo que possuem, manipulando diferentes
objetos e materiais, explorando suas características, propriedades e possibilidades de manuseio e entrando em contato
com diversas formas de expressão artística.
Para as crianças a arte pode contribuir para o
equilíbrio necessário entre o intelecto e as emoções pode tornar-se com um apoio que procuram naturalmente, ainda que de modo inconsciente cada vez que alguma coisa aborrece, é onde
as crianças se dirigiram, quando as palavras se
tornam

inadequadas

(LOWENFELD,1997,p.15).

O contato com a arte desenvolve na criança
uma comunicação cheia de expressão em todos
os aspectos, cognitivos, sensíveis e culturais.
O ensino da arte não é tão somente ensinar os alunos a pintar, desenhar, interpretar e etc. Mais vai além dessas diversas formas artísticas, é dar um significado
a percepção desenvolvida, onde o produto final produzido vem ricamente ser influenciado pelos saberes desenvolvidos, em
contato com diversas histórias e culturas.

Para tanto materiais, conteúdos e professores, devem estar organizados a fim de garantir
a ampliação do seu conhecimento, oferecendo à eles diversos materiais, sob diferentes
formas e texturas, com objetivo de proporcionar um desenvolvimento significativo em
todo processo de desenvolvimento da criança. Após a criação do estatuto da criança e
do adolescente muitos conceitos foram modificados e o estado com o dever promover
um ensino de qualidade as crianças. A educação infantil que outrora tinha um caráter
assistencialista, voltado somente para cuidar, agora também tem a função de educar.
Considerando as creches, e as pré-escolas como um
espaço e um tempo com características próprias, não
somente no sentido etário ou estritamente de acordo com alguma teoria de desenvolvimento, mas como
em local de produção de conhecimento de cultura
própria do povo ali reunido (MUNIZ,1999, p.264).

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais a diversidade de práticas pedagógicas que caracterizam o universo da
educação infantil reflete diferentes concepções quanto ao sentido e funções atribuídas ao sentimento no cotidiano das
O planejamento das atividades feito com as crianças creches, pré-escolas e instituições afins.

integra-se com outros aspectos institucionais como
as condições de trabalho, do educador| professor,
sua qualificação profissional e os programas de capacitação em serviço a que tem acesso, o número de
crianças por turma, o horário de atividades, os recursos humanos, materiais e financeiros. Sendo uma tarefa contínua o planejamento curricular e a formação
em serviço podem ser integrados, numa estratégia de
planejamento participativo (BARRETO, 1996,p.15).
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A exploração de materiais e a escuta de
obras musicais para propiciar o contato e
experiências com a matéria prima da linguagem musical, o som e suas qualidades
e o silêncio. A vivência da organização dos
sons e silêncios em linguagem musical pelo
fazer e pelo contato com obras diversas.
A reflexão sobre a música como produto
cultural do ser humano é importante forma de conhecer e representar o mundo.

Uma infinidade de produções tendem
a ser construídas utilizando essa diversidade de materiais disponibilizado pelos professores e ofertados às crianças.

A produção artística vem servir de comunicação da criança com o mundo ao seu
redor. O conhecimento adquirido na educação infantil, não pode ser deixado de
lado, portanto o professor deve compreender e adequar as novas experiências a seParticipação em brincadeiras e jogos canta- rem vividas dentro da realidade dos aludos e rítmicos. Escuta de obras musicais varia- nos, devendo portanto considerar a lúdico
das. Participação em situações que integrem como uma maneira de ensinar as crianças.
músicas, canções e movimentos corporais.
Segundo os parâmetros curriculares a
Criação de desenhos, pinturas, colagem, arte envolve a experiência de fazer formodelagem a partir de seu próprio repertó- mas artísticas, tudo entra em jogo nessa
rio e da utilização dos elementos da lingua- ação criadora. Cabendo aos professores degem das Artes visuais, ponto, linha, forma, senvolver habilidades de pesquisa de macor, volume, espaço, textura, etc. Exploração teriais e técnicas, relação entre perceber,
e utilização de alguns procedimentos neces- imaginar e realizar um trabalho de arte.
sários para desenhar, pintar, modelar, etc.
Experiência de fruir, utilizando informaExploração e aprofundamento de possi- ções e qualidade perceptiva, experiência
bilidades oferecidas pelos diversos mate- de refletir sobre a arte como objeto de coriais, instrumentos e suportes necessários nhecimento. Devendo ser capaz de exprespara o fazer artístico, onde o prazer lúdi- sar-se, saber comunicar-se em artes, manco seja o gerador do processo de produção. tendo uma atitude de busca pessoal ou
coletiva, articulando a percepção, a imagiSão muitas as formas de expressão da nação, a emoção, a sensibilidade e a reflearte, o ambiente na educação infantil é um xão ao realizar e fruir produções artísticas.
lugar onde podemos trabalhar com afinco
e obter grandes resultados no desenvolvimento das criança, deixando que a criança optem pelas suas próprias escolhas.
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A IMPORTÂNCIA DO TEATRO

O ser humano é por natureza um ser criativo No
ato de perceber, ele tenta interpretar, e nesse interpretar, já começa a criar. Não existe um momento de
compreensão que não seja ao mesmo tempo criação.
Isto se traduz na linguagem artística de uma maneira extraordinariamente simples, embora os conte-

O teatro e os jogos teatrais são recursos que proporcionam prazer ao mesmo
tempo que educam, é também uma forúdos sejam complexos (OSTROWER,1989,P.167). ma de lazer, onde um fluxo de linguagem, estimulando o contato entre pessoA complexidade dos conteúdos, a diversi- as, promovendo uma libertação emocional.
dade de materiais, de instrumentos e influências culturais, vem enriquecer o processo
De acordo com o PCN de artes o teatro no
de produção artística, onde interpretação processo de formação da criança, cumpre
e a reflexão surgem de uma maneira natu- não só a função integradora, mas dá oporral e assume formas cheias de vida, uma ex- tunidade para que aconteça a apropriação
posição que encanta os olhos. Uma pintura, crítica e construtivamente dos conteúdos
ou escultura, um soneto, tudo é arte é ex- sociais e culturais de sua comunidade mepressão da arte (OSTROWER,1989,P.167). diante trocas com os seus grupos. No diÉ de conhecimento geral que o universo da
arte comporta múltiplas dimensões. Podemos
afirmar que a lógica e a racionalidade, muitas
vezes ficam em segundo plano. A emoção e a
sensibilidade constitui o nascimento do homem criador, onde predomina a necessidade
de ultrapassar limites. Quebrar barreiras, acelerar o aumento do conhecimento humano,
num processo que aborda puramente a criação.

O processo criativo nasce da capacidade de
imaginação, de entrar no mundo do faz de conta, onde surgem as ideias e fluem a construção
do que podemos dar o nome de arte. Portanto
é de suma importância contar histórias e deixar
as crianças inventar ou recontar as histórias
de sua maneira (OSTROWER,1989,P.167).

namismo da experimentação, da influência
criativa propiciada pela liberdade e segurança, a criança pode transitar livremente por
todas as emergências internas, integrando imaginação, percepção, emoção, intuição, memória e raciocínio (PCN,1997,p.84).
A utilização do teatro na Educação Infantil, envolve o lúdico agregando ao conhecimento escolar, a criação, a interpretação,
tanto com a encenação de pessoas e utilização de fantoches, amplia a capacidade de
estudo e reflexão, onde essa prática serve
como uma interdisciplinaridade de conteúdos, pois o teatro pode ser utilizado para
desenvolver a oralidade, a criatividade, a
elevação da autoestima, o movimento do
corpo , a interação e etc. (PCN,1997,p.84).
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DANÇA:
A dança é uma das formas de expressão
de sentimentos mais antigas usadas pelo
homem, desde a antiguidade. Sua forma de
movimentar expressivamente o corpo seguindo movimentos ritmados, em geral ao
som de música, podemos considerar como
a mais completa das artes, pois envolve elementos artísticos como a música, o teatro,
a pintura, sendo capaz de exprimir tanto a
mais simples, quanto a mais fortes emoções.
Pode ser um meio de adquirir conhecimento, como opção de lazer, fonte de prazer, desenvolvimento da criatividade e importante
forma de comunicação. Socializa e atua na
disseminação da cultura e principalmente
das diversidades folclóricas (PCN,1997,p.84).

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
A pesquisa realizada no presente artigo
envolveu pesquisa bibliográfica e Um primeiro passo nesse sentido seria fazer uma
revisão das perspectivas, análises e estudos,
de modo que se possa ter uma visão completa do processo das construções artísticas.
As diversas formas de expressão da arte,
contribuem tanto para o processo de aquisição
da língua oral, através das músicas e cantigas
quanto e também diversas habilidades. Em
seu sentido pleno, muitas articulação e estratégias próprias de expressão e compreensão.

Convém, finalmente, lembrar que em relação ao conceito de arte, se desenvolve predominantemente em torno dos dois pontos de
vista (como um processo individual, volta-se
para o seu aspecto social: a conceituação de
liberdade de expressão. Entretanto o processo de aquisição do aprender arte, não ocorre da mesma maneira em diferentes regiões
do país. Sem dúvida as construções artísticas
devem realmente expressar os interesses da
comunidade de cada escola, compartilhando
com seus alunos, padrões culturais de classe,
seus valores, sua sabedoria, sua linguagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arte assume uma importância crucial no desenvolvimento dos alunos, desde a educação infantil estendendo por
todos os ciclos da educação escolar. Busca-se a obtenção de um aprendizado qualitativo e o desenvolvimento da autonomia
na elaboração da sua própria obra de arte.
Simultaneamente a interdisciplinaridade
da Arte, está a aplicação da Arte, de maneira que englobe todas suas formas de expressão e não somente se foca na reprodução
de cópias de obra de algum artista. Procura utilizar recursos para que o aluno seja o
sujeito produtor das suas próprias ideias.
Todos devem ter a oportunidade de poder
criar, de utilizar instrumentos que viabilizem a
concretização plena das suas habilidades. Entretanto podemos notar que a aplicabilidade
dos conceitos artísticos, em toda sua ampla
extensão, ainda não acontece de maneira que
sirva como uma alavanca que introduza o indivíduo, à dispor dentro do ambiente escolar ,o
contato com diversos materiais e equipamentos para que possa consolidar todas as possibilidade que a produção artística oferece.
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Convergências tanto na elaboração do
projeto político pedagógico como na formação do corpo docente, que por sua vez
não agrega em seus conhecimentos, uma
experiência que possibilita articular meios
de conseguir um aprendizado significativo que transforme a imaginação em criação e por fim os coloque num patamar que
possibilite expressar-se livremente, saindo de uma posição adormecida para exercer por completo suas potencialidades.
A escola deve transformar o aluno em
um ser pensante, criativo e transformador, para tanto objetivos e conteúdos
devem contribuir para essa superação.
Na sala de aula, devemos reconhecer em
cada criança, um artista que faz arte de
maneira específica, cada um tem sua individualidade, o essencial é saber entender e direcionar, fomentando o respeito e
a valorização de todo e qualquer criação,
seja no desenho, na dança, na música, etc.
Do contato a produção existe um caminho
à percorrer, considerando que as descobertas acontecem gradativamente. E através do
olhar, da comunicação entre diversas culturas e gêneros que a aprendizagem acontece.
O estudo serviu para refletirmos, entendendo que a Arte é um conhecimento que
gera criatividade, que representa o mundo e
vida através de alguma forma de expressão.

Acreditamos que a participação e o contato
com a arte gera consciência política e social.
Embora ainda muitos ainda resistem em aceitar
como verdade os benefícios que ela ocasiona.
Fazer arte, expressa e define a essência do
homem em todas as fases da vida. Dentro de
uma prática pedagógica, onde se tem uma diversidade cultural, todas as artes contribuem
para a maior de todas as artes, a arte de viver.
A educação continua sendo uma área que
carece de maiores investimentos, seja na disponibilidade de recursos para que as pessoas
possam continuar os estudos, seja na formação dos educandos e na melhor preparação
da classe trabalhador docente que atua em
todas as áreas do conhecimento e principalmente os que exercem a disciplina de Arte.
Os objetivos de promover o contato com
a produção artística ,sobre educação para
todos foram: satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, expandir o enfoque, universalizar o acesso à educação e
promover a equidade, concentrar a atuação na aprendizagem, ampliar os meios e o
raio de ação da educação básica, propiciar
um ambiente adequado a aprendizagem,
fortalecer as alianças, desenvolver uma política contextualizada de apoio, mobilizar
os recursos, fortalecer a solidariedade.´
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A problemática a qual levantamos para entender os motivos que ocasionam essa situação
estariam ligados a falta de materiais adequados, o despreparo do corpo docente e também a pouca exposição da disciplina de Arte.

víduos enquanto cidadãos, como norteadora
do exercício das práticas que capacitam os
indivíduos a se organizarem são fatores que
alguns autores testificam, o que de fato deveria acontecer no ensino da disciplina de arte.

Valorizar cada aprendizado, contribuir para
propiciar a identificação do que já é praticado pelo aluno na sala de aula, o que se faz
necessário é identificar esse conhecimento relacionando-o ao método acadêmico
que é aplicado no ambiente escolar, afim
de consolidar a produção da obra de arte.

Entretanto esse preceito não se estabelece na organização da educação brasileira, A práxis não se desenvolve totalmente para transformação do indivíduo.

A técnica de ensino e o desenvolvimento de processos e concepções que
marcam a prática educativa da. A preoAinda persiste contraditórias metodologias cupação com processos educativos que
que não agrega valores ao ensino da arte, permitem o estabelecimento de relações
oferecendo poucos os conhecimentos aos entre o mundo da vida e o mundo escolar.
alunos. Esses crianças são tratados como pobres cognitiva e culturalmente produzindo
Notamos claramente, que esse indivíduo é
como resultado uma produção de meras có- produto do meio que o aflige e o coloca denpias, que não expressa nenhuma significação. tro de uma perspectiva negativa ou positiva.
O jogo das diferenças e seu contexto vem
Entretanto destacamos que reformu- ressaltar que conscientização das práticas
lações curriculares dentro de uma pers- dentro dessas instituições estão sendo otimipectiva de impulsionar o ensino da zadas gradativamente a fim de consolidar as
arte, vem caminhando a passos lentos, formas de expressar a arte. Apropriar-se de
em busca de uma evolução qualitativa. modelos e experiências para construção de
uma identidade artística, a fim de compartiSeria uma conquista para educação, lhar uma vivência ao lado de outras pessoas.
se as concepções adotadas pelas Diretrizes Nacionais fossem algo que reflita positivamente no ambiente escolar
Sem arte não é impossível o desenvolAparentemente o discurso bonito em suas
entrelinhas parece querer mudar novos hori- vimento integral da inteligência, sem o
zontes na formação dos professores, entretan- desenvolvimento do pensamento diverto ainda existe um caminho árduo a percorrer. gente, do pensamento visual e do conhecimento presencial que caracteriza a arte.
Desenvolver a capacidade criadora necesA luta por uma formação continuada
sária à modificação dessa realidade é um
do corpo docente é uma ponte para pos- fator necessário que um artista deve ter.
sibilitar uma conquista, a fim desenvolver todas as formas de expressão da arte.
O mundo está em constante modificação,
e o contato com as nova tecnologias, tende a
Acredita-se que a exposição à Arte conduz a deixar os indivíduos preguiçosos. Basta aperuma participação social, consciência política. tar um botão e tudo se resolve. A criação ou
A aprendizagem política dos direitos dos indi- modernização, é uma questão a ser discutida.
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Mais é preciso tomar algumas precauções,
para não perder a noção do real , do que coSAMPAIO, Rosa Maria Whitaker Ferreira.
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atuais, o contato direto com o ser humano, é a
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verdades absolutas, quando o assunto é arte.
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é um processo do conhecimento humano, patrimônio histórico e cultural da humanidade.
A arte é uma linguagem, onde a apreciação
estética, a composição, a técnica, a organização formal, qualidade, etc., se transforma em
uma conversa entre apreciador e a obra de arte.
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LUDICIDADE E PSICOMOTRICIDADE
RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo a realização de estudos acerca da ludicidade

e psicomotricidade e suas contribuições para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem na
Educação Infantil, desmistificando a relação nas brincadeiras escolares. As brincadeiras quando
aplicadas na Educação Infantil, de maneira lúdica e integrada possibilitam que os indivíduos
possam ter as oportunidades de se desenvolverem em aspectos motores, sociais e cognitivos
de modo que vão gradativamente adquirindo desde habilidades básicas de movimento até as
mais complexas, a interação e o entendimento de regras e responsabilidade social, e também
o amadurecimento apropriado das capacidades intelectuais, sendo assim todas essas esferas
da vida do indivíduo são trabalhadas concomitantemente, portanto as brincadeiras lúdicas
apresentam uma efetividade psicomotora. O professor deve se desvincular da repetição
mecanicista dos movimentos e priorizar atividades que desenvolvam corpo e mente, ou seja,
o organismo de forma global. A brincadeira é um canal direto que a criança usa para exprimir
seus desejos e emoções, sendo ferramenta muito válida durante as séries iniciais, período no
qual a criança se vincula à sociedade.

Palavras-chave: Criança; Educação Infantil; Desenvolvimento Psicomotor; Ensino;
Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
A temática proposta acerca da Ludicidade e
Psicomotricidade é importante para pedagogos, coordenadores, professores atuantes na
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, portanto, perpassa toda a Educação Básica que tem como propósito trabalhar a
aprendizagem interdisciplinar de forma lúdica.
O ensino da Língua Portuguesa, História, Geografia, Artes, Educação Física, Inglês, Ciências em um aprendizado lúdico
utilizando a brincadeira como ponto de
partida para um aprendizado significativo no processo de ensino-aprendizagem.
É necessário o entendimento de como o
lúdico e a psicomotricidade contribuem e
interferem no processo de aprendizagem e
os fatores que estão presentes no processo de aprendizado de maneira interdisciplinar. A Constituição Federal (BRASIL, 1988)
reconhece o dever do Estado e o direito
da criança ser atendida em creches e pré-escolas e vincula esse atendimento à área
educacional. A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional Nº 9.394/96 (BRASIL,
1996) regulamenta a Educação Infantil, definindo-a como primeira etapa da Educação
Básica indicando como sua finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 6
anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
Compreender a Psicomotricidade como a
ciência que estuda o movimento humano
considerando o ser em sua totalidade é um
meio que auxilia para um melhor desenvolvimento de atividades na Educação Infantil,
pois a evolução da criança se processa em
uma dialética na qual entram em jogo inúmeros fatores: metabólicos, morfológicos,
psicotónicos, psicoemocionais, psicomotores e psicossociais (LE BOULCH, 1984).
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ATIVIDADES LÚDICAS NA
APRENDIZAGEM
De acordo com a Associação Brasileira De
Psicomotricidade (2013), as atividades lúdicas são compostas por aqueles momentos
em proporcionar prazer para a criança com
momentos de diversão para os que delas
participam. Dentre as brincadeiras é possível destacar as brincadeiras, os jogos, amarelinha, pular corda, jogar bolinha de gude,
empinar pipas, jogos cognitivos como o
quebra-cabeça, xadrez, damas, jogos de memória, dominó e a leitura.A leitura pode se
constituir em uma atividade lúdica, normalmente os professores nas séries iniciais do
Ensino Fundamental proporcionam aos alunos “O Cantinho da Leitura” na sala de aula.
No momento da Contação de Histórias ou
então das leituras com os alunos em que o
Professor poderá deixar aquele espaço enfeitado, ornamentado, preparado de acordo
com a história que será trabalhada com os
alunos. O professor poderá vestir-se de acordo com os personagens da história a ser trabalhada com os seus alunos, ou ainda, pode
preparar o figurino dos alunos que caracterizem os personagens existentes na história.
Portanto, a leitura e a Contação de Histórias nesse momento e desta maneira, passa a ser um momento lúdico para os
alunos e para o professor que mediará o
conhecimento a ser apreendido por meio
de uma atividade planejada para os alunos
em seu aprendizado, tornando o processo dinâmico e a atividade mais prazerosa.
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A Psicomotricidade é uma ciência que tem como
A aprendizagem se dá por meio de três
objetivo
o estudo do homem através do seu corpo
etapas. São elas:

1ª Etapa – Recepção da Informação –
Memória Curta.
2ª Etapa – Feedback da Informação –
Memória a longo prazo. O trabalho lúdico e o
trabalho psicomotor pode e deve ser trabalho
nesta etapa da aprendizagem. Exemplos:
Revisão de exercícios matemáticos; caça ao
tesouro com enigmas do tesouro escondido
no interior da Escola. Durante as atividades
o professor pode estimular os alunos em
situações problemas para que os estímulos
cognitivos possam se fazer presente no
processo de aprendizagem dos alunos.
3ª Etapa – Sono – Consolidação da Memória.
A proposta de ensino-aprendizagem por
meio de atividades lúdicas e psicomotoras
devem estar presentes no conhecimento,
nas atitudes e nas atividades psicomotoras
e depois desse diagnóstico realizado pensar atividades que podem ser de curta ou
de longa duração para colocar em prática na
intervenção no aprendizado do(s) aluno(s).
É de extrema importância refletir sobre
nossas práticas educativas que estão sendo
desenvolvidas na educação infantil, possibilitando a análise e a criação de novas metodologias de ensino, as quais possibilitem um
aprendizado significativo, porque o aprender
deve estar cercado de intenções, motivações e desejos de se comunicar com o meio.

em movimento 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. Está relacionada ao processo de maturação,
em que o corpo é a origem das aquisições cognitivas,
afetivas e orgânicas. Psicomotricidade, portanto, é
um termo empregado para uma concepção de movimento organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito, cuja ação é resultante
de sua individualidade e sua socialização (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOMOTRICIDADE, 2013).

É através do movimento que a criança irá desenvolver habilidades e competências básicas
para sua formação motora e intelectual, permitindo compreender a consciência sobre seu
corpo e as possibilidades de se expressar por
meio dele, localizando-se no tempo e no espaço.
A psicomotricidade objetiva-se no desenvolvimento da motricidade, relacionando a
mente e a afetividade facilitando a estruturação do seu esquema corpóreo. Na Educação Infantil o papel do professor não é a alfabetização, e sim o estímulo psicomotor, os
quais são necessários para serem aprendidos.
É por meio do conhecimento e sensibilidade, que o educador pode relacionar a teoria com a prática, através de atividades recreativas como brincadeiras e jogos, pois a
psicomotricidade é cada vez mais necessária no cotidiano das escolas, o seu caráter é
de cunho lúdico, fazendo com que o mesmo além de estimular o educando propicie
entretenimento, e seja a mediação entre a
brincadeira e realidade (LE BOULCH, 1985).
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A PSICOMOTRICIDADE
A psicomotricidade está relacionada ao momento humano e o aspecto cognitivo presente em todas as atividades do cotidiano. Por
exemplo, o ato de se locomover, se levantar e pegar um objeto no alto, as tarefas do
dia-a-dia, em todas as atividades e afazeres
diários no ato de caminhar, escrever, digitar,
bater com o martelo, no lazer a dança, a prática de esporte, o ato de fazer tricô, crochê,
enfim, em todas essas atividades o ser humano trabalha a coordenação motora fina, coordenação motora ampla, esquema corporal,
posições corretas envolvem vários elementos
da psicomotricidade (LE BOULCH, 1985).

A psicomotricidade, psico = intelecto e
motricidade = movimento, daí a palavra
psicomotricidade, isto é movimento relacionado ao aspecto intelectual. A psicomotricidade deve abranger três dimensões:
1. Dimensão relacionada ao aspecto
social;
2. Dimensão relacionada ao aspecto
cognitivo;
3. Dimensão relacionada ao aspecto
motor.

Durante uma atividade lúdica, uma brincaA educação psicomotora é o “ponto de partida” para o processo de aprendizagem infan- deira a criança terá que socializar-se, desenvoltil. Comumente, se a criança tem dificuldades ver os elementos necessários psicomotores e
de aprendizagem é consequência de alguma deve, também, interagir com os demais colegas
deficiência no desenvolvimento psicomotor.
Existem evidências que um bom desenvolPara Le Boulch (1985), as contribuições da vimento psicomotor está atrelado ao desemPsicomotricidade são evidenciadas ao afir- penho cognitivo, social e emocional. Durante
a atividade lúdica a criança tem vários estímumar que:
los que se constitui em um fator cognitivo, esA educação psicomotora deve ser considerada tímulo visual, estímulo auditivo, estímulo sencomo uma educação básica para a escola primária.
sorial, memória, combinando com o aspecto
Ela condiciona todas as aprendizagens pré-escolares e escolares; estas não podem ser conduzidas emocional em que precisa lidar com uma pera bom termo se a criança não tiver conseguido to- da, com a vitória, precisa lidar com os demais
mar consciência de seu corpo, lateralizar-se, situ- colegas em meio de regras, então, todos esses
ar-se no espaço, dominar o tempo; se não tiver adquirido habilidade suficiente e coordenação de seus fatores fazem com a criança aprenda a convigestos e movimentos. A educação psicomotora ver nesse meio social, ou seja, fazer amizades
deve construir privilégio desde a mais tenra infân- e administrar, resolver conflitos, problemas
cia; conduzida com perseverança, permite preveinerentes às brincadeiras.(LE BOULCH, 1985).
nir certas inadaptações sempre difíceis de melhorar
quando já estruturadas (LE BOULCH, 1985, p. 12).

Segundo Moura (2007), esse movimento psicomotor deve estar ligado ao aspecto intelectual, ao aspecto cognitivo. Não só o movimento
pelo movimento, a brincadeira pela brincadeira, o jogo pelo jogo e, cabe ao professor fazer
as inferências necessárias relacionadas aos
aspectos intelectual e cognitivo dos alunos.
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O professor coloca determinadas regras e
se alguém não está seguindo é necessário
resolver o conflito e isso facilita o convívio
e o desenvolvimento social das crianças em
sala de aula. É necessário lidar com a derrota, com a vitória, com o medo, dificuldades
e superá-las. De qualquer forma, essas atividades proporcionam o desenvolvimento nos aspectos social, cognitivo e motor.
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O ser humano precisa se mover durante a
vida desde sua fase intra uterina até o envelhecimento ocorrem mudanças que alteram
o desenvolvimento psicomotor. A criança em
sua fase intra uterina apresenta um padrão de
movimento, normalmente esses movimentos são movimentos de reflexos. Um tempo
depois, após o nascimento, alguns meses de
vida a criança muda o seu padrão de movimento, ela é capaz de se locomover e pegar
alguns objetos e, na medida em que o tempo
vai passando, mediante as experiências e estímulos essa criança vai mudando e aprimorando os seus movimentos (LE BOULCH, 1985).
Por volta dos três, quatro, cinco anos de
idade, a criança caminha, corre, salta diferentemente da criança de um ano e meio
de idade que se locomove com dificuldades, cuidados, com pouco equilíbrio. Durante essas três etapas do desenvolvimento
psicomotor a criança deve ser estimulada.
Até os dois anos de idade a criança se encontra em sua fase do desenvolvimento rudimentar, ou seja, os seus movimentos são
grossos, sem muito controle, no entanto, a
criança precisa ser estimulada a ter mais controle sobre os seus movimentos, por exemplo,
um adulto deve segurar a mão dessa criança
para que ela possa caminhar de forma equilibrada, coordenada, superando os obstáculos.
Após os três anos de idade essa criança muda
o seu padrão de movimento ela já é capaz de
andar sozinha, de saltitar, de correr, dançar,
caminhar, essa criança se encontra em sua
fase fundamental do desenvolvimento psicomotor, ou seja, é nessa fase que a criança deverá ser estimulada em todos os aspectos melhor será o vocabulário motor para o resto da
vida desta criança. Essa fase se inicia nos três
anos de idade e se estende até os sete anos
de idade em que a criança deve ser estimulada de diversas formas (LE BOULCH, 1985).

Posteriormente a criança vai direcionando
as suas atividades mediante ao que ela mais
vivenciou em sua fase fundamental, esta fase
é a fase dos desenvolvimento culturalmente determinado que acontece aos nove, dez,
onze anos em diante, ou seja, o menino durante a sua fase fundamental ele vivenciou
corrida, bola, chute, logo na fase do desenvolvimento culturalmente determinado esse
menino poderá participar de atividades como
futebol, futsal, atividades que envolvem corrida, que envolvem bola. Suponhamos que a
menina em sua fase fundamental vivenciou
ritmo, coordenação motora, lateralidade e
equilíbrio, possivelmente essa menina será
uma ginasta, participará de danças, participará de atividades rítmicas e expressivas
como capoeira, por exemplo, porque vivenciou todos esses elementos psicomotores
e partir dessas experiências direciona todas as suas atividades (LE BOULCH, 1985).
Na vida adulta as pessoas tendem a reduzir seus movimentos em virtude do trabalho, estudos. Na idade idosa perde o
controle motor, há um declínio no seu desenvolvimento motor. Esses idosos precisar ser
estimulados e isso implica em sua qualidade de vida. O equilíbrio, por exemplo, é uma
perda para o idoso que perde o equilíbrio, e,
consequentemente está mais sujeito a quedas que podem machucar e comprometer a
própria vida do(a) idoso(a). Daí a importância de trabalhar o equilíbrio com os idosos.
O importante é saber estimular os movimentos motores em cada fase com atividades pertinentes ao bebê em sua fase rudimentar, depois para as crianças em sua fase fundamental
estimulando de todas as formas e posteriormente quando a criança vai direcionando os
seus movimentos, as suas atividades por intermédio do que mais vivenciou na sua fase do
desenvolvimento culturalmente determinado.
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É necessário estimular os elementos psico- cer frente ao espelho. Algumas atividades que
motores e cognitivos na infância através de podem ajudar no reconhecimento da imagem
atividades lúdicas.
corporal estão entre as brincadeiras, dança,
balé, atividades rítmicas (HUIZINGA,1990).

Durante o processo de ensino-aprendizagem, são
utilizados alguns elementos básicos da psicomotricidade com mais frequência tais como lateralidade,
orientação espacial e temporal, esquema corporal

e coordenação motora (LE BOULCH, 1985, p. 17).

Essas brincadeiras, esses elementos psicomotores irão proporcionar uma melhora no
desenvolvimento psicomotor das crianças.

ELEMENTOS PSICOMOTORES
São várias as classificações e as terminologias utilizadas para denominar as funções psicomotoras. Desta forma, os conceitos são basicamente os mesmos; o que
muda é a forma de classificar e agrupar
estes conceitos. É a consciência do corpo como meio de comunicação consigo
mesmo e com o meio (HUIZINGA,1990).
Consciência Corporal – É o conhecimento
sobre as partes que constitui o corpo. Relacionando com o espaço e a consciência cinestésica. Por exemplo, o professor está desenvolvendo uma determinada atividade e nesta
atividade se tem noção dos braços, das pernas, do tronco, do pescoço se relacionando
no espaço, essa é a consciência corporal. A
dança pode trabalhar a consciência corporal, brincadeiras, estátua, atividades de corrida, atividades rítmicas. (HUIZINGA,1990).

Tônus Muscular – E a tensão fisiológica dos músculos que garante equilíbrio estático e dinâmico, coordenação e postura
em qualquer posição adotada pelo corpo,
esteja ele parou ou em movimento. Quanto mais ativa a criança é e quanto mais participar de atividades lúdicas e de brincadeiras, melhor é o seu tônus muscular, ao
contrário das crianças sedentárias que não
realizam muitas ou nenhuma atividade, seu
tônus muscular é menor (HUIZINGA,1990).
Macrocoordenação – É a ação simultânea
de diferentes grupos musculares na execução
de movimentos voluntários, amplos e relativamente complexos. Durante uma atividade
é possível coordenar os músculos dos braços
com os músculos das pernas, isso é possível
em uma caminhada onde se caminha e se movimenta os braços. Algumas atividades que
podem realizar essas funções: andar de bicicleta, dançar, esportes, lutas, capoeira, atividades rítmicas, cantadas (HUIZINGA,1990).
Microcoordenação – É a capacidade de realizar movimentos coordenados utilizando
pequenos grupos musculares das extremidades. Seriam a movimentação dos grupos
das mãos, dos pés, da face e as atividades
que exploraram esses movimentos estão o
ato de escrever, recortar, colar, fazer tricô,
fazer crochê, tocar violão, digitar. Trabalhando esses pequenos grupos é possível a obtenção e a melhora da microcoordenação ou
coordenação motora fina (HUIZINGA,1990).

Corporal – Representação mental do inconsciente do que fazemos com nosso corpo.
Inicia-se com 6 a 8 meses de idade quando
a criança já conhece sua imagem no espelho.
Ao realizar uma determinada atividade o ser
Organização Espaço-Temporal – É a capahumano tem consciência de como está o seu
corpo, ou seja, como o corpo está projetado cidade de orientar-se adequadamente no
para realização de determinada atividade. É o espaço e no tempo. Para isso, é preciso ter
momento que a criança consegue se reconhe- a noção de perto, longe, em cima, embaixo,
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dentro, fora, ao lado de, antes, depois. Um
exemplo disso é goleiro no futebol, ou seja, o
goleiro tem um determinado espaço no qual
não pode deixar a bola passar, no momento
em que a outra pessoa faz o chute o goleiro deve se movimentar em uma determinada velocidade e em um determinado espaço
para que essa bola não passe. Outro exemplo
é a Roda de Capoeira, o capoeirista precisa
lutar, se movimentar dentro de um meio, está
lutando com outra pessoa, a pessoa ao fazer
o golpe o outro precisa se esquivar, então,
vai se movimentar em um determinado tempo e em um determinado espaço, caso contrário o golpe o atingirá (HUIZINGA,1990).

LUDICIDADE E PSICOMOTRICIDADE
NA APRENDIZAGEM
Quando se fala em desenvolvimento cognitivo é necessário levar em consideração a
memória. A memória é a capacidade de adquirir, armazenar ou evocar “recuperar” informações disponíveis. Por exemplo: quem
foi a primeira pessoa que se teve contato
hoje? Qual é a temática do Curso que estamos realizando? As informações são advindas da memória que traz para o presente a
resposta desejada (SANTOS et al., 1998).

A memória possibilita ao ser humano a
lembrança de atos, fatos, acontecimenRitmo – É a ordenação constante e periódi- tos passados que podem se tornar presenca de um ato motor. Para ter ritmo é preciso te em um piscar de olhos, em um rememter organização espacial. A atividade que tra- ber. Existem vários tipos de memórias:
balho ritmo e dança, canto, atividades rítmicas, brincadeiras de roda (HUIZINGA,1990).
Memória Declarativa – Capacidade de
Lateralidade – É a capacidade de viven- verbalizar um fato. Ex. Música.

ciar os movimentos utilizando-se, para
Memória Imediata – Dura poucos segundos.
isso, os dois lados do corpo, ora o lado direito, ora o lado esquerdo. É preciso que Ex.: Número de Telefone.
o aluno tenha consciência do movimento
para frente e para trás, para o lado esquerMemória de Curto Prazo – Dura minutos,
do e para o lado direito (HUIZINGA,1990). horas ou até dias. Ex.: Você lembra quem foi a
segunda pessoa que conversou hoje?
Equilíbrio – É a capacidade de manter-se
sobre uma basease reduzida de sustentaMemória de Longo Prazo – Dura meses ou
ção do corpo utilizando uma combinação
anos. Ex.: Amigo de Escola.
adequada de ações musculares, parado ou
em movimento. Capacidade de manter-se
Memória de Procedimentos – Andar de
estável em uma base, por exemplo, manter-se sobre uma perna, caminhar sobre uma bicicleta.
corda ou sobre um muro, corrida, manter-se apoiado somente sobre os braços com
as pernas levantadas (HUIZINGA,1990).
Tem-se evidências de que o desenvolvimento desses elementos através da psicomotricidade pode melhorar o aspecto cognitivo do aluno, nessa perspectiva, com e
porque a criança melhora o cognitivo bem
como o desempenho escolar através do lúdico e da psicomotricidade? (HUIZINGA,1990).
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A memória está ligada a aprendizagem,
embora sejam processos distintos, ambas estão relacionadas. A aprendizagem
é algo mais efetivo e pode ser definida
como “aquisição de informações através
de uma experiência” (SANTOS et al., 1998).

to da afetividade das crianças muitas vezes
carentes. Durante uma atividade lúdica se
tem estímulos das sinapses da memória, da
audição, da fala, da visão, da emoção e do
comportamento, dos movimentos básicos e
coordenados. Em cada comportamento envolve uma área específica responsável no
cérebro humano. As atividades lúdicas como
pular corda, brincadeira de correr, esconde-esconde, se constituem em atividades físicas, então “a décadas tem sido estudado as
relações benéficas entre atividades física e
desempenho cognitivo” (FILHO et al., 2014).

Aprendizagem é um processo pelo qual as
competências, habilidades, conhecimentos,
são modificados como resultado de estudo,
experiência, observação. Mudança de comportamento. Por exemplo: Aluno em sala de
aula os alunos vão experienciando a experiência e se torna mais efetiva, duradoura por
meio de exercícios que o professor dá para os
A atividade lúdica melhorar o desempealunos fazerem para compreensão e absorção nho cognitivo com o aumento do fluxo sandos conteúdos vistos (SANTOS et al., 1998). guíneo e do aporte energético. O cérebro
embora constitua apenas 2% da massa corO lúdico melhora o processo de aprendi- poral, pode ser responsável por até 20% do
zagem, o estímulo nervoso que possibilita consumo energético total. Essa pequena
em uma brincadeira a possibilidade da crian- massa requer demanda bastante energia na
ça ouvir, visualizar, recuperar uma informa- região encefálica com o fluxo sanguíneo, O2
ção (regra da brincadeira), precisa se mo- e nutrientes melhorando a atividade cerebral.
vimentar de forma lenta, rápida, passando
por obstáculosA atividade lúdica aumenta
Segundo estudos de Smith et al. (2010)
a motivação da criança. Não podemos es- avaliaram o fluxo sanguíneo cerebral por
quecer que o brincar é o momento por ex- meio de uma técnica de ressonância magnécelência da criança em que se =descobre tica (arterial spin labeling), com uma maior
brincando e vai fazendo as relações com atividade de neurotransmissores. Isso signio mundo, com as pessoas, com as coisas. fica dizer que durante uma atividade física
ocorre o aumento da temperatura corpoA atividade lúdica melhora a autoestima ral junto com o aumento da permeabilidade
da criança. Existem muitos casos em que as da barreira hematoencefálica, dessa forma
crianças verbalizam situações que acontecem alguns neurotransmissores investem facildentro de seus lares e a Escola passa a ser mente no cérebro como a noradrenalina, enum local onde tem sua autoestima preser- dorfina, dopamina, serotonina, esses neurovada e podem desenvolver seu aprendiza- transmissores proporcionam sensações de
do longe de contextos familiares problemá- bem-estar, de dever cumprido, de satisfação,
ticos e conturbados (SANTOS et al., 1998) de realização, melhora a atenção e o desempenho cognitivo (SANTOS et al., 1998).
A atividade lúcida proporcionar uma afetividade com as relações que estabelece
com o professor, com os coleguinhas, comas
pessoas que estão presentes no cotidiano
escolar e que ajudam no desenvolvimen658
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança vai amadurecendo emocionalmente, organicamente e os estímulos
em diferentes situações proporcionaram a
esta criança experiências variadas que foram alterando e transformando o seu comportamento frente as diversas aprendizagens e formas de ser e estar no mundo.

A base do trabalho de psicomotricidade
com as crianças na Educação Infantil consiste na estimulação perceptiva e desenvolvimento do esquema corporal. A criança passa
a organizar aos poucos o seu mundo, e é a
partir do seu próprio corpo e através da ação,
que ela descobre suas preferências e adquire
a consciência do seu corpo. A partir disso, a
criança é capaz de reproduzir situações reais,
confrontando-se com o meio, fazendo imitações que se transformam em faz-de-conta,
passando a separar o objeto de seu significado, falar daquilo que está ausente e representar corporalmente seus pensamentos.

A vivência, a estimulação, a experiência são de fundamental importância para
o desenvolvimento motor, afetivo, social e
cognitivo. Quanto mais essa criança se relacionar com os demais ela terá um melhor desenvolvimento afetivo social, ou
seja, quanto mais ela se movimentar melhor
É necessário que possibilitem que ela vivenserá o seu aspecto psicomotor, quanto melhor estímulos nervosos ela apresentar me- cie diversas situações durante o seu desenlhor será seu desenvolvimento psicomotor. volvimento, nunca esquecendo que o acolhimento afetivo é a base de todo o processo
É possível trabalhar com o lúdico na se- de desenvolvimento, principalmente o de engunda fase do desenvolvimento psicomo- sino-aprendizagem. A atividade motora não
tor, ou seja, não levar a criança para brincar poderá ser analisada de forma isolada, mas
todos os dias. É necessário, é fundamen- deverá ter sempre atenção a uma série de fatal a explicação do professor em sala de tores que estão relacionadas diretamente com
aula sobre o procedimento do conteú- o desenvolvimento do próprio sujeito, pois, a
do a ser visto e aprendido pelas crianças. criança pequena explora o mundo ao seu redor através do próprio corpo, vivenciando siLevar as crianças para a quadra, para a tuações complexas de exploração do espaço.
área verde, para o parque e envolvê-las em
algumas atividades lúdicas, ou seja, ensinar
brincando, não todos os dias, porém, frequentemente. Brincar é pertinente a criança.
Tendo em vista todas essas evidências de
redução do stress, melhora a socialização, trabalha vários estímulos cognitivos ao mesmo
tempo proporcionando uma aprendizagem significativa no conhecimento, atitudes e psicomotores para ser trabalhado com o(s) aluno(s).
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APRENDENDO ATRAVÉS DA ARTE NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL I
RESUMO: O presente trabalho tem como proposta demonstrar que crianças de idade

fundamental merecem uma educação rica em artes. Educação artística - em suas muitas
formas - apoia o desenvolvimento de toda a criança e prepara a criança para uma vida repleta
de oportunidades de aprendizado e alegria. Todos os professores do ensino fundamental têm
uma contribuição fundamental para a educação artística. Esta revisão mostra que existem dois
papéis distintos e sobrepostos para especialistas em artes e para professores generalistas,
bem como para membros da comunidade, para se envolver na criação de programas eficazes
de educação artística.

Palavras-chave: Artes; Educação Artística; Sala de Aula.
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INTRODUÇÃO
Esse artigo é baseado aborda uma série de
questões importantes para identificar formas
de apoiar e avançar uma educação para o desenvolvimento de toda a criança utilizando a
arte em sala de aula. O que é arte? Definir
as artes para incluir as belas artes e artes cênicas - pintar, esculpir, escrever poesia, tocar
um instrumento, cantar, dançar, atuar, criar
produções mistas e fazer cinema. Na verdade, as artes são muito mais amplas do que
essa definição, mas as artes sutis e performáticas refletem a interpretação mais restrita.
Cada uma dessas atividades artísticas envolve o aprendiz - intelectual, social, emocional e a mente. Aprender em, sobre e
através das artes envolve engajamento ativo no aprendizado que une mente e corpo, emoção e intelecto, objeto e sujeito.

Mas a evidência de pesquisa que liga artes
e realizações em outros assuntos é, na melhor
das hipóteses , mista. Fundamentalmente, é
preciso perguntar - por que o ensino de música aumentaria melhor os resultados de matemática do que o ensino direto de matemática?
E, nesse caso, quem faz aulas de balé clássico
para melhorar suas pontuações geométricas.
A força de trabalho extra em sala de aula
exige que os alunos pensem criticamente e
criativamente, resolvam problemas, se comuniquem bem, se adaptem a mudanças
nas circunstâncias e continuem aprendendo
ao longo de suas formações. Uma educação rica em artes alimenta precisamente as
habilidades e atitudes que são necessárias
no ambiente de trabalho contemporâneo.

INFLUÊNCIA DAS ARTES NOS
ALUNOS DE EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL I

Por que as artes importam? Experiências nas
artes oferecem muitos benefícios intrínsecos e
extrínsecos para crianças elementares. BenePesquisas recentes sobre o cérebro exafícios intrínsecos incluem oportunidades para
desenvolver a criatividade e a imaginação, minaram os períodos críticos e ideais no
e experimentar alegria, beleza e maravilha. desenvolvimento do cérebro, a influência
da experiência no desenvolvimento do céAs artes também apresentam ocasiões para rebro, a relação entre cognição e emoção
tornar o especial comum, para enriquecer e a transferência da aprendizagem de um
a qualidade de nossas vidas e para desen- contexto para outro (FRANKLIN, 2000).
volver formas eficazes de expressar penAo analisar esta pesquisa, é imperativo consamentos, conhecimentos e sentimentos.
siderar tanto o grande abismo entre os resultaHá também evidências de benefícios ex- dos da pesquisa e a aplicação direta na sala de
trínsecos, uma vez que o aprendizado em, aula, quanto as condições - incluindo simplisobre e através das artes contribui para ficação excessiva, desinformação e extensão
um maior engajamento na aprendizagem excessiva dos resultados da pesquisa - que dão
em outras áreas de estudo e para o de- origem a chamada neurociência associados
senvolvimento da autoconfiança, habili- com a pesquisa do cérebro (FRANKLIN, 2000).
dades sociais e metacognição dos alunos .
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Enquanto pesquisadores, professores e
ENSINANDO AS ARTES ATRAVÉS DE
neurocientistas concordam que o cérebro de
MÚLTIPLOS MEIOS
uma criança precisa ser estimulado de várias
maneiras para promover o desenvolvimento,
Há muitas maneiras de trazer as artes
estudos detalhados são necessários para enpara a sala de aula diariamente, ensinar as
tender como o cérebro funciona e para forneartes através de vários meios - isto é, as arcer estratégias úteis baseadas em evidências
para melhorar a instrução (FRANKLIN, 2000). tes devem ser integradas em todo o currículo e ensinadas como disciplinas curA pesquisa existente no cérebro sugere riculares separadas (JACKSON, 2002).
que as experiências nas artes - experiências
musicais particularmente prolongadas - conAlém disso, é evidente que os alunos do
tribuir para um cérebro e corpo em pleno ensino fundamental devem ter tantas oporfuncionamento. A pesquisa também sugere tunidades quanto possível para aprender
que temos a responsabilidade de fornecer em, sobre e através das artes. Três exemplos
ensino risco de artes para todos os alunos. específicos são oferecidos para apoiar um
Não é o caso de que a instrução artística
currículo rico em artes (JACKSON, 2002).
se concentre no chamado talentoso, pois é
muito mais provável que a experiência , em
Professores Elementares - professores de
vez da genética ou da estrutura cerebral ,
crie artistas talentosos (FRANKLIN, 2000). sala de aula generalista e especialistas em
artes - pode misturar funções e habilidades
Como as experiências artísticas fora da para fornecer oportunidades excepcionais de
escola influenciam o desenvolvimento das artes para alcançar todas as crianças que elas
crianças? Lições da escola como veículos im- ensinam. A fim de proporcionar experiências
portantes para complementar à aprendizagem artísticas diárias ricas para seus alunos, os prona escola. Estudos mostram que crianças de fessores devem experimentar diretamente a
todas as habilidades e classes sociais se bene- alegria e o valor dos trabalhos artísticos por si
ficiarem de ambas as oportunidades fora da
mesmos. - seja pelo envolvimento nas artes em
escola - incluindo programas de artes comuniseu tempo não docente ou pelo aprimoramentárias, aprendizagem informal nas artes e ensino particular - e da influência positiva do en- to profissional nas artes (JACKSON, 2002).
volvimento dos pais nas atividades artísticas.

Para que as artes prosperem nas escolas
elementares e além, as artes também devem prosperar nas comunidades e práticas
que cercam e apoiam as escolas. As comunidades podem contribuir para a educação
artística por meio de parcerias estruturadas de artista-escola e de artista-professor.
As descobertas sugerem claramente que os
alunos do ensino fundamental desfrutam de
instrução artística fora da escola, não é como
se os estudantes não gostassem música , é a
música da escola que cai de suas expectativas.
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Desenvolvimento mais profissional é necessário para professores elementares generalistas tanto em educação, federações de
professores e conselhos escolares. Pesquisas
sugerem que a maneira mais eficaz de desenvolver a confiança do professor nas artes é
através da produção de arte sustentada e prática, e que os melhores guias estão praticando artistas que conhecem sua forma de arte
intimamente e que estão comprometidos em
compartilhar seus conhecimentos e suas habilidades e paixão pelas artes (JACKSON, (2002).
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Uma vez que os professores se veem como
artistas, a transição para trazer as artes para
a sala de aula fica muito mais fluida. Não é
suficiente confiar apenas em professores generalistas. Escola não tem mais professores
especialistas em artes em todas as escolas de
ensino fundamental. dfato,Escola tem a maior
proporção onde a música é ensinada por professores em geral, sem formação musical.
Tecnologia e o processo criativo. Exposição
dos alunos nas artes pode ser enriquecida
através do uso de tecnologias de informação
baseadas na web e outras (JACKSON, (2002).

as artes do espetáculo. Como tal, é uma das
formas mais abrangentes de fazer arte possível no contexto do ensino fundamental.

Quando lhes é dada a oportunidade de usar
a Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC) em seu trabalho criativo, os alunos do
ensino fundamental demonstraram maior motivação, auto regulação, orgulho e criatividade
- particularmente em situações que envolvem
expressão criativa ou composição. Descobriu-se que portfólios eletrônicos ou baseados na
Web, usados para armazenar e organizar textos, imagens, vídeos e sons, contribuem para
as habilidades dos alunos de autorregular sua
aprendizagem nas artes, pois as ferramentas
incorporadas ajudam os alunos a incorporar
o planejamento, fazendo e refletindo ciclo
no seu trabalho criativo (KOOPMAN, 2007).

Sobre o processo criativo e produto. Pesquisas mostram que esses benefícios duram por
toda a vida e, no entanto, os professores do
ensino fundamental enfrentam falta de tempo, apoio e recursos para oportunidades de teatro musical. - especialmente nas escolas que
enfrentam desafios socioeconômicos.O valor
desta revisão é amplo e profundo. Estende um
convite para visualizar um sistema de educação onde a aprendizagem que acontece na escola se parece mais com a aprendizagem que
acontece em nossas vidas adultas, onde participamos de aprendizado informal ou hobbies
com dedicação e paixão (KOOPMAN, 2007).

Uma versão especializada desses portfólios, pode ser desenvolvida para ensino e
instrução de música com conteúdo musical
incorporado ao software e ferramentas especiais, como um editor de música e um calendário de ensaios. As três fases da auto
regulação - planejar, fazer e refletir - estão
embutidos no planejamento e esses títulos refletem o processo criativo descrito no
Planejamento Escolar (KOOPMAN,2007).

Tem-se verificado que as experiências
no teatro musical elementar encorajam os
alunos a aprenderem a confiar uns nos outros, assumirem riscos, tornarem-se parte
de uma comunidade maior, aprenderem a
interagir mais efetivamente com seus pares, formarem um senso de identidade
criativa mais profunda e sofisticada e ganharem apropriação (KOOPMAN, 2007).

Mas o objetivo da educação artística não
é apenas preparar os alunos para a vida futura. O objetivo é também trazer momentos
de alegria e beleza para suas vidas na escola.Envolvendo os estudantes totalmente no
momento presente - forjando relacionamentos, fazendo coisas e usando seus corpos A arte prepara os estudantes para o futuro,
encorajando-os a se tornarem cidadãos fortes, com um senso de responsabilidade social
finamente sintonizado (KOOPMAN, 2007).

Fazendo um Caso para o Teatro Musical. O
Esses resultados são possíveis quando as
teatro musical, uma atividade extracurricu- artes são uma parte central da educação de
lar de longa data e efetiva em muitas esco- toda a criança.
las de ensino fundamental, abrangem todas
665
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DEFINIÇÕES DE ARTE E EDUCAÇÃO
ARTÍSTICA
As conexões entre sentir, fazer e aprender foram adotadas por séculos. Faríamos
bem em levar a sério a definição de arte de
John Dewey em 1906: “Sentir o significado
do que se está fazendo e regozijar-se nesse
sentido: unir em um fato concorrente o desdobramento da vida interior e o desenvolvimento ordenado das condições materiais isto é, a arte” (Dewey, 1906/1977, p. 292).

Dewey usou a frase “o que se está fazendo” de uma forma que, Jackson (2002) argumenta, “não é um sentimento sobre algo
passado, algo acabado ou completo (p. 169)”,
mas sim “uma forma de atividade contínua”…
que presumivelmente é bastante especial (p.
169). Fazer é uma forma de consciência (Reimer, 2004). E como Fox (2000) nos lembra,
é um engajamento ativo, não uma resposta
passiva, que ajuda a desenvolver o cérebro.

Como Jackson (2002) nos lembra das primeiEla sugere que os pais, cuidadores e profesras quatro palavras da definição de Dewey “sentir o significado” - implica que o significado sores envolvam crianças em modos expressie o sentimento estão conectados, que “o signi- vos de fazer música e outras artes; incluindo
ficado pode ser sentido tanto quanto (p. 168)”. cantar, mover e brincar, e que esses modos
ativos devem ser entrelaçados com enconOs positivistas lógicos do tempo de Dewey tros sociais positivos. Esta noção de ser ativo
e alguns psicólogos cognitivos de hoje pode enquanto aprende - ou “fazendo” - é uma canão ser confortável com a conjunção de racterística importante da filosofia de Dewey
significado e sentimento que Dewey anun- e do movimento progressista em geral.
ciado. Mas, para experimentar algo comJackson (2002) afirma que quando Dewey
pletamente, é preciso tanto compreensão
quanto sentimento, e tanto a compreensão se concentra no significado, Ele está falanquanto o sentimento devem caracterizar as do não só de prazer ou alegria na aprendiexperiências das crianças na educação ar- zagem, mas também de uma sensação de
tística (JACKSON, 2002; PESSOA, 2008). estar profundamente convencido da importância da atividade. Ou seja, Jackson arO educador de música Bennett Reimer gumenta que as atividades de fazer arte
(2004) faz uma ligação ainda mais explícita são, em certo sentido, “sentidas como cerentre música, mente e sentimento. Ele argu- tas, satisfatórias e insatisfatórias” (p. 169).
menta que pesquisas recentes sobre a função
Dewey também fala das maneiras pelas
cerebral sugerem que a emoção está na raiz
do sentimento, do aprendizado e das mudan- quais a arte serve para “unir-se”. Indiscutivelças no estado do corpo, porque a emoção de- mente, ele está falando de alguns dos duasempenha um papel primordial na ativação do lismos clássicos como mente e corpo, emocérebro e da consciência (DAMÁSIO, 1994). ção e intelecto, objeto e sujeito. - dualismos
que caracterizam abordagens conservadoras
Muitos outros pesquisadores e educa- ou não progressistas da educação e que são
dores defendem a importância da emo- estranhas às atividades artísticas autêntição para a aprendizagem (Goleman, 1995; cas. A referência de Dewey ao “desdobraPessoa, 2008; Rettig & Rettig, 1999). mento da vida interior” também é instrutiva.
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Mais uma vez, Dewey não separa pensamentos, sentimentos, fantasias, crenças e aspirações da criação de arte ao longo do tempo. Tampouco ignora os elementos físicos da
arte, como indica seu uso da frase “o desenvolvimento ordenado das condições materiais” ,
em que ele não apenas reconhece a importância de manipular entidades físicas, mas também implica que existe uma processo de desenvolvimento envolvido (JACKSON, 2002).

Como Neperud (1995), Ulbricht exige conexões explícitas entre arte, cultura e meio ambiente de modo que um currículo de educação artística socialmente responsável possa
ser amplamente benéfico e de longo alcance.

Outros também identificaram o lugar especial que a educação artística pode ter para
conectar os estudantes aos seus mundos físicos através de uma abordagem baseada
em lugares para a educação artística (por
A definição de Dewey, então, permi- exemplo, BROOK, no prelo; GRADLE, 2007;
te que o conceito de arte inclua atividades GRUENEWALD, 2003; NODDINGS, 2005).
que normalmente não são consideradas
arte - atividades tão amplas quanto as desCom tudo isso - abordagem abrangente
critas na seção de abertura desta revisão. para educação artística vem a premissa fundamental de que o que é necessário para
Estudiosos contemporâneos que compar- educação artística elementares é uma série
tilham tendências progressistas de Dewey de abordagens abrangentes e flexíveis para
também sugeriram que definições amplas aprendizagem em, aproximadamente, e atradas artes nos serviram bem, à medida que vés as artes. As implicações dessa premissa
conceituamos como a educação artística são várias. Em primeiro lugar, significa que há
poderia apoiar melhor o desenvolvimen- papéis distintos e sobrepostos para especiato de toda a criança. - uma criança com ha- listas em artes e para professores generalisbilidades artísticas e outras áreas temáti- tas, bem como para membros da comunidacas, mas que também está se preparando, de, para se engajar na criação de programas
através da educação, para ser um membro eficazes de educação artística. Esses tópiponderado e contribuinte da sociedade. cos serão abordados mais adiante na revisão
(GRUENEWALD, 2003; NODDINGS, 2005).
Ulbricht (1998), por exemplo, mostra
como o conceito de educação artística amEm segundo lugar, significa que há um
biental deve ir muito além dos estudos da tempo e um lugar para aprender nas arnatureza para abranger os ambientes eco- tes - isto é, aprender a pintar em aqualógicos, construídos pelo homem e sociais, relas ou aprender a criar um quadro drafazendo com que a mistura dessas artes fi- mático. Isso também significa que há um
nas e externas sirva como um motor para tempo e um lugar para aprender sobre as
as atividades sociais. e mudança ambiental. artes - aprendendo, por exemplo, sobre os
aspectos históricos e culturais da expressão
Ele descreve vários projetos artísticos de ideias e sentimentos através da dança.
para elementares - estudantes com idades,
que servem para melhorar as habilidades
de artes, bem como chamar a atenção para
pressionar questões sociais e ambientais.
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E isso significa que há um tempo e um lugar
para aprender através das artes - isto é, usando as artes como pontos de entrada para explorar outras áreas (como o aprofundamento
da compreensão dos aspectos da forma matemática através da escultura) ou utilizando
meios artísticos para abordar temas (como um
estudo da vida lagoa ou uma exploração das
propriedades de metais). Nenhuma dessas
abordagens - aprender em, sobre ou através
das artes - é inerentemente melhor que os outros dois. Há razões válidas para adotar todas
essas abordagens na educação artística em
vários pontos do desenvolvimento da criança.Nas últimas décadas, muita energia também foi gasta debatendo se devemos integrar
as artes através do currículo, ou se devemos
ensinar as artes como disciplinas curriculares
separadas (as respostas são “sim” e “sim”) (GRUENEWALD, 2003; NODDINGS, 2005).
E mais energia foi gasta discutindo a questão de saber se as artes deveriam ser ensinadas por professores generalistas, professores especialistas ou por artistas da
comunidade (as respostas são “sim”, “sim” e
“sim”). Finalmente, nós desperdiçamos energia em disputas de território dentro das artes. Dança, artes visuais, música e drama
- também como as artes domésticas e ao ar
livre - são igualmente importantes e igualmente “fundamentais” para o currículo e
para o desenvolvimento de toda a criança
(GRUENEWALD, 2003; NODDINGS, 2005).
É uma mistura de verdadeiras parcerias
entre professores generalistas, professores especializados, disciplinas artísticas e
criadores de arte que provavelmente produzirão a mais rica educação artística. As
artes - no sentido amplo definido usado no
presente revisão - Envolvam direta ou indiretamente todas as inteligências identificadas por Howard Gardner (1983; 1993): linguístico, musical, cinestésico, intrapessoal,
interpessoal, visual, naturalista e espacial.
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Como Gardner e seus seguidores (por exemplo, Armstrong, 2000; Baum, Viens, & Slatin,
2005), muitos professores elementares finas
estão cientes de que o ensino e a aprendizagem em, aproximadamente, e através das artes pode chegar a mais estudantes do que a
escolaridade por meios tradicionais sozinhos
(GRUENEWALD, 2003; NODDINGS, 2005).
Não há nada de novo sobre a relação das
artes com outros assuntos. O vencedor do
Prêmio Nobel John Polanyi (1990) relata
como Leonardo da Vinci, possivelmente a
maior figura do Renascimento italiano, foi
deixado sozinho para perseguir seus interesses na ciência, desde que esses interesses
não diminuíssem seu tempo para a pintura
(GRUENEWALD, 2003; NODDINGS, 2005).
Se Da Vinci estivesse vivendo agora, ele teria permissão para fazer sua arte, desde que
não cortasse seu tempo para a ciência? Essa
seria uma restrição igualmente sem sentido,
pois uma forma de pensar e sentir alimenta a
outra. Criatividade não é assunto específico,
assim como um tipo de arte não é inerentemente mais criativo do que outro. Uma das
razões pelas quais as artes são importantes
é que elas fornecem muitas maneiras de expressar a criatividade.E nunca tivemos maior
necessidade de criatividade. Antes que o dia
de hoje acabe, nós que vivemos nesta terra
destruiremos outros 60.000 hectares de floresta tropical. Um estudo profundo e prolongado das artes nos proporciona maneiras de
sermos criativos também nas ciências ambientais e sociais.Estudar as artes nos ensina a estar totalmente vivo. Ter, talvez, o que
é preciso para começar a reparar o planeta
(GRUENEWALD, 2003; NODDINGS, 2005).

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tem sido enfatizado que as artes são importantes para experimentar a alegria da criação, desenvolver a atenção aos detalhes, atingir a realização durante a escola e além, e aprender formas
de expressar pensamentos, conhecimentos e sentimentos além das palavras (Eisner, 2002; Greene, 1995; Howard, 1992; Koopman, 2005). São essas contribuições que os professores devem
experimentar diretamente, para que possam trazer benefícios semelhantes para a sala de aula.
Há muitas maneiras de os professores - professores generalistas e especialistas em artes - experimentarem as artes de maneira a honrar a própria essência do trabalho artístico. A primeira maneira é envolver-se nas artes em um tempo não docente - seja esse
envolvimento jardinagem, construção de barcos, esculpir, cozinhar ou tocar violino.
Vimos, ao longo deste artigo que o poder das experiências artísticas reside no engajamento de todo o ser. Os professores devem estar envolvidos, assim, para que as artes alcancem seu poder transformador.
Unir professor e artista não é uma ideia nova (SZEKELY, 1978), mas é importante. Na exploração de Franklin (2000) das fobias dos professores sobre o ensino de música, ele sugere
que, “se a criança é sentir a arte viva dentro de si mesma, o professor deve sentir isso” (p. 33).
Tais experiências artísticas diretas se trouxerem vida e alegria ao professor, também provavelmente encontrarão um lugar na sala de aula.
Isto é verdade para todos os professores - especialistas e generalistas.
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PRÁTICAS DO FUTSAL APLICADAS A ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
RESUMO: O presente trabalho apresenta a prática do Futsal na Educação Física Escolar. Para

tal, foi realizada uma revisão literária que teve como foco investigar quais são os benefícios do
futsal aplicado na Educação Física Escolar, bem como mostrar o futsal não somente como um
Coloca-se, ainda, aqui, o futsal como ferramenta para promover socialização, valores, e, além
de tudo, saúde. Através desta análise, apresenta-se a importância do incentivo ao esporte,
seus benefícios enormes no desenvolvimento dos jovens. Na escola, o objetivo principal em
se tratando de esportes, deve ser o de formar cidadãos e não atletas, e os profissionais do
ramo devem atentar-se a isso. O atual estudo tem por objetivo refletir sobre a seriedade da
introdução do futsal no conjunto escolar demonstrando o quão o desporto fornece para a
concepção do aluno e sua grande importância para o acréscimo integral da criança respeitando
a personalidade dos praticantes, levando a eles valores essenciais para a vida.

Palavras-chave: Desenvolvimento dos jovens; Futsal; Socialização.
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INTRODUÇÃO
O Futsal desenvolvido visa a melhora do raciocínio lógico, agilidade mental, potencializar as funções cognitivas, da inteligência lógica e da resolução de problemas, colaborando para o desenvolvimento da criatividade, agilidade, da memória e da autoestima.

No Brasil, a chegada do futebol como esporte ocorreu em 1894, quando Charles Miller, estudante e filho de ingleses enraizados em São Paulo, veio de seus cursos na Inglaterra com duas bolas de futebol, um livro de regras e um conjunto de uniformes, além da informação aborda do jogo adquirido na “Banister Court School”.

Foi ele o divulgador desse aprendizado esportivo no estado de São Paulo, bem como os
costumes referentes à sua prática. Miller teve o auxílio de dois indivíduos: do docente alemão
Hans Nobiling que, em São Paulo, fundou o Germânia, hoje denominado Pinheiros; e de Oscar
Cox, carioca que estudou na Suíça, cuja ação aceitou a introdução do futebol no Rio de Janeiro.

Através da prática esportiva, as crianças são submetidas às situações reais de convivência interpessoal, de respeito às regras do futsal, respeito ao próximo, situações de
perda e ganho do jogo, ou seja, possibilita a criança a desenvolver-se emocionalmente.

O esporte bem estruturado, bem orientado, com conteúdos programáticos e unidades de aulas adequadamente elaboradas e baseadas em conhecimento científico comprovado, pode sim contribuir para o desenvolvimento lúdico da criança assim como influenciar diretamente na formação do perfil social, intelectual, mental e psicológico.
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UMA PRÁTICA ESPORTIVA E SOCIAL:
uma modalidade esportiva Pedagógica
O esporte bem estruturado, bem orientado, com conteúdos programáticos e unidades de aulas adequadamente elaboradas e
baseadas em conhecimento científico comprovado, pode sim contribuir para o desenvolvimento lúdico da criança. Assim como
influenciar diretamente na formação do perfil social, intelectual, mental e psicológico.

Há uma tendência mundial em promover a saúde da população através do esporte. O perfil de uma
atividade física que promova amplo desenvolvimento intelectual deve sem dúvida possuir:

Rubio (2000), diz que dentro os motivos da prática, se tornar um ídolo, a vontade advinda dos pais, o olhar social, a busca
pela saúde e querer ter amigos, levam as
crianças a praticarem o esporte. Neste sentido, os profissionais envolvidos devem estar atentos às necessidades das crianças.

• Orientar a organização pessoal e coletiva,

Weinberg e Gold (2008) mostram que os
técnicos que sabem e entendem os motivos que levaram as crianças à prática esportiva podem usar diversas estratégias
para planejar as aulas, atingindo a melhora na habilidade, diversão, associação, excitação, condicionamento e sucesso, a fim
de satisfazer as expectativas das crianças.
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• Altos
níveis
de
nio lógico, intuitivo e

raciocícriativo,

• Inspirar o individualismo necessário
para a convivência em sociedade, almejando e atingindo metas pessoais,
• Trabalhar em equipe e em um ambiente
de cooperativismo.
• Dinamismo.
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OS OBJETIVOS DE TRABALHAR EM
EQUIPE

Santana (2005) afirma que ao pensar no
esporte na iniciação o profissional tem que
além de ensinar os aspectos físicos ou motores na aprendizagem dos primeiros movimentos técnicos e habilidades táticas, pois,
ao se educar essas particularidades se educa
as atitudes e valores e a capacitação ao invés somente da formação. Também diz que
ao se trabalhar o progresso técnico e cidadania, assimilação tática e autonomia, ampliação das capacidades físicas e moral, o
trabalho se torna completo, não excludente
uma da outra. Visto que ao interromper essa
prática, poderá lhe trazer prejuízos futuros.

• Difundir o esporte entre os alunos,
pais,
comunidade
e
todos os envolvidos nesse projeto;
• Propiciar através do futsal uma alternativa de esporte universal, focado para
o lazer, a educação de pessoas como
um todo ou a competição qualificada;
• Inserir uma modalidade que propicia ao desenvolvimento da motricidade, da percepção, disciplina e concentração Santana (2005).

A prática do futsal desenvolve habilidades motoras gerais como locomoção, coordenação, domínio da bola, manipulação e
equilíbrio, através de movimentos específicos, identificando e valorizando as regras
e características básicas do esporte, e assim como outras modalidades coletivas promovendo a socialização dos praticantes e
o desenvolvimento do espírito de equipe.
Há uma tendência mundial em promover a
saúde da população através do esporte. O perfil de uma atividade física que promova amplo
desenvolvimento intelectual deve sem dúvida
possuir, altos níveis de raciocínio lógico, intuitivo e criativo, disciplina, orientar a organização pessoal e coletiva, almejando e atingindo
metas pessoais, Trabalhar em equipe e em um
ambiente de cooperativismo e dinamismo.
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BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DO
FUTSAL
Além disso, é um esporte que fortalece a
saúde, propicia o ganho de força física, resistência cardiovascular e muscular, e ainda desenvolve panturrilhas, coxas, glúteos, costas
e abdômen. No futsal, o jogador precisa de
muita habilidade porque o espaço reduzido da
quadra exige dribles curtos e rápidos e, conO futsal está crescendo pelo mundo, e sequentemente, o perfeito domínio da bola.
não é à toa. Ele é similar ao futebol de cam- Nessas condições, o futsal se torna uma excepo (um sucesso mundial), mas não depende lente modalidade de formação (MELO, 1999).
do clima (já que é realizado em quadras fechadas), precisa de menos espaço e de menos jogadores. Estas são algumas das vantagens que fazem com que seja bem mais
fácil montar um time e manter uma regularidade de treinamento (MELO, 1999).
Todo e qualquer tipo de esporte e atividade física desenvolve e melhora o metabolismo, os sistemas cardiovascular, cardíaco e respiratório e traz benefícios à saúde
quando aplicado de maneira correta e apropriada a cada faixa etária (MELO, 1999).

VIVENDO A PRÁTICA NA ESCOLA: Conteúdos e Articulação com o Projeto
Pedagógico
Quadro 1
Domínio Técnico

Domínio Motor

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Chute Esquerda
Chute Direita
Condução/Drible
Marcação/ Posicionamento
Noções de jogo
Passe
Conhecimento Teórico

Baseado em (OLIVEIRA, J.; TAVARES, 1996)
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Coordenação
Equilíbrio
Força
Lateralidade
Orientação Espacial
Velocidade
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ARTICULAÇÃO COM O PROJETO
PEDAGÓGICO

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

O Programa Ampliar “Futsal”, terá suas
atividades desenvolvidas em consonância com as diretrizes educacionais das
“Orientações
Curriculares:
Expectativas de aprendizagens e Orientações Didáticas” e do “Projeto Pedagógico”.

No primeiro encontro os alunos serão informados sobre regras e disciplina a serem seguidas durante as aulas e conhecerão sobre
a história e importância do Futsal na escola. Os alunos serão estimulados a comentar
sobre o tema e o professor fará a mediação.

Os conteúdos descritos anteriormente serão abordados valorizando e estimulando o
hábito pela leitura e a produção de textos,
onde os alunos poderão expressar suas experiências e opiniões sobre o projeto. Estimular
a participação de alunos com dificuldades de
aprendizagens e problemas de indisciplina. De
acordo com ( Freire 1996 ): “isto exige de mim
uma reflexão crítica permanente sobre minha
prática através da qual vou fazendo avaliação do meu próprio fazer com os educandos.”

A partir do segundo encontro, usando
como recurso aulas expositivas práticas serão estudadas as regras básicas do jogo e a
conduta ética dos jogadores.A cada encontro, e respeitando sempre o avanço de cada
turma, serão apresentados desafios dentro
dos fundamentos e Táticas do Esporte. Os
alunos jogarão entre si e com o professor.
Os alunos serão incentivados a participarem de torneios fora do ambiente escolar.
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RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da utilização de jogos como eleO espaço a ser utilizado será a sala de, LEITURA, INFORMÁTICA e a QUADRA. Neces- mentos metodológicos e pedagógicos, que
sitamos dos seguintes recursos materiais: intra e inter relacionados valorizam as dimensões física, técnica, tática, pessoal e
• Bolas (Sub 11,13,15) – Cones social dos alunos e atletas. “A maioria das
–
Coletes
Corda
–
Arco; atividades desenvolvidas foram voltadas
e inspiradas no trabalho social, nos jogos
• Vídeos, filmes e livros sobre o FUTSAL. de rua e vivências trazidas pelos alunos”.
• Recursos audiovisuais como TV e
computadores com caixas de som e
O futebol tem como característica a discipliinternet.
nada, seguida por muitas repetições, treinando muito a técnica de maneira planejada sempre, sem sair do estabelecido. O brasileiro no
Acompanhamento e avaliação
futebol é o cara criativo, capaz de se deparar
com as situações mais imprevisíveis e enconCada aluno terá uma ficha individual de acom- trar uma saída rápida. Acredito que o trabalho
panhamento de presença e desempenho/ social é uma dose que tem em seus compoaproveitamento durante as etapas de projeto, nentes uma mistura equilibrada das caracteatualizada constantemente pelo professor. A rísticas cidadãs e da prática reflexiva do aluno.
avaliação será contínua com base na observação, realização de trabalhos individuais e em
grupos, pesquisas e o acompanhamento sistemático de todo processo dando ênfase aos
aspectos cognitivos, afetivos e sociais. Espera-se que os alunos incorporem valores, atitudes e conhecimentos relacionados ao Futsal.
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Com tudo o que foi relatado e discutido,
podemos concluir que o futsal é uma ferramenta muito importante para a inclusão
social e também para a atribuição de valores de crianças e adolescentes, basta que
se analise a finalidade da prática do futsal
e se objetive uma prática educativa, lúdica e de lazer. Há sim a importância da prática de rendimento do futsal, porém, ricas
são suas possibilidades como ferramenta da
educação e formação cidadã. É necessário
que o esporte tenha este olhar educativo.

Nesta perspectiva percebemos que a prática do esporte futsal na escola, através do
Projeto de Práticas do Futsal Aplicadas a alunos do Ensino Fundamental vem contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos
alunos participantes do projeto, melhorando
na sua qualidade de vida, interesse em melhor desempenhar-se nas disciplinas escolares e a melhoria das relações interpessoais
no ambiente escolar, amenizando o nível de
indisciplina dos alunos. Os resultados obtidos
são considerados satisfatórios, pois apresenta uma boa aceitação por parte dos educandos, equipe pedagógica e direção da Escola.

A partir desta iniciativa temos constatado
que a interação social, bem como os valores
apresentados e desenvolvidos no projeto tem
sido compreendida pelos alunos. Temos notado a eficácia e interesse dos alunos pelo
período que tem se estendido o projeto. Assim como o interesse em compreender as táticas metodológicas da prática do esporte em
sim. Compreendendo que todo jogo precisa
ser estabelecido através de regras técnicas,
práticas e sociais. Neste sentido podemos
destacar que os pontos citados acima foram
englobados durante o projeto. Bem como a
aceitação da comunidade escolar e externa.
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DIFICULDADE DE LEITURA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: Esta pesquisa propõe uma análise das dificuldades de aprendizagem em leitura

no processo de alfabetização. Objetiva–se uma reflexão sobre essas dificuldades. Um dos
possíveis problemas na dificuldade de leitura nos primeiros anos e o fato de que alguns alunos
não conseguem desenvolver algumas competências e habilidades básicas durante essas
etapas iniciais da alfabetização. Ficou evidente que a falta de acompanhamento individual
também influencia muito nas dificuldades que os alunos apresentam na leitura.

Palavras-chave: Leitura; Dificuldade; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
A leitura se constitui como uma ferramenta essencial à busca do conhecimento sistemático. Através dela o estudante interpreta fatos e se sente estimulado para desenvolver a aprendizagem, já que evolui o intelecto. A leitura é uma prática fundamental para compreender melhor o mundo em que vivemos.
A partir da observação do desenvolvimento da leitura dos alunos nas séries iniciais, ou
seja, das dificuldades existentes nesse aspecto, a escolha do tema se faz necessária, uma
vez que esta habilidade é de fundamental importância para apreensão do conhecimento nas
diversas áreas de estudo. Além disso, na fase inicial, a criança absorve o que lhe é repassado e incorpora conhecimentos que no decorrer da vida escolar é relacionado com outros.

Objetiva-se através deste trabalho compreender as possíveis dificuldades nesse contexto. De
acordo com José & Coelho (2008) é muito importante o processo de alfabetização durante as
séries iniciais para que nas séries subsequentes os alunos tenham melhor êxito no aprendizado,
para que esse aprendizado seja realizado de forma mais satisfatória de forma mais eficiente.

O fracasso escolar vem sendo estudado sob diferentes enfoques. Além disso, segundo
os autores José & Coelho, fatores orgânicos, psicológicos e ambientais são considerados
fundamentais. Apesar das inúmeras discussões, constata-se por meio de pesquisas realizadas que grande número de alunos das Escolas Municipais que estudam do 1º ao 3º ano
do Ensino fundamental não dominam o processo da leitura e escrita. Muitos desses alunos levam consigo essa dificuldade ao longo dos anos de estudo, e, alguns educadores ainda não compreendem a sua função frente aos desafios educacionais do mundo moderno.

Um fato de extrema importância está em relação às habilidades de leitura, uma boa parte
dos alunos se encontra em nível crítico ou muito crítico de desenvolvimento, só uma pequena porcentagem se encontra em nível adequado de desenvolvimento de habilidades isso
por si só já nos mostra o tamanho dessa problemática (Castanheira, Maciel e Martins, 2009).
Diante disso, há um grande desafio a ser superado, visto que, tais problemas
de
aprendizagem
são
discutidos
e
analisados
teoricamente em função de uma solução viável que surta efeito satisfatório neste aspecto.
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CONCEPÇÕES: DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM
O conceito dificuldade de aprendizagem
é discutido há muito tempo, porém não há
sobre ele um consenso no que se refere a
uma definição ideal e concisa na literatura. Segundo Martín e Marchesi (1996) esse
termo está relacionado a qualquer dificuldade vivenciada pelo aluno para acompanhar
o ritmo de aprendizagem de seus colegas
O autor defende que, na maioria das vezes, na mesma faixa etária, independentemente
no processo de aprendizado as pessoas sen- do fator determinante do baixo rendimento.
tem maior ou menor dificuldade. Nesse senEstudiosos acreditam que algumas criantido, o fracasso escolar pode ser considerado
uma conseqüência da dificuldade na aprendi- ças apresentam uma dificuldade específica
zagem. Atualmente, com o avanço da ciência de aprendizagem que depois de analisada
não se limita a acreditar que as dificuldades de acaba sendo gerada em função de outras,
aprendizagem, estejam relacionadas apenas a exemplo da dificuldade com a aritmétiao educando ou educador, mas a fatores in- ca em exercícios cuja leitura e compreensão
terligados e muito mais complexos que envol- ainda não foram adquiridas. Segundo Weiss
vem estudos sistematizados, aprofundados. (2008), o fracasso na matemática pode ser
da leitura e não de raciocínio e execução
Geralmente, nas escolas, há um número de conteúdos matemáticos. Neste propósiconsiderável de crianças que apresenta difi- to, uma dificuldade gera outra, pois os coculdades de aprendizagem, entretanto, a dis- nhecimentos são interdependentes entre si.
tinção entre as causas são as mais variáveis
Dificuldades de aprendizagem engloba um grupossíveis. Pode estar relacionado desde os inpo heterogêneo de transtornos, manifestandosucessos sociais, culturais e pedagógicos e /ou -se por meio de atrasos ou dificuldades em leiaté mesmo a problemas familiares que afetam tura, escrita, soletração e cálculo, em pessoas
o emocional. “Apesar dos esforços realizados, com inteligência potencialmente normal ou superior e sem deficiências visuais, auditivas, motonão há uma definição aceita universalmenras, ou desvantagens culturais (SISTO 2001, P. 33).
te do que seria considerado ‘dificuldade de
aprendizagem ‘ pois, coexiste um grupo heNo entendimento desse autor, não se pode
terogêneo de sintomas...” (Sisto, 2001, p. 21).
incluir qualquer perturbação ou deficiência
de inteligência ou da personalidade do indivíduo. Entretanto, Leite (1988) aponta como
responsável pelo problema fatores intra-escolares e extra-escolares, bem como à burocracia pedagógica e a inadequação dos cursos
de formação de professores. Vê-se ainda, que
as condições que a escola oferece aos discentes e o nível socioeconômicos destes pode
fazer a diferença na eficácia do aprendizado.

As dificuldades de aprendizagem podem ser
identificadas de acordo com a realidade interna e externa de cada indivíduo. O ser humano é
único e cada um possui um processo de desenvolvimento que lhe é peculiar. Por isso, além
das diversas formas de ensinar existe a diversidade nas maneiras de aprender. Sisto (2001).
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Partindo deste princípio, questões relacionadas a condutas ou interação social não
constitui problema de aprendizagem. “... As
dificuldades de aprendizagem se diferenciam dos déficits de atenção e hiperatividade” (Sisto, 2001, p. 31). No entanto, não se
pode negar que deficiências sensoriais, retardo mental, transtorno emocional, condições
culturais e ensino inadequado são condições
que produzem dificuldades de aprendizagem.
Ainda neste contexto, Linhares (1991) e Feni
(1996) enfatizam a importância de atuar no
sentido de modificar as práticas pedagógicas para melhorar a capacidade de ensinar.
Observa-se ainda que apesar de não encontrar uma definição precisa para o termo
dificuldade de aprendizagem, revela-se interesse crescente e atenção permanente no
sentido de entender esse termo dentro da
prática de sala de aula. Weiss (2008) acredita na necessidade da intervenção em práticas pedagógicas e de formação de professores, como também no âmbito de mudanças
de caráter político, econômico e social.
No sentido de lidar e prevenir as dificuldades de aprendizagem algumas providências
podem ser tomadas no sentido de promover
aprendizagem de alunos com dificuldade. Boruchovitch (2001) enfatiza que professores
devem estabelecer metas apropriadas; escolher atividades interessantes; ter clareza
nos objetivos; verificar a compreensão dos
alunos; remover distrações; entre outras.
Destaca ainda a promoção da motivação e
tarefas desafiantes, de modo que estas não
tornem desmotivante por ser fácil demais, ou
por ser difícil demais. Enfatiza a importância
de professores apresentarem tarefas que tenham valor para o aluno e estejam relacionadas com as metas e interesses pessoais deste.
Além disso, o respeito às diferenças individuais e a valorização das diversas habilidades
do ser humano parece ser fundamental na
promoção de uma aprendizagem adequada.

DIFICULDADES NA LEITURA
Dentre as aprendizagens básicas, destaca-se a leitura e a escrita por ser considerada
instrumento essencial para a vida social. Entretanto, aprender ler e escrever é um processo complexo, requer esforço e inclui algumas
habilidades. “A leitura é um processo de compreensão abrangente que envolve aspectos
sensoriais, emocionais, intelectuais, fisiológicos, neurológicos, bem como culturais, econômicos e políticos” (José & Coelho, 2008, p. 84).
Ainda segundo os mesmos autores o processo de leitura requer identificação dos símbolos impressos; relacionamento dos símbolos
gráficos com os sons que representam e compreensão e análise crítica do que foi lido. Conforme exposto, a leitura apresenta como uma
atividade que exige concentração, esforço e
dedicação e relaciona-se diretamente ao nível cognitivo e neurológico de cada indivíduo.
As dificuldades em leitura normalmente relacionam-se a falha no reconhecimento e na
compreensão do material escrito. Muitos leitores não conseguem interpretar o que lêem.
De acordo com o PCN - Parâmetro Curricular
Nacional - (1997) é preciso superar concepções sobre o aprendizado da leitura, porque
a escola vem desenvolvendo leitores capazes de decodificar qualquer texto, mas com
enormes dificuldades para compreender o
que tentam ler. A compreensão da leitura
pressupõe, segundo Morais, níveis: Literal –
compreensão das ideias; inferencial – análise
das ideias, baseadas na experiência do leitor e
crítico – comparação das idéias do autor com
referenciais internos de quem lê. Essas dificuldades, de acordo com o autor ocasionam-se devido a problemas relacionados à velocidade, deficiência de vocabulário oral e visual,
utilização inadequada dos sinais de pontuação e incapacidade para seguir instruções.
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A aprendizagem da leitura depende não só
de amadurecimento intelectual e social, mas
da união de habilidades (reconhecimento e
compreensão). De acordo com o Pró Letramento (2007) a prática de leitura não deve
estar centrada na decodificação, mas na compreensão dos textos que deve ser meta principal. Diante disso, o significado da palavra
precisa ser adquirido antes das palavras serem usadas. Uma palavra precisa representar
alguma experiência para ter significado. Paulo
Freire (1988) afirma que a leitura do mundo
precede a leitura da palavra, daí que a posterior desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Ou seja, um mesmo
texto lido por pessoas diferentes o entendimento tenderá a ser distinto, já que terão influência da concepção de mundo de cada um.
No que se refere à dificuldade de leitura, especificamente do processo de alfabetização é
importante que sejam analisadas as condições
da criança que o inicia. Diagnosticar o desenvolvimento físico, intelectual e emocional, assim como as demais habilidades básicas para
aprender deve ser considerado no processo
ensino aprendizagem (José & Coelho, 2008).
Nesse contexto, as dificuldades devem
ser analisadas de acordo com a realidade
de cada aluno, utilizando vários campos de
conhecimento e de uma forma global compreender a condição do sujeito aprendente.
Segundo Maria Lúcia Weiss, a aprendizagem normal dá-se de forma integrada no
sujeito que aprende: sentir, pensar, exprimir
e agir. Quando começam a aparecer “dissociações de campo” e sabe-se que o sujeito não tem danos orgânicos, pode-se pensar que estão se instalando dificuldades
na aprendizagem; algo vai mal no pensar,
na sua expressão, no agir sobre o mundo.
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Nessa perspectiva, o professor tem a função
de observador, uma vez que a compreensão
e a adaptação de atividade apropriada para
a criança com dificuldade é de fundamental
importância para identificação das causas
da não aprendizagem, e pode contribuir de
forma significativa para o sucesso escolar.

LEITURA: NOVA CONCEPÇÃO
O conceito de leitura vai além de decifrar
código e passa a ser vista como processo de
interação entre autor texto-leitor. Decodificar
é apenas um dos procedimentos que se utiliza
para ler. “Entender a leitura como técnica de
decifração é reduzir o significado da leitura e
não levar em conta que os símbolos gráficos traduzem uma mensagem que necessita ser compreendida por quem a lê” (Maciel, 2006, p.50).
Partindo desta ideia, ler é atribuir sentido
ao texto e mesmo antes de aprender a ler
e escrever de forma sistematizada a criança deve ser estimulada para o ato de ler. De
acordo com Castanheira, Maciel e Martins
(2009), muitos professores acreditam que
somente após o processo de alfabetização
deve ser iniciado o processo de letramento.
Segundo os mesmos autores, a sala de
aula deve ser espaço para promover tanto
domínio de capacidades específicas de alfabetização, quanto o domínio de conhecimentos e atitudes fundamentais nos diversos usos sociais da leitura e da escrita.

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

A leitura como prática social deve constituir
objeto de aprendizagem com diversidades de
objetivos e modalidades e com as diferentes
formas de leitura em função de diferentes
objetivos e gêneros. Os PCNs – Parâmetros
Curriculares Nacionais - enfatizam a necessidade de um trabalho educativo voltado à prática de leitura eficiente, principalmente para
os alunos que têm pouco contato com “bons
materiais” de leitura. Porque não se formam
leitores competentes apenas com atividades
no livro didático, mas com a diversidade textual. “Uma prática de leitura que não desperte e cultive o desejo de ler não é uma prática pedagógica eficiente” (PCN, 1997, p.58).
Assim, precisam oportunizar diferentes
leituras aos discentes, estabelecendo relações de indivíduos que buscam na leitura o gosto, o aprendizado e a formação
de cidadãos críticos, reflexivos e atuantes.

ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA
DO LETRAMENTO
As formas tradicionais de alfabetização não
tem sido suficiente para compreender o verdadeiro sentido da leitura e escrita. Pois, são práticas baseadas em junção de sílabas, memorização de sons, decifração de letras e cópia. Tais
maneiras tornam a criança espectador passivo
ou receptor mecânico, uma vez que não participa do processo de construção do conhecimento (FERREIRO E TEBEROSKY, 2002).
A partir dos anos 80, o conceito de alfabetização foi ampliado com as contribuições
dos estudos sobre a psicogênese da aquisição da língua escrita, particularmente com as
pesquisas de Emília Ferreiro e Ana Teberosky.
De acordo com esses estudos o aprendizado caracteriza – se como um processo ativo.
Alfabetização não é mais vista como a transmissão de um conhecimento pronto que, para recebê
– lo, a criança teria que ter desenvolvidas habilidades, possuir pré – requisito, enfim, apresentar uma
‘prontidão’. A alfabetização é resultante da interação entre a criança, sujeito construtor do conhe-

O processo de leitura não é algo isolado, mas
ação que ocorre dentro de um contexto com
significados, onde o leitor interage dialeticamente com o autor por meio do texto, intencionalmente e a partir de um contexto específico. cimento, e a língua escrita (WEISS, 2008, P. 95).
Assim, o texto não é construído apenas pelo
Partindo dessa concepção, o aprendizado
autor, mas também pelo leitor que o interpreta
da leitura e da escrita não pode estar desde acordo com seus conhecimentos prévios.
vinculado dos sentidos e dos usos que fazemos do ler e do escrever. Segundo Ferreiro
Maciel (2006) enfatiza que a capacidade de (1996), a leitura e escrita são sistemas consler e escrever vai além da decodificação e codi- truídos paulatinamente. As primeiras escritas
ficação do sistema de escrita, mas, sobretudo, feitas pelos educandos no início da aprendide fazer uso real e adequado da escrita em todas zagem devem ser consideradas como proas funções na sociedade e também como ins- duções valiosas, porque seus esforços foram
trumento de luta pela conquista da cidadania. colocados no papel para representar algo. É
uma etapa necessária para a aproximação
Portanto, o material usado para leitura da escrita convencional. Esta autora afirma
deve ser diversificado, agradável e com situ- que a alfabetização é uma forma de se apropriar das funções sociais da escrita. Dentro
ações reais de leitura para que os estudandesta idéia relaciona-se ao letramento que
tes tornem-se leitores de fato, considerando
para Magda Soares significa usar a leitura
que ser leitor não é apenas decodificar, mas e a escrita em práticas sociais.O programa
ler entender e opinar sobre o que foi lido. de formação Pró-letramento defende que:
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[...] não se trata de escolher entre alfabetizar e letrar; trata-se de alfabetizar letrando. Também não se
trata de pensar os dois processos como seqüenciais,
isto é, vindo um depois do outro, como se o letramento fosse uma espécie de preparação para a alfabetização, ou, então, como se a alfabetização fosse
condição indispensável para o início do processo de
letramento [...] (BRASIL, FASCÍCULO I, 2007, P. 13).

A ação da psicopedagogia segundo, Oliveira
(1996) constitui num espaço plural e multidisciplinar, à procura do conhecimento articulado
entre o psíquico e o cognitivo e as suas relações
com a aprendizagem. Nas instituições, o psicopedagogo deve contribuir preventivamente.

Magda Soares (2003) destaca que para alfabetizar e letrar é fundamental considerar a
especificidade do processo de alfabetização
e a especificidade do letramento, pois na alfabetização desenvolve-se habilidades de leitura e escrita nas práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento (2003).

Na ação preventiva, cabe ao psicopedagogo focalizar as possibilidades de aprendizagem do sujeito, analisando a família, a escola e a comunidade,
com o intuito de conhecer todos os envolvidos no
processo, bem como as condições que oferecem ao
sujeito, e orientá-los quanto às etapas do desenvolvimento infantil, à importância da estimulação,
ao processo de aprendizagem e suas dificuldades.
Essa ação deve ocorrer antes que as dificuldades
de aprendizagem apareçam (GRASSI, 2009, P. 154).

Propiciar ao mesmo tempo a aquisição da
leitura e escrita é possibilitar ao aprendiz
a compreensão do sistema escrito, usando as práticas sociais e culturais de leitura. Propor uso de textos da atualidade, livros, histórias, jornais, revistas cria-se um
ambiente alfabetizador, além de desenvolver experiências importantes para a integração social e o exercício da cidadania.

De acordo com a autora, deve-se evitar o
aparecimento das dificuldades através da
avaliação diagnóstica com proposta de orientação e encaminhamentos. Cada sujeito tem
sua história pessoal, familiar, escolar e outras
que articuladas compõem-se mutuamente. O
professor e o psicopedagogo devem partir do
conhecimento da cultura e história do aluno
e juntamente com outros profissionais contribuir para as construções de aprendizagem da
CONTRIBUIÇÕES DA
criança. Além disso, devem adotar um olhar e
PSICOPEDAGOGIA NO PROCESSO
escuta psicopedagógica como forma de idenDA APRENDIZAGEM
tificar, intervir e prevenir problemas de aprendizagem, bem como através do diagnóstico
Como área de estudo, a Psicopedagogia
encaminhá-lo se preciso a outros profissionais.
surgiu em função da necessidade de uma
melhor compreensão do processo de aprenDe acordo com Ferreiro (1996) é impordizagem do ser humano. Grassi (2009, p. 96)
tante o professor conhecer como o aludefende que “A psicopedagogia nasceu para
no pensa, seus interesses e necessidades.
atender à demanda da não aprendizagem e
Assim, terá mais referenciais para planedo fracasso escolar, fundamentando–se em
jar atividades significativas. A sondagem
conhecimentos de várias ciências e áreas do
diagnóstica é um recurso para identificar
conhecimento”. Considerando o ser humano
as hipóteses de escrita. É interessante fana sua totalidade, o processo de aprendizazê-la no início do ano letivo para conhecer
gem resulta da interação do sujeito com o obo que as crianças pensam sobre a escrita.
jeto de conhecimento numa relação dialética.
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De dois em dois meses repeti-la é uma
forma de acompanhar a evolução do aluno
e pode constituir numa estratégia para direcionar as intervenções que devem ser feitas.
Outro recurso valiosíssimo no diagnóstico
psicopedagógico, segundo Oliveira, é o lúdico. Além de ser algo do interesse da criança
permite que ela se expresse de forma espontânea e demonstre naturalmente os vários papéis que ela convive e exerce na sociedade. Através das brincadeiras é possível
perceber como a criança lida com o sucesso,
o fracasso e com o cumprimento de regras.
Ainda de acordo a mesma autora, o trabalho psicopedagógico na instituição torna-se
preventivo na medida em que é na escola que
manifesta e torna-se visível as dificuldades de
aprendizagem. Nesse contexto, é importante
o diálogo e a reflexão no sentido de qualificar a ação docente. Assim como rever metodologias, pois acredita-se que grande parte
das dificuldades de aprendizagem acontece devido à inadequada prática educativa.
Diante disso, o processo ensino - aprendizagem e suas dificuldades não devem ser vistas
de forma isolada, mas como pertencentes a
um sujeito que vive num contexto relacional,
histórico, social, econômico, político e cultural
que são fatores determinantes no sucesso ou
fracasso escolar. Essas dificuldades não envolvem um único fator, mas um conjunto de
fatores interligados que a psicopedagogia e
profissionais envolvidos devem analisar cuidadosamente, a fim de que o processo de aprender seja significativo para todos os sujeitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista as reflexões apresentadas, o processo de alfabetização pode ser
considerado complexo, pois envolvem fatores cognitivo, social, cultural, político, pedagógico, dentre outros. Porém, uma das
etapas de grande importância, já que nesse
período inicia-se o processo de aprendizado de forma sistemática. Nesse sentido, a
responsabilidade do professor é muito grande; sobretudo em relação aos alunos que
apresentam dificuldades na aprendizagem.
Faz-se necessário avaliar questões metodológicas, refletir sobre a prática pedagógica,
participar de formação constante e permanente e principalmente conhecer as individualidades, necessidades e ritmo de aprender de
cada criança. Cada discente tem uma forma
de aprender que lhe é peculiar, assim, é importante respeitar as diferenças, bem como evitar
comparação com outros colegas já que no processo de aprendizagem é preciso adotar procedimentos que favoreçam o sucesso escolar.
Constatou-se através da pesquisa realizada
na Escola Municipal que as principais dificuldades que os alunos apresentam no processo
da leitura são decorrentes principalmente da
falta de acompanhamento individual tanto da
família como da escola; como também apresentou aulas com poucas atividades lúdicas.
Esses fatores possibilitam uma aprendizagem satisfatória, porque os jogos e as brincadeiras fazem parte do cotidiano da criança
ao mesmo tempo em que aprende os conteúdos brincando; assim como a assistência
individual para crianças em fase de alfabetização, motiva e acelera o ato de aprender.
De acordo com os estímulos e metodologias
utilizadas, todas as crianças podem aprender, embora algumas de forma mais lenta.
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Nessa perspectiva, a psicopedagogia contribui significativamente na medida em que
o professor adote um olhar e uma escuta
voltada ao sujeito multidimensional. Neste
sentido, ressalta-se a importância do comprometimento profissional, da busca pela
continuidade de estudos, bem como de metodologias alternativas de trabalho com a
proposta de considerar e atender as possíveis dificuldades de aprendizagem dos alunos
em séries iniciais. Com esse objetivo é preciso que a escola analise sua postura e faça
as modificações necessárias no sentido de
construir uma prática pedagógica eficiente.
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COMPREENDENDO AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM POR
INTERMÉDIO DAS NEUROCIÊNCIAS

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo investigar as relações entre as dificuldades de

aprendizagem e as Neurociências, visto que o conhecimento sobre o funcionamento e as
limitações e potencialidades do sistema nervoso pode fazer toda a diferença no processo
de ensino e aprendizagem. Para algumas pessoas, a aquisição do conhecimento escolar é
muito simples, mas para outras equivale a obstáculos que prejudicam sobremaneira a vida
acadêmica ou até mesmo social. Nesse sentido, percebe-se a necessidade de maiores estudos
e de mais revisão no currículo dos profissionais de educação, para que possam contribuir
com os desafios impostos pelo sistema escolar. Assim, busca-se nesse estudo, através de
uma metodologia bibliográfica, o alcance de reflexões mais aprofundadas no sentido de
compreender que o funcionamento do cérebro pode ser um grande aliado dos educadores
nas práticas pedagógicas.

Palavras chaves: Dificuldades; Aprendizagem; Neurociências.
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INTRODUÇÃO
As dificuldades escolares circulam nos meios acadêmicos em geral como um desafio que envolve políticas educacionais, currículos, práticas e metodologias de ensino. O processo de aprendizagem merece maior atenção da equipe escolar, para
que sejam minimizados os efeitos desse dilema que percorre o sistema escolar.
Diante disso, observa-se a necessidade de novos paradigmas que foquem tanto nas questões relativas à formação docente como no apoio de recursos pedagógicos complementares e suplementares que atuem em conjunto com as famílias e a comunidade escolar.
As Neurociências, enquanto campo de conhecimento, envolvem várias áreas como
a Neurologia, a Psicologia e a Biologia, e apresenta o sistema nervoso como uma de
suas temáticas básicas. Nessa perspectiva, atuam sobre a compreensão do funcionamento do cérebro e dos processos de aprendizagem, agregando informações importantes no cotidiano das escolas e das práticas pedagógicas desenvolvidas nas salas de aula.
Objetivo geral:
Colaborar com uma reflexão acerca das dificuldades de aprendizagem, buscando alternativas para a garantia educacional de todos os estudantes.
Objetivo específico:
Compreender
as
limitações
e
as
potencialidades
dos
alunos
dentro do processo de ensino e aprendizagem, a fim de que as oportunidades de aquisição do conhecimento sejam mais diversificadas e qualificadas.
Neste
contexto,
pode-se
indagar:
as
dificuldades
de
aprendizagem podem ser analisadas com foco no aluno, na escola ou na família, exclusivamente? Que fatores interferem no processo de aprendizagem?
Na escola, os alunos se formam com o intuito de adquirirem saberes capazes de
desenvolverem suas capacidades, a fim de auxiliar sua atuação cidadã na sociedade. Desse modo, é de extrema importância que a escola seja um espaço propício a isso e que ofereça as condições mais favoráveis para o alcance desses objetivos.
Segundo GUERRA (2010), a capacidade de compreender o funcionamento do cérebro garante e dá maior viabilidade às reflexões sobre as características do ensino e da aprendizagem, até pelo fato uma grande parcela do desenvolvimento cognitivo, do afetivo e do social depende do funcionamento dele.
É importante considerar, então, que o cérebro capacita e armazena inúmeras compreensões no contexto de domínios como a leitura, a escrita, o raciocínio matemático, fornecendo indícios para a necessidade de compreensão do seu funcionamento.
Os estudos e as informações socializados pelas Neurociências podem proporcionar contribuições significativas no campo educacional, propondo saltos na busca de melhor qualidade e de resultados mais promissores tanto na formação escolar como humana das pessoas.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE AS
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
NO CONTEXTO ESCOLAR
As dificuldades de aprendizagem recebem
inúmeras e diferenciadas concepções e nomeações. De acordo com CARRERA (2009),
essa categorização remete a baixos rendimentos escolares, tanto na leitura com na escrita ou no cálculo matemático. Além disso,
pode-se defini-las como um sintoma que não
é imutável, pois pode ser compensado quando identificado num momento oportuno.

A escola é um local de múltiplas culturas e personalidades, que revelam percursos de vida e de conhecimentos distintos, assim o fracasso na escola não pode
apontar uma única limitação. A necessidade de um olhar sensível é crucial na abordagem das potencialidades dos alunos.

É imprescindível que a diversidade seja
acolhida na escola como uma perspectiva
Elas surgem na trajetória escolas de mui- de respeito às diferentes formas de aprentas pessoas de faixas etárias diferencia- der dos alunos e o papel do professor tordas, no entanto o público infantil e juvenil na-se muito importante nesse contexto.
sempre é alvo de maiores preocupações,
Conforme CIASCA (2003), os distúrpor conta da complexidade presente em
suas vidas nesses períodos e o efeito des- bios de aprendizagem são provenientes
sas dificuldades podem interferir ao lon- de algumas falhas originárias do sistema
go de toda a sua vida social e acadêmica. nervoso central que comprometem algumas áreas do cérebro, necessitando de um
Cada criança tem sua maneira de adquirir diagnóstico preciso para que se efetio conhecimento e a apresentação de limi- vem as medidas necessárias a cada caso.
tações ou deficiências não pode categoriHá sempre incompatibilidade em relação às
zar qualquer dificuldade de aprendizagem.
O importante é que sejam percebidos e definições e concepções a respeito das difiidentificados os problemas para que as de- culdades de aprendizagem e isso gera maiores
vidas providências sejam tomadas em tem- necessidades de estudos mais aprofundados e
po, a fim de não acarretarem consequên- experimentais. Afinal, as abordagens não decias mais sérias ou até mesmo irreversíveis. vem se limitar a um aspecto visto isoladamente,
mas a um conjunto multidisciplinar que possa
Segundo MORAIS (2006), é importante que indicar planos de intervenção mais pontuais.
se detecte e investigue os elementos presenDe acordo com FONSECA (1995), as dites nas dificuldades de aprendizagem, para
que sejam dadas as orientações mais adequa- ficuldades de aprendizagem são causadas
das, contribuindo para a elaboração de pro- por motivos de ordem social, cultural, social
jetos de recuperação ou reforço escolar ou e psicológico e que, independentemente do
realizando indicações e encaminhamentos a fundamento, há uma interferência na forespecialistas, a fim de conseguir maiores au- ma de adquirir conhecimentos pelo aluno.
xílios no desenvolvimento escolar dos alunos.
Segundo POPPOVIC (1968), tanto a
fala, como a leitura e a escrita convergem
num sistema linguístico comum que de694
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pende muito das mediações que o meio
As dificuldades de aprendizagem merecem
ambiente oferece e também das caracte- especial atenção, num universo mais amplo,
rísticas biológicas. Assim, há uma gama de fa- a fim de que os estereótipos não se consatores que podem direcionar os diagnósticos. grem como verdades e as limitações tenham
uma abrangência mais humana. Assim, elas
A aquisição do conhecimento não ocor- terão intervenções e mediações que prore de modo aleatório, por isso o desen- moverão alternativas mais promissas e com
volvimento e a formação escolar dos alu- maior garantia de atendimento à diversidade.,
nos precisam estar alicerçados em bases
diversificadas e não somente burocráticas.
As dificuldades de aprendizagem preciA descrição de sintomas sem a compreen- sam ser consideradas dentro de um contexsão da natureza das dificuldades se torna to mais amplo, para que não se definam rósimplista e passível de diagnósticos impró- tulos desnecessários, mas sim no intuito de
prios ou de omissão em casos necessários. lidar com os transtornos de uma maneira
mais compreensiva, intervindo e propondo
Conforme os estudos de CITOLER (1996), superações que promovam o sucesso e minias dificuldades de aprendizagem relati- mizem os efeitos das limitações dos sujeitos.
vas ao campo da leitura compreendem
A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO
as imprecisões na compreensão dos porARTICULADO ENTRE AS
tadores de texto escritos que podem ter
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
origem na falta de conhecimentos préE A NEUROCIÊNCIAS
vios, na carência de vocabulário, no desinteresse, bem como em outros elementos.
O modo como cada aluno aprende é muiDe acordo com ELLIS (1995), no âmbito da to singular e se apresenta como um desafio
escrita, ainda cabe maiores aprofundamentos, muito grande para os professores nos espaafinal esta habilidade requer um domínio mais ços escolares. As Neurociências contribuem
amplo de distintas capacidades estruturais. de maneira relevante para a compreensão
Já em relação ao raciocínio lógico matemá- do que se ensina, de como isso ocorre e na
tico, segundo BICUDO E GARNICA (2001), avaliação do processo de aprendizagem.
é importante relacionar os saberes teóriO sistema escolar precisa de constantes
cos e as investigações científicas vigentes
com as práticas, a fim de que novas postu- processos de inovação e de reciclagem, que
ras sejam configuradas e fundamentadas. promovam o desenvolvimento cognitivo e escolar dos alunos de uma maneira que consiDe acordo com AUSUBEL (1963), a aquisição dere suas capacidades e habilidades e não foda aprendizagem precisa ser mais dinâmica e cando naquilo que eles ainda não alcançaram.
significativa, evidenciando propósitos e persConforme METRING (2011), o intuito dos
pectivas mais humanas, que possam promover
a aquisição e o armazenamento de dados e in- neurocientistas não é propor nenhum tipo de
formações em qualquer área do conhecimento. receituário de sucesso, mas sim de promover
encaminhamentos e tomadas de decisões que
englobem as informações necessárias e úteis
sobre a organização neuronal do ser humano.
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Todo o entendimento sobre como o cérebro funciona no nível da cognição, das emoções e da motricidade precisam ter uma
consonância com os referenciais sobre as
linguagens da mente, no intuito de estimular
ações docentes mais embasadas e concretas.

Os profissionais da área se fixam na importância de existir um espaço estimulante para o desenvolvimento cerebral, por
isso é fundamental que o processo didático seja embasado em estudos que remetem à contribuição das Neurociências.
Nesse sentido, as inovações no campo pedaSegundo RELVAS (2011), a utilização de gógico devem ser constantemente revisitadas.
todo o conhecimento sobre o funcionamento do cérebro traz uma bagagem de ideias
Pode-se dizer que não há nenhuma fórpara a prática pedagógica e reformula as mula mágica para se ter êxito no processo
posturas adotadas, contribuindo com as co- de ensino e aprendizagem, mas as práticas
nexões estabelecidas com o meio ambiente. podem ser potencializadas através da integração entre o corpo e o meio social. Esta é
Os estudos e as pesquisas sobre a compre- uma das razões por que é muito importanensão do funcionamento do cérebro apontam te incentivar a colaboração científica, supara reflexões mais aprofundadas sobre os primindo modelos de ensino retrógrados.
mecanismos cerebrais relativos às habilidades
que os alunos desenvolvem na escola. Com tal
Conforme MARKOVA (2000), o cérebro
compreensão, fica muito mais fácil pensar em de cada pessoa funciona de uma forma,
estratégias de intervenção mais produtivas. sem um padrão específico, e nesta perspectiva a escola precisa ter um olhar mais
As dificuldades de aprendizagem podem ser atento a esse princípio, afinal os alunos pominimizadas por abordagens mais apropriadas dem operar a mente de maneira prejudicial
quando se conhece de fato o funcionamen- se não forem consideradas as singularidato do sistema nervoso, estimulando assim a des nas linhas de pensamento de cada uma.
promoção da melhoria das práticas educativas e a oferta de estímulos diversificados.
A obtenção das informações sobre as diferentes formas de operar do cérebro, bem
De acordo com TEIXEIRA (2000), o proces- como de suas potencialidades, pode ajudar os
so de aprendizagem é ativo, que seleciona e professores a lidar melhor com as dificuldaassimila as informações mais significativas, des de aprendizagem, influenciando positivaacomodando os saberes de forma evolutiva. mente o processo de ensino e aprendizagem.
As dificuldades de aprendizagem, com
base nos parâmetros das Neurociências,
podem ser superadas com o apoio de jogos e propostas lúdicas que focalizem os
elementos de construção do conhecimento sinalizados pelos alunos, assim podem
ser oferecidas estruturas sólidas no decorrer do desenvolvimento da aprendizagem.
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Nesse sentido, é fundamental que os professores enriqueçam sua capacitação em serviço
com o reconhecimento das diferentes manifestações afetivas, cognitivas e emocionais
dos alunos, legitimando as distintas maneiras
de se desenvolver o aprendizado e percebendo as deficiências que forem apresentadas.
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Segundo ESCRIBANO (2007), os profissionais da educação devem incorporar sua formação com competências e habilidades que
possam compreender as diferentes formas
de apropriação do conhecimento pelos alunos, analisando as dificuldades pelo viés das
Neurociências, pois o conhecimento do sistema nervoso, fisiológico e patológico ajuda a
melhorar as práticas educativas visando à diminuição das dificuldades de aprendizagem.
A diversidade instiga muitas provocações,
que a escola precisa aprender a lidar para inovar
e também para rejeitar qualquer prática de discriminação ou preconceito. Portanto, a realidade pode e deve ser modificada de acordo com
a demanda de cada grupo ou espaço escolar.
De acordo com ERLAUDER (2005), o sistema educacional conta com alunos que
necessitam de um conhecimento empírico mais consistente, que amplie as reflexões sobre o funcionamento do cérebro nas
questões mais voltadas à aprendizagem.
Esse elo não vai romper com os paradigmas construídos até então, mas vai ampliar
as ações que precisam ser emancipadas.

por isso é fundamental que o meio escolar seja interessante e propício à conquista
de informações e dados mais permanentes.
De posse de tais informações, se consegue mais compreensão sobre como se adquire o saber. Sabe-se que o cérebro tem
uma capacidade chamada de plasticidade,
que lhe permite a reorganização de ideias.
Por isso, ele deve ser ativado e estimulado
com bastante frequência desde a infância.
Essa plasticidade permite a revisitação
do fracasso e das dificuldades de aprendizagem, pois demonstra distintas oportunidades de aquisição do conhecimento
para as pessoas, durante toda a sua vida.
O conhecimento precisa ser estimulado, de
modo que as redes neurais tenham um processo formativo conceituado e bem fundamentado. É também importante a afetividade
seja considerada como um elemento relevante, afinal as relações emocionais tendem a
limitar ou ampliar as possibilidades de construção do conhecimento. Deve-se enfatizar
que cada cérebro é singular, com bagagens
diferenciadas que devem ser consideradas.

Todo o conhecimento sobre a estrutura do
sistema nervoso amplia as possibilidades de
Qualquer aprendizagem que consideatuação no âmbito da educação e das Neuro- re o fator emocional tem mais chances de
ciências, fornecendo soluções para um desen- lograr, pois se torna mais prazerosa. Nesvolvimento escolar mais sadio e significativo. se sentido, os professores precisam refletir sobre alternativas para a motivação dos
Conforme SCORZA (2004), o cérebro se alunos, vinculando os conteúdos a serem
habitua e se encaixa nas experiências viven- estudados a fatores emocionais positivos.
ciadas nas trajetórias de vida de cada sujeito e os desafios que o ambiente proporcioSegundo LENT (2001), torna-se fundamenna podem compor uma série de significados tal a existência de ambientes que promovam
relevantes para o desenvolvimento humano. e estimulem as capacidades, habilidades e
potencialidades para a condução da aprenNo contexto escolar, nas salas de aula ocor- dizagem, estimulando o interesse, a alegria
rem inúmeras formas de conectar os neurô- e a motivação, como um apoio na qualificanios cerebrais, provocando alterações que ção e na construção dos territórios de aprenestimulam a aquisição dos conhecimentos, dizagem e de desenvolvimento dos alunos.
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De acordo com VYGOTSKY (1998), o desenvolvimento das funções psicológicas superiores tem uma relação de dependência
com as experiências e trocas desenvolvidas
culturalmente e socialmente entre os sujeitos.

Assim, a contribuição do trabalho dos
neurocientistas em relação às dificuldades
de aprendizagem pode propor melhorias
na qualidade educacional também colaborar com a melhoria na formação de sujeitos
ativos e críticos na sociedade, que estejam
Por isso, a mediação do adulto é tão im- preparados para driblar os conflitos e difiportante no processo de ensino e apren- culdades que se apresentam nessa nova era.
dizagem. Para que as crianças aprendam a
refletir com autonomia, elas precisam ser
O cérebro se configura como o centro de
estimuladas a construir redes neurais asso- interpretação que autoriza qualquer invesciativas, com o intuito de poderem agir de tigador aprofundar e compreender as cauforma independente nas situações em que sas da complexidade de sistemas como a
irão se defrontar. Quanto mais a memória leitura, a escrita, o raciocínio matemátifor estimulada, mais elementos serão ativa- co, fornecendo indícios para a necessidados para a criança produzir novos raciocínios. de de compreensão do seu funcionamento.
A articulação entre as Neurociências
e a educação pode elevar a consolidação de habilidades e competências dos
alunos, propondo mudanças substanciais no panorama educacional brasileiro.

No espaço escolar, as dificuldades de
aprendizagem são mapeadas frequentemente pelos professores, que sempre necessitam de apoio e encaminhamentos
de casos para a solução de problemas.

A escola deve fazer com que os potenciais neurológicos se modifiquem com qualidade e produtividade, permeados por
posturas éticas e responsáveis tanto nos espaços privados como nos espaços coletivos.

As Neurociências englobam estudos que
procuram alterar e reduzir as lacunas entre
as habilidades escolares elementares e as
bases neurais da aprendizagem, subsidiando e dando respaldos à área educacional.

O conhecimento sobre as funções do cérebro e do sistema nervoso pode proporcionar
subsídios práticos e teóricos não só para as
inclusões presentes na escola, mas no ensino e aprendizagem de todos os alunos.

Assim, a escola, no cumprimento de sua
função social, precisa desenvolver estratégias
que atendam às exigências da era atual, para
que os alunos consigam desenvolver competências e habilidades para uma formação
integral, mais abrangente e transdisciplinar.

Conforme NORONHA (2008), deve-se
ressaltar a importância da formação docente nesse contexto, pois conforme se compreende o funcionamento do cérebro e da
mente, a equipe docente encontra condições de aprofundar e melhorar os resultados do processo de ensino e aprendizagem.
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É importante que que os profissionais da
educação possam refletir sobre o papel da escola frente às dificuldades de aprendizagem
dos alunos, por intermédio de uma visão mais
globalizada do processo de aquisição do conhecimento e dos problemas decorrentes dele.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As Neurociências apontam novos rumos para a educação, especialmente quando compreendidos os processos de ensino e aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem são temáticas muito recorrentes nos cursos de formação de professores, por permearem o cotidiano das unidades escolares.
Segundo SHORE (2000), o conhecimento científico crescente produzido pelas Neurociências deve ser direcionado a todos que, de alguma forma, contribuem incessantemente com
o desenvolvimento cognitivo das crianças, mediando a aprendizagem desses indivíduos.
O cérebro humano é renovável a cada estímulo e experiência, portanto tem a função de otimizar comportamentos, transformando os dados que recebe com eficácia.
Para isso, só precisa ser estimulado a funcionar de maneira apropriada e inteligente.
De acordo com BRANSFORD (2007), os seres humanos são ávidos por informações desde o nascimento e que o nosso cérebro apresenta organização suficiente para priorizar estímulos e respostas. Nesse sentido, é importante que se qualifiquem as relações escolares, para que os novos conhecimentos sejam significativos para a atuação cultural e social.
Grande parte das dificuldades não podem depender unicamente da boa vontade ou competência técnica do professor. Muitas vezes, são necessárias intervenções de especialistas que poderão realizar análises multifocais tanto em relação à cognição, à afetividade e às relações sociais e interpessoais.
Assim, um bom diagnóstico pode ser feito para efetivar um apoio mais funcional.
Percebe-se uma necessidade de os professores complementarem sua formação
com
conhecimentos
mais
consistentes
sobre
o
funcionamento cerebral e suas singularidades, para que tenham condições de desenvolver metodologias e estratégias de aprendizagem mais condizentes com o
estilo de cada aluno, fundamentando e tornando mais significativa sua prática docente.
A intenção do trabalho com as Neurociências é adotar uma postura reflexiva diante das dificuldades de aprendizagem, visando inovações na leitura, na escrita, no raciocínio matemático e nas demais áreas escolares, de
modo que sejam acolhidas e aprofundadas as práticas pedagógicas qualificadas.
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O TRABALHO DA NEUROCIENCIA APLICADO A APRENDIZAGEM DO
DEFICIENTE INTELECTUAL
RESUMO: Questionando se a escola pública desempenha um papel ambíguo frente

à diversidade na qual de um lado, abriu as portas aos alunos com deficiências físicas; de
outro não se preparou para isso quando deveria ter se preparado? Objetivou-se discutir o
que é a deficiência intelectual, seus fatores e causas. Abrange-se o campo da inclusão do
deficiente intelectual debatendo o estudo e as técnicas utilizadas para tornar mais acessível
ao aluno deficiente intelectual, o acesso à educação completa e concreta. Por meio da revisão
bibliográfica em livros, artigos e teses pretenderam-se mostrar que a importância do tema está
no fato de que, a criança com deficiência intelectual deve ser assistida da mesma forma que
as demais, isto é, é preciso que ela tenha condições sociais e educacionais de desenvolver-se
por completo, para que também possa atuar concretamente na sociedade que integra.

Palavras-chave: Neurociência; Deficiência Intelectual; Prática educativa; Professores.
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INTRODUÇÃO
As novas expectativas na educação trazidas pelas mudanças na sociedade trouxeram. São diversos os estudos, que procuram, a cada dia, tornar a educação mais inclusiva, mais dinâmica, mais integrada à realidade do aluno, e com isso formar cidadãos conscientes de seu papel da sociedade. Porém muito ainda precisa ser trabalhado e buscado.

Uma necessidade ainda evidente é a inclusão do deficiente intelectual na educação. Por
diversos motivos ainda se torna difícil manter pessoas com algum tipo de deficiência em salas
comuns. Talvez pela falta de profissionais qualificados, falta de espaço físico adequado, entre
outros. Para tanto é necessário haver um desenvolvimento educacional voltado ao deficiente
intelectual, onde haja também uma interação entre ambiente físico e social, sendo que os
membros desta cultura, como pais, avós, educadores e outros, precisam ajudar a proporcionar à criança participar de diferentes atividades, levando a criança a um saber construído pela cultura e modificando-se por meio de suas necessidades biológicas e psicossociais.

Questiona-se então, se a escola pública desempenha um papel ambíguo frente à diversidade na qual de um lado, abriu as portas aos alunos com deficiências físicas; de outro não se preparou para isso quando deveria ter se preparado?

Objetivou-se discutir o que é a deficiência intelectual, seus fatores e causas. Abrange-se o
campo da inclusão do deficiente intelectual debatendo o estudo e as técnicas utilizadas para
tornar mais acessível ao aluno deficiente intelectual, o acesso à educação completa e concreta.

Pretendeu-se mostrar que a importância do tema está no fato de que, a criança com deficiência intelectual deve ser assistida da mesma forma que as demais, isto
é, é preciso que ela tenha condições sociais e educacionais de desenvolver-se por
completo, para que também possa atuar concretamente na sociedade que integra.

A metodologia de estudo deu-se a partir de referenciais teóricos, sendo possível por
meio de revisão bibliográfica, observar, uma série de conceitos importantes, visando o bom desenvolvimento da aprendizagem da criança e o papel de pais e educadores nesta função tão importante que é educar uma criança com necessidades especiais.
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DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E
EDUCAÇÃO
Quando falamos em deficiência intelectual,
temos que seu conceito abrange o funcionamento intelectual, que seria evidenciado
como inferior à média estatística das pessoas e, principalmente, em relação à dificuldade de adaptação ao meio em que vive.
Segundo a descrição do DSM-IV (ou DSM-IV), abreviatura de Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders - Fourth Edition
(Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais - Quarta Edição), publicado pela
Associação Psiquiátrica Americana (APA) em
Washington em (1994), corresponde à quarta versão do DSM e é a principal referência
de diagnóstico para os profissionais de saúde
mental dos Estados Unidos da América e de
Portugal na prática clínica. É comumente também utilizado no Brasil por estes profissionais),
a característica essencial do Retardo Mental
é quando a pessoa tem um “funcionamento
intelectual significativamente inferior à média, acompanhado de limitações significativas
no funcionamento adaptativo em pelo menos duas das seguintes áreas de habilidades:
comunicação, autocuidado, vida doméstica,
habilidades sociais, relacionamento interpessoal, uso de recursos comunitários, auto-suficiência, habilidades acadêmicas, trabalho,
lazer, saúde e segurança” (MENDES, 1995).

A deficiência será sempre relativa em relação aos
demais indivíduos de uma mesma cultura, pois, a
existência de alguma limitação funcional, principalmente nos graus mais leves, não seria suficiente para
caracterizar um diagnóstico de Deficiência Mental, se não existir um mecanismo social que atribua
a essa limitação um valor de morbidade. E esse mecanismo social que atribui valores é sempre comparativo, portanto, relativo (MENDES, 1995, p. 62).

Portanto, a deficiência intelectual é um estado onde existe uma limitação funcional em
qualquer área do funcionamento humano,
considerada abaixo da média geral das pessoas pelo sistema social onde se insere a pessoa.
Assim, para que se possa definir o funcionamento mental, os estudiosos no
assunto utilizam o quociente de inteligência - QI, método capaz de medir a capacidade da inteligência em números.
A necessidade de se utilizar dos conceitos de
inteligência para poder, também, explicitar a
deficiência mental se faz necessário, pois a inteligência é a habilidade de se adaptar efetivamente ao ambiente, seja fazendo uma mudança em nós mesmos ou mudando o ambiente.

Diante disto observa-se que quando a inteligência do indivíduo é relativamente baixa, mais
difícil torna-se sua adaptação ao meio sozinho,
e neste sentido ele necessitará de outros para
Porém, a questão aqui levantada é que que isto ocorra, é aí que ocorre a deficiência.
não devemos pensar na deficiência intelectual como uma condição em si mesConforme Ballone (2015) adaptar-se sama, um estado patológico bem defini- tisfatoriamente ao ambiente pelo indivíduo
do, mas sim como uma condição mental exige capacidade de integração de várias morelativa, principalmente quando relacionada dalidades dos sentidos (sensoriais) de modo
à educação, ao desenvolvimento da criança. a constituir uma noção consciente da situação presente, desenvolvendo uma capacidade de aprendizagem e agir objetivamente.
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A inteligência humana é um atributo mental
multifatorial, que envolve a linguagem, o pensamento, a memória e a consciência. Dessa
maneira conforme Ballone (2015) a inteligência pode ser considerada como atributo mental
combinável a muitos processos mentais, naturalmente dirigidos à adaptação e realidade.

Nos primeiros anos da infância, essas crianças adquirem pouca, ou nenhuma, fala comunicativa e apresenta prejuízos substantivos no desenvolvimento sensório-motor.
Beneficiando-se com a estimulação multissensorial, também requerendo um ambiente
estruturado, favorável a seu desenvolvimento e aprendizagem, com apoio e acompaVisto este conceito, temos que a base es- nhamento constantes (MANTOAN, 2008).
trutural da inteligência humana é o pensamento formal, isto é, a capacidade de
Nessa escala, podemos encontrar uma enordesenvolver uma operação mental que me variedade de formas de apresentação e de
permite aproveitar os conhecimentos ad- condições de desenvolvimento e de aprenquiridos da vida social e cultural, combiná- dizagem. Em suma o índice de pessoas com
-los logicamente e alcançar uma nova for- comprometimento cognitivo pouco acentuma de conhecimento (BALLONE, 2015). ado é predominante com aproximadamente
85%. Os indivíduos com maior comprometiO processo de pensamento se inicia com as mento correspondem à menor parcela descinco sensações presentes na vida do ser huma- sa população. Boa parte da população com
no, os cinco sentidos, e termina com o raciocí- comprometimento intelectual pouco acennio dialético, no qual uma idéia se associa a ou- tuado está excluída da escola pública. Outra
tra e, desta união de ideias nasce uma terceira. parte esta matriculada em classes especiais
da rede pública e um pequeno grupo está
O pensamento humano se dá em uma integrado em classe ou em escola comum.
cadeia infinita de representações, conceitos e juízos, sendo a fonte inicial de todo
Tendo isto em vista, é importante provocar os
esse processo a experiência sensorial. professores no sentido de despertá-los para a
questão da inclusão e da integração do aluno
O grau de comprometimento intelectual das crian- com deficiência mental no espaço social. Esse
ças com deficiência mental abrange uma escala variada. Em uma das extremidades estão às crianças espaço não inclui apenas a escola e a famíque desenvolvem habilidades sociais e de comuni- lia, mas também ruas, praças, parques, feiras,
cação eficientes e funcionais, têm um prejuízo míni- clubes enfim todos os espaços que possam
mo nas áreas sensório-motoras e podem apresentar
ser ocupados por esses alunos, em direção
comportamentos similares aos das crianças de sua
a sua autonomia e a sua participação social.
idade que não são deficientes (ROCHA, 2010, p. 5).

Esse grupo constitui a maioria, cerca de
90%. No centro da escala estão às crianças
com nível de comprometimento intelectual
mais acentuado, pôr capazes de adquirir habilidades constantes. Representam, aproximadamente, 10% dessa população. Apenas cerca
de 5% apresentam um rebaixamento intelectual significativo, com frequência associado os
outros comprometimentos (ROCHA, 2010).

Para superar as barreiras do preconceito,
um caminho possível passa, por um lado, pelo
conhecimento da condição de deficiência, na
dimensão do sujeito; e, por outro lado, pelas
atitudes e pelo comportamento da sociedade, na dimensão social. Somente assim poderemos efetivar ações que garantam o pleno
acesso dessa parcela da população aos recursos sócios educacionais disponíveis. O acesso
a recursos educacionais não é apenas um di705
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reito do cidadão com deficiência, mas também
A aprendizagem sequencializada, baseada
uma das vias que pode garantir o exercício em avaliações especificas individualizada e
de sua cidadania e a apropriação da mesma. em programações curriculares na base dos
princípios cientifico do desenvolvimento,
Refletir sobre a integração da pessoa com de- pode fazer autênticos milagres. A organização
ficiência mental implica necessariamente repensistemática de processos de modificação de
sar o sentido atribuído à educação. Implica, portanto, atualizar nossas concepções e dar um nono comportamento encadeados por aproximasignificado aos propósitos educacionais, compre- ções sucessivas de dificuldade e aplicação de
endendo a complexidade e a amplitude que enteorias de aprendizagem humana, bem como
volve o processo de construção de cada individuo, seja ou não deficiente (BRASIL, 1998, p. 96). a adoção da análise de tarefas e de objetivos
baseados de acordo com o potencial de aprenO processo educacional voltado para as dizagem do educando, pode produzir efeitos
pessoas com deficiência mental deveria ser imprevisíveis em termos de aprendizagem.

pensado nessa mesma perspectiva, ou seja,
A aprendizagem é o reflexo do ensino. A
tendo em vista a preparação para a vida na
família, na escola e no mundo. Se isso ocor- qualidade de uma é o produto do outro. A
resse, o processo educacional resultaria na- organização de aprendizagem subentende a
turalmente em convívio e participação social. otimização dos recursos humanos e didáticos
do ensino. Tradicionalmente em pedagogia e
A educação a que nos referimos tem um caráter muito principalmente em educação especial,
amplo e complexo, envolvendo todas as ações e as quando o educando não aprende é considerelações planejadas ou não, formais ou informais
produzidas pelo individuo e para ele, tendo como rado incompetente, indiferente ou desmotipropósito uma atitude continua de preparar e se vado. A orientação pedagógica atualizada inpreparar, formar e se formar, pela vida e para ela. As- clina-se para a adoção da analise de tarefas.
sim entende-se, lembrando-nos de Freinet (2004),
para quem a “Educação não é uma formula de escola, mas, sim uma obra de vida” (SALES, 2018, p. 13).

TERAPIA OCUPACIONAL E
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Porém, como os mitos e preconceitos ainda rondam o imaginário da grande
maioria das pessoas, deve continuar falando em Educação Especial, com todas
as especificidades que lhe são próprias
ou, por vezes, impróprias (BRASIL, 1998).

Quando uma criança apresenta algum tipo
de deficiência mental, é preciso que haja a
intervenção de mais de um profissional, para
que sua educação seja efetiva. Neste sentido vemos que a terapia ocupacional aparece
como um meio de tornar mais eficaz qualA aprendizagem ao contrario do pensam muitos quer tipo de aprendizagem para esta criança.

responsáveis, não depende só das condições internas
inerentes ao individuo que aprende. Ela constitui o
corolário do equilíbrio de tais condições internas de
aprendizagem com as condições externas de ensino
inerentes ao individuo que ensina: como Piaget (1978)
nos ajuda a compreender, a adaptação a situações e
exige um equilíbrio e uma organização entre o processo
de assimilação do exterior para o interior e de acomodação do interior para o exterior (SALES, 2018, p. 14).
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O eixo fundamental da terapia ocupacional segundo Bartalotti e Yonezaki (2008) é
a compreensão da ação humana, pois o homem se constrói em sua ação no mundo.
O desenvolvimento humano conforme Vygotsky (2008) é um processo sócio-cultural no
qual o homem se desenvolve a partir da apropriação que faz da cultura, apropriação esta
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que só é possível mediante um processo de reAssim, observa-se neste contexto o papel
lação com outros homens (TRINDADE, 2011). do terapeuta ocupacional, que é o profissional que estuda e intervém na ação humana,
O deficiente mental durante muito tempo no cotidiano. No trabalho com pessoas com
foi visto como alguém que dificilmente atingi- deficiência mental sua intervenção se volria um grau de complexidade psíquica. Dessa ta, justamente, para a construção da ação
forma os trabalhos dirigidos a essas pessoas significativa, para a ação independente. É
mantinham preocupações voltadas ao trei- importante entender que independência é
namento de hábitos e adequação de con- mais do que a capacidade de fazer sozinho:
dutas consideradas importantes para a vida. é a capacidade de decidir o que deseja fazer.
Vygotsky (2008) nos ensina a observar o
deficiente mental como alguém diferente
(pois não se nega à diferença, a deficiência),
a criança com deficiência mental desenvolve
processos diferenciados para poder seguir
no seu desenvolvimento cognitivo. Vygotsky (2008) ensina que não importa o caminho seguido, mas, sim o resultado alcançado.

Pensando especificamente na criança com
deficiência mental, o terapeuta ocupacional muitas vezes, tem dificuldade de selecionar e discriminar estímulos do meio, de
organizá-los de maneira que possam ser
compreendidos e transformados em ações
significativas. O terapeuta ocupacional trabalha construindo, com estas crianças e suas
famílias, ações que a auxiliem a desenvolA terapia ocupacional permite não somente ver uma compreensão sobre o mundo que
o desenvolvimento de habilidades, mas tam- a cerca (BARTALOTTI e YONEZAKI 2008).
bém que esta habilidade esteja encadeada
Assim, o terapeuta ocupacional trabalha a motriciem um contexto de significação que permidade, entendida como uma manifestação do desejo
ta à pessoa com deficiência mental construir de estar e atuar no mundo. Desenvolve, portanto,
um raciocínio flexível, no sentido de fazer ações específicas que visem ao desenvolvimento da
uso desta habilidade como instrumento de motricidade a partir da (ou estimulando a) ação intentransformação e compreensão do mundo. cional, através de atividades que promovam situações
concreta e simbolicamente mediadas. Faz uso de conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil e sobre a deficiência de maneira geral, assim como de técnicas de manipulação e abordagem terapêutica para
estabelecer um processo terapêutico baseado na tríade terapeuta-criança/família-atividade, no qual cada
um dos integrantes assume o papel de agente/transformador (BARTALOTTI e YONEZAKI 2008, p. 51).

Neste sentido quando uma criança com
problemas mentais é assistida por um terapeuta ocupacional, este pode analisar a
ação da criança e intervir, tendo como base
uma interpretação do encadeamento, das
interrelações dos componentes neuromoUma parte de suma importância no trabalho
tores, perceptivos, cognitivos, sócio-emocionais (BARTALOTTI e YONEZAKI, 2008). com a terapia ocupacional, ainda segundo a
mesma autora, é o realizado junto com a famíO processo terapêutico ocupacional configura- lia, tornando-se parte integrante do processo
-se em um caminho para a libertação possível da terapêutico, pois, tem como objetivo favoreregulação externa, através da construção do sujeito
como indivíduo, alguém que reconhece suas neces- cer a construção de um olhar sobre a criança,
sidades, desejos, possibilidades e, fazendo uso desta que perceba suas diferenças, mas, ao mesmo
consciência, age. Retomando a discussão realizada tempo, valorize e estimule suas produções.
sobre integração/ inclusão social, podemos afirmar
que a Terapia Ocupacional tem aqui um papel primordial (BARTALOTTI e YONEZAKI 2008, p. 49).
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Neste sentido, terapeuta e família precisam desenvolver uma parceria no acompanhamento do processo de desenvolvimento da criança, estabelecendo uma
relação de confiança que permita a abordagem do cotidiano familiar e, mais especificamente, do lugar da criança nesse cotidiano (BARTALOTTI e YONEZAKI 2008).

NEUROCIENCIA E O PROCESSO DE
ENSINO APRENDIZAGEM
A Neurociência procura estudar as variações entre o comportamento e a atividade
cerebral, tratando-se de um campo interdisciplinar que abrange várias outras disciplinas
como neuroanatomia, neurofisiologia, neuroquímica, neuroimagem, genética, neurologia,
psicologia, psiquiatria e pedagogia. Essas ciências reunidas formam a Neurociência e juntas investigam o sistema nervoso procurando
entender como ele se desenvolve, sua aparência entre indivíduos e espécies bem como
ele deixa de funcionar (HENNEMANN, 2012).
Em suma a Neurociência revela como o cérebro produz nosso comportamento, procurando perceber a individualidade de cada um, e a
partir daí entender como as lesões no cérebro
interferem no modo de ser dos indivíduos.
O desenvolvimento atual das Neurociências é verdadeiramente fascinante e gera grande esperanças de
que em breve, tenhamos novos tratamentos para uma
grande gama de distúrbios do sistema nervoso, que
debilitam e incapacitam milhões de pessoas todos os
anos. Apesar dos progressos durante a última década
e os séculos que a precederam, ainda existe um longo
caminho a percorrer antes que possamos compreender
completamente como o encéfalo realiza suas impressionantes façanhas. Entretanto, essa é a graça em ser
um neurocientista: nossa ignorância acerca da função
cerebral é tão vasta que descobertas excitantes nos
esperam a qualquer momento (BEAR, 2010, p. 21).
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Uma das questões que levantam debates a
respeito da proposta de uma educação orientada para a inclusão é como praticá-la. Lembramo-nos a todo o momento, da importância
de nosso papel como formadores de cidadãos; ao mesmo tempo em que, embora também sejamos cidadãos, nem sempre somos
respeitados como tal; de forma que muitas
vezes somos impedidos de exercer nós mesmos, nossos próprios deveres de cidadania e
assim, de servir de exemplo àqueles que formamos, por faltar-nos às condições básicas.
O primeiro papel do professor neste processo é decidir. Decidir-se não por conteúdos linguísticos ou matemáticos, mas sim,
pela sociedade, que esta necessita de cidadãos críticos, conscientes e produtivos.
A formação futura de uma sociedade
cada vez mais inclusiva depende, e muito de uma formação escolar inclusiva e que
precisa ser presente, e não futura. Não há
uma prática pedagógica inclusiva que possa ser dada, precisamos primeiro analisar
quem está excluindo e de que maneira esta
exclusão está acontecendo, para então, decidirmos o que podemos fazer. Por outro
lado, no processo de investigação redescobrimos nossa autonomia, uma vez que não
precisamos esperar por maiores iniciativas
governamentais para começarmos a agir.
A postura pedagógica dos professores
passou por um processo de reconstrução,
orientada em conjunto com o próprio corpo docente, num trajeto envolvendo desde
a sala de aula, passando pela coordenação
e Direção, até a secretaria da educação, dependente do desenvolvimento da capacidade interna da escola como um todo, bem
como um compromisso abertamente assumido, por cada participante da pesquisa.
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Para que a escola se transforme num local
de produção cultural e de transformação social, ela não pode se restringir enquanto influência e interferência rica no universo do aluno. Uma mudança importante e fundamental
para os professores trabalharem com crianças com necessidades especiais é a possibilidade de pensar numa escola inclusiva, criar
espaços adequados, ter especialistas para
apoio e um trabalho contínuo com as famílias.
Quando se fala inclusão, é preciso escutar
as crianças com necessidades especiais, buscar respostas, lidar com a incerteza, com o não
saber e o problema, são essenciais para a vida,
que não há respostas prontas, que a aprendizagem é uma construção que se dá no dia a
dia. Deficientes físicos necessitam de profissionais comprometidos, que gostam do que
fazem e que se sensibilizem com as dificuldades das pessoas com deficiência. Um desafio
que se coloca para a efetiva inclusão escolar
de pessoas com necessidades especiais é parte dos professores uma formação fundamentada nos pressupostos da educação inclusiva.
O educador pode desempenhar um importante papel na percepção dos alunos de que
esses têm potencialidades e limitações diferentes. Sugerem propostas de atividades em
que os alunos sejam estimulados sobre suas
habilidades e identificadas suas limitações
(STAIMBACK E STAIMBACK 1999, p.23).
O professor necessita de atualização permanente, buscar sempre informações. Saber somente sobre a sua área de atuação
não é mais suficiente para atender as necessidades dos alunos. O processo educativo precisa estar vinculado ao contexto
social, em que o aluno está inserido. Para
isso deve conhecer e usar as tecnologias,
bem como outros recursos pedagógicos.

O acesso a Internet é uma ferramenta
que pode facilitar na inovação de propostas pedagógicas alternativas, bem como
no contato com o conhecimento de ponta para comparar e avaliar as propostas.
Isso se faz possível, desde que as escolas estejam equipadas tecnologicamente.

Segundo Galvão (2006), entre os grupos
de tecnologias utilizadas na educação especial, destaca-se os softwares voltados
à acessibilidade de pessoas com necessidades especiais, tais recursos integram
o aluno ao sistema de computadores, e
cada vez mais ganha espaço na sociedade.
As tecnologias estão presentes em cada uma das
pegadas que o ser humano deixou sobre a terra, ao
longo de toda a sua história. Desde um simples pedaço
de pau que tenha servido de apoio, de bengala, para
um homem no tempo das cavernas, por exemplo, até
as modernas próteses de fibra de carbono que permitem, hoje, que um atleta com amputação de ambas as
pernas possa competir em uma Olimpíada, disputando corridas com outros atletas sem nenhuma deficiência (LÉVY, 1999 apud GALVÃO FILHO, 2009, p. 38).

O professor deve observar quais as reais
necessidades destas crianças e muitas vezes
analisar caso por caso a fim de poder proporcionar possibilidades para que a criança
possa desenvolver sua cognição por meio
do que lhe é disponibilizada no meio virtual.
Sabe-se que a inclusão na escola regular não resolverá a questão da deficiência
da criança, visto que é um problema real,
clínico e objetivo, mas ela será amenizada à medida que a sociedade se preparar
para receber essa criança, porque, não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar
que apenas uma lei resolverá a questão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O progresso material é mais importante que o desenvolvimento cultural e espiritual, ou seja, acima do homem está o dinheiro; mais vale ter do que ser. O que significa
que somos medidos, avaliados, e julgados pelo que temos, e não pelo que realmente somos. Julga-se imprescindível assegurar que a criança com deficiência mental, tenha acesso a todas as ferramentas existentes para o desenvolvimento de suas capacidades, independente se tais capacidades não condizem com as de crianças normais. É preciso que
saibamos analisar cada criança, cada necessidade, e ao mesmo tempo saibamos também
que todas elas são iguais, e não podem ser excluídas do convívio social e educacional.
Espera-se que cada educador tenha a consciência em formar indivíduos que estejam
em harmonia consigo próprio e com a natureza, que demonstrem equilíbrio interior, ponderação, respeito com próximo, que sejam cidadãos participantes dentro das suas capacidades cognitivas e físicas, conhecedores e conscientes de seus direitos e deveres.
E por que não dizer, dotados com capacidades de análise para poderem reconhecer suas próprias falhas e avaliar as experiências que vivenciam, tendo em vista o aperfeiçoamento constante e donos de espírito construtivo e senso de responsabilidade.
O educador deve ser consciente de que não conseguirá sanar todos os problemas apresentados, mas dentro da sua prática pedagógica e por meio de suas ações, poderá respeitar
os alunos e suas particularidades. Estamos convencidos também, que a inclusão e a construção do conhecimento serão eficientes na medida em que forem pautados nos pilares básicos da educação. Essa qualidade só será possível à medida que resgatarmos a consciência
crítica e filosófica, com o desenvolvimento de projetos e do diálogo, valorizando a ética e
a cidadania, capacitando o educador, mostrando a sua importância diante desse processo.
Acreditar nesses princípios é fazer do ambiente escolar um local de troca de experiências, respeitarem as individualidades e as diferenças, abandonar as discriminações e os
preconceitos, promover a solidariedade e dizer não a violência. Somos todos iguais, porém, temos nossas particularidades, mas mesmo assim respiramos o mesmo ar. Circunstancialmente, alguém sabe mais sobre determinado assunto, mas, assim que ensina e o outro aprende o saber já se torna um bem comum. Assim a vida vai irrigando
terrenos ingênuos, onde brotarão mais saberes, com alegria e entusiasmo para viver.
Consideram-se imprescindível que as pessoas que cercam a criança tornem seu mundo menos complexo e mais acessível as suas necessidades. Na educação, o acesso da criança com
deficiência intelectual deverá ter uma infinidade de ferramentas a qual trabalhar, possibilitando
uma integração efetiva e tornando seu desenvolvimento escolar muito mais rico e abrangente.
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NEUROCIÊNCIAS, AUTISMO E SALA DE AULA DO ENSINO REGULAR:
Reflexão sobre possibilidades
RESUMO: O presente trabalho busca abordar as dificuldades do ensino de autistas em classe

regular, visando à discussão sobre técnicas que possibilitem essa aprendizagem. Busca-se,
por meio de revisão bibliográfica, abordar a inclusão de alunos especiais no sistema de ensino
regular, além de discutir brevemente sobre contribuições neuropsicopedagógicas para a
abordagem e a inserção desse aluno no contexto da sala de aula. De acordo com as pesquisas
realizadas, verifica-se que a inclusão escolar de alunos autistas configura uma oportunidade
para a melhoria da qualidade do ensino como um todo, levando ao questionamento por parte
do educador sobre a necessidade de reinventar sua prática, a fim de atingir a todos os alunos.

Palavras-chave: Inclusão; Autista; Professor; Sala Regular; Técnicas.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho visa um estudo acerca do ensino de autistas em sala de aula
do ensino regular, tendo em vista que atualmente há muitas discussões a respeito da inclusão de pessoas especiais em ambiente escolar, o que parece ir de encontro às dificuldades dos professores em lidarem com esses alunos diferentes em classe.
É possível verificar a angústia dos docentes frente à necessidade de educar o aluno autista, o que evidencia seu desconhecimento a respeito do transtorno e de como esse
aluno aprende e também denuncia a falta de métodos educacionais para o ensino daquele aluno, por parte do professor e mais do que isso, esse desconhecimento é evidenciado em todo o sistema educacional, que não prepara esse educador para o novo.
Dessa forma, ressalta-se a importância de os profissionais da educação como um todo estarem abertos às novas propostas educacionais, bem como a relevância da realização de capacitação constante, com o propósito de acolher esses alunos, fornecendo-lhes um ensino de
qualidade dentro de suas capacidades. Assim, este artigo tem como objetivo compreender
como a neuropsicopedagogia está intrínseca na educação de alunos autistas, com o propósito de apresentar e discutir formas de o professor atuar em sala de aula com esse aluno.
Diante do exposto, esta pesquisa destina-se a psicopedagogos e demais profissionais da área da
educação, bem como estudantes, além de familiares de pessoas autistas e demais interessadas no
assunto, a fim de questionarem-se sobre possibilidades, técnicas e formas de reflexão e prática do
ensino regularde autistas, contribuindo também para a continuidade de estudos a respeito do tema.
Portanto, o presente trabalho iniciará com um resgate conceitual da ciência neuropsicopedagógica, elencando-a ao ensino regular de autistas e o papel e as dificuldades do educador em sala de aula regular; por último pontuar-se-á algumas possibilidades de técnicas
a serem utilizadas pelo educador em classe para a educação de alunos autistas, baseadas
em métodos de estimulação cognitiva desenvolvidos exclusivamente ao público portador de necessidades especiais, sobretudo Transtorno do Espectro Autista (TEA). Objetiva-se, dessa forma, refletir sobre a necessidade de capacitação do docente de escola regular no que se refere ao aluno autista, visando, entretanto, a praticidade dessa formação.
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A NEUROPSICOPEDAGOGIA E A
RELAÇÃO ENSINO-APRENDIZAGEM
Segundo Fonseca (2014), A Neuropsicopedagogia, isto é, a neurociência educacional,
é uma ciência que estuda o funcionamento do sistema nervoso em relação à aprendizagem e tem por objetivo a melhoria do
aprendizado dos alunos e do ensino dos professores, através do uso das neurociências
voltado para os aspectos educacionais. Ou
seja, essa área do conhecimento se utiliza
da conexão entre estudos da evolução, das
estruturas, das funções e das disfunções cerebrais, analisando os processos psíquicos e
cognitivos envolvidos na aprendizagem, ao
passo que também estuda os processos psicopedagógicos encarregados pelo ensino.
Com relação ao ensinamento, o autor pontua que este só pode ser eficaz quando se
relaciona pedagogia e o conhecimento científico sobre o funcionamento neurológico,
tomando consciência de como o cérebro
funciona, pois, toda a aprendizagem humana
provém das funções, competências e recursos cognitivos de recebimento, incorporação, realização e manifestação das informações, o que só é possível pela cognição, ou
seja, o modo de processamento cerebral,
possibilitado pela integração dos recursos
mentais de atenção, percepção, processamento, memória, raciocínio, visualização, planificação, resolução de problemas, execução
e expressão de informação (FONSECA, 2014).

Aprender a aprender é, portanto, praticar, treinar,
aperfeiçoar e desenvolver tais funções e capacidades
cognitivas, integrando harmoniosamente as capacidades conativas e executivas, que são pouco estimuladas culturalmente e escolarmente, por isso, mal adaptadas, deficitárias, frágeis ou fracas em muitas crianças
e jovens que lutam diariamente na sala de aula para
terem mais rendimento e aproveitamento na aprendizagem. O treino de funções cognitivas, conativas e
executivas é, quanto a nós, uma das chaves do sucesso escolar e do sucesso na vida, quanto mais precocemente for implementado, mais facilidade tende a
emergir nas aprendizagens subsequentes. (Pág. 241)

Tomando por base a necessidade de se
ministrar um ensino baseado na estimulação das capacidades cerebrais para que haja
aprendizagem eficaz, faz-se necessário questionar sobre as possibilidades de uma educação de qualidade, que busque o desenvolvimento cognitivo e mais ainda, a organização
cognitiva de alunos com necessidades especiais nas escolas, sobretudo os autistas.
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INCLUSÃO ESCOLAR, AUTISMO E O
PROFESSOR
Nesse sentido, dentre as diversas especificidades de síndromes e transtornos visualizados
no ambiente escolar, entende-se por autismo,
de acordo com o DSM V (2014), uma alteração do neurodesenvolvimento, sendo um dos
transtornos do espectro autista, caracterizado
por “déficits em dois domínios centrais: 1) déficits na comunicação social e interação social
e 2) padrões repetitivos e restritos de comportamento, interesses e atividades.” (Pág. 809).
Silva e Carmo (2019) assinalam a educação
de um autista como uma vivência que leva o
professor a se questionar sobre seus conhecimentos, formação, competência profissional. Porém, é necessário que ele se perceba
como o mediador pedagógico que possibilita a experiência significativa da linguagem,
Segundo Mantoan (2003), o objetivo da in- moderando a relação ensino-aprendizagem.
clusão é aperfeiçoar o sistema educacional
Assim, torna-se imperativa a atitude positipara que alunos que fracassam na aprendizagem possam ser aceitos e incluídos. Nes- va do educador frente ao aluno autista, crianse sentido, a autora aponta o processo de do um ambiente onde este se sinta mais coninclusão como a possibilidade para a melho- fortável e confiante, o que constitui base para
ria da qualidade do ensino escolar, atingindo o aprendizado. De acordo com as autoras,
alunos com ou sem deficiência, o que, para ainda, a estimulação das habilidades da crianque funcione de forma eficaz, demanda uma ça atípica leva ao desenvolvimento de capadisponibilidade dos profissionais da área, com cidades como “percepção, imaginação, criatiatualizações, estudos continuados, colocan- vidades, lateralidade e socialização” (pág. 42),
do-se abertos para conhecer o diferente e o que favorece o aprender em todas as áreas.
aprender meios de lidar com eles, pois a inclusão leva à discussão sobre ações de formação continuada, o que beneficia o profissional, a escola e os alunos. Nesse contexto,
faz-se importante também, o apoio de toda a
equipe pedagógica ao professor para adaptar
suas aulas a fim de atingir a todos os alunos.
Desde 1994, com a Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994), proclama-se a proposta de
que todos os alunos, inclusive aqueles com
deficiências e/ou transtornos possam exercer
o seu direito de acesso à educação regular de
qualidade. A partir dessa discussão são criadas Diretrizes e Políticas Nacionais para o ingresso de pessoas especiais na escolarização,
visando à superação do ensino discriminatório no país, levando ao sobrepujamento de
um sistema educacional que segrega alunos
com necessidades especiais em escolas ou
salas específicas, o que configurava o ensino
regular um privilégio para aqueles que mantivessem o padrão da ordem social, tornando
natural o fracasso escolar daqueles alunos.
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TÉCNICAS E POSSIBILIDADES EM
SALA DE AULA

La Taille, Oliveira e Dantas (1992), ademais,
pontuam que o desenvolvimento e consequentemente a aprendizagem só é possível
a partir da integração entre afeto, cognição,
motricidade e personalidade e nesse sentido,
Mahoney e Almeida (2004), assinalam a grande importância da afetividade, tanto quanto
a inteligência para o desenvolvimento humano, acrescentando, ainda, que o nascimento
da afetividade é anterior à inteligência, ou
seja, é impossível separar cognição e afeto.

Diante dos desafios das necessidades educacionais do aluno autista, é importante que
o professor se atualize com o aprendizado
de técnicas de estimulação cognitiva e afetiva, a fim de proporcionar um ensino estruturado que possibilite a aprendizagem. Nesse sentido, considerando que o aluno autista
apresenta dificuldades diversas, algumas técnicas podem auxiliar na organização do aluDito isto, verifica-se a necessidade do no, bem como na sua atenção, concentração
vínculo professor-aluno, sobretudo o au- e socialização, como sugere Mello (2004).
tista, no progresso intelectual desse aluno, assumindo o professor a função de faÉ importante que o professor verifique
cilitador, observando seu aluno em todos com alguma freqüência que o aluno esteja
os aspectos possíveis da aprendizagem. acompanhando o assunto da aula. Além disto, é aconselhável, também, que este aluno:
Destarte, o professor é a grande figura
responsável pela relação entre criança autista, família e escola, estimulando sua socialização, aquisição de regras, vivência da
1. Sente o mais próximo possível do
sala de aula. Ou seja, o educador é mui- professor.
to importante para o tratamento do autista, o que envolve a inclusão escolar, isto é,
2. Seja requisitado como ajudante do
professor algumas vezes.

A inclusão escolar envolve, basicamente, uma mudança de atitude face ao outro: que não é mais um,
um indivíduo qualquer, com o qual encontramos
simplesmente na nossa existência com o qual convivemos certo tempo, maior ou menor de nossas vidas. O Outro é alguém que é essencial para a nossa
constituição como pessoa e dessa alteridade é que
subsistimos, e é dela que emana a Justiça, a garantia
de vida compartilhada. (MANTOAN, 2004, pág. 81).

3. Use agendas e calendários, listas de
tarefas e listas de verificação.
4. Seja ajudado para poder trabalhar e
concentrar-se por períodos cada vez mais
longos.
5. Seja estimulado a trabalhar em grupo e a
aprender a esperar a vez.
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6. Aprenda a pedir ajuda.
7. Tenha apoio durante o recreio onde, por
exemplo poderá dedicar-se a seus assuntos
de interesse, pois caso contrário poderá
vagar, dedicar-se a algum assunto inusitado
ou ser alvo de brincadeiras dos colegas.
8. Seja elogiado sempre que for bem
sucedido (pág. 30).

Fernandes (2009/2010) pontua em seu
estudo sobre autismo alguns métodos de
intervenção que auxiliam no tratamento do
transtorno. Dessa forma, pensando no ensino do aluno com autismo, pode-se tornar
possível a aplicabilidade em sala de aula de
algumas práticas baseadas dessas técnicas. Nesse sentido, a autora destaca os métodos Floor-time, ABA, PECS e TEACCH.

Floor-time, segundo Fernandes (ibidem), é uma abordagem que visa trabaAlém disso, Gentil e Namiuti (2015) reco- lhar a função afetiva da criança, basemendam verbalizar o nome do aluno repeti- ando-se, dentre outros princípios, em:
damente ao longo da aula; observar se está
Seguir a actividade da criança; entrar na sua actirealizando as tarefas solicitadas; produzir rovidade e apoiar suas intenções, tendo sempre em
teiros específicos de atividades; utilizar-se de conta as diferenças individuais e os estádios de derecursos como fotos de tarefas, agenda, ca- senvolvimento; através da nossa própria expreslendário, etc.; instaurar rotina; possibilitar a são afectiva e das nossas acções, levar a criança
expressão do ser, bem como de suas emoções. a envolver-se e a interagir; abrir e fechar “ciclos de
comunicação” (Fernandes, 2009/2010) pág.24).
Também é importante dialogar com a sala de
aula a respeito das condições e possibilidades
O Método ABA (Análise Aplicada ao Comdaquele aluno para que juntos criem um amportamento) busca o ensino de aptidões ainbiente acolhedor e compreensivo às suas neda não alcançadas ao autista, levando-o tamcessidades e dificuldades, estimulando também a identificar estímulos diferenciados, de
bém a cooperação, afetividade e a formação e
modo que seja recompensado com algo que
o fortalecimento de vínculos entre os colegas.
lhe agrade, que seja de seu interesse, ao atingir uma resposta adequada, com o propósito
de o autista repetir essa resposta, concretizando um aprendizado. Além disso, a técnica
sugere não reforçar comportamentos negativos, para que a aprendizagem seja percebida
como positiva (FERNANDES, 2009/2010).
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O PECS, de acordo com a autora, é o sistema
de comunicação através da troca de figuras,
que foi desenvolvido para aperfeiçoar a aquisição de competências de comunicação e com
isso a redução de comportamentos inadequados. É um método fácil de ser utilizado e faz
uso de figuras que façam algum sentido para
aquele usuário, em seus aspectos cotidianos.

Da mesma forma, pode-se utilizar a técnica da recompensa aos acertos do aluno atípico, tanto em atividades quanto
em
comportamentos
adequados.

Além disso, é possível proporcionar atividades práticas que estimulem habilidades, experiências sensoriais e motoras, para que a turma, em especial o aluno com autismo, possa
atingir maiores níveis de vivências cognitivas
Fernandes (ibidem), ainda, apresenta em práticas e com significado positivo, aumensua pesquisa o método TEACCH, que visa tando assim o seu interesse para o aprender.
ensinar habilidades de comunicação, organização, autonomia e socialização, através do ambiente físico e das tarefas, com o
É importante ressaltar que essas técnicas
objetivo de tornar o autista cada vez mais somente se tornam eficazes se houver a esindependente de seu responsável. Busca timulação constante desses sujeitos, o que
desenvolver, sobretudo, o processamento envolve não apenas os professores, mas toda
visual e a memória e através da estrutura- a comunidade escolar e o grupo familiar.
ção externa- organização do ambiente, materiais e exercícios, favorece a estruturação
interna de estratégias de funcionamento.
Baseando-se nos métodos supracitados,
uma possível intervenção do professor com
seu aluno autista, no que se refere ao ensino pedagógico em sala de aula, é a utilização de conteúdos e imagens que possam ser
de interesse, referência e proximidade do
mesmo nos exercícios propostos, em situações do dia-a-dia escolar e durante a comunicação com ele, a fim de ampliar a sua comunicação e interação, fornecendo-lhe um
subsídio de sua referência vivencial para a expansão e a significação de seu aprendizado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Frequentar a escola é um direito previsto por lei, para todos os indivíduos, inclusive os autistas, para que possam atingir o pleno desenvolvimento intelectual, cognitivo e afetivo, ou seja, para que possam desenvolver sua aprendizagem.
Para tanto, faz-se necessária a capacitação dos profissionais da educação, sobretudo professores, a fim de que aprendam e experimentem estratégias para
atuar com esses indivíduos, principalmente no contexto da sala de aula, sabendo assim agir frente ao comportamento e à questão curricular referente a esses alunos, utilizando-se de artifícios que beneficiem a aprendizagem do mesmo.
Ao educador necessita o olhar de respeito atento às limitações do autista, propondo a este atividades de incentivo, estímulos e superação, tornando-o participante do grupo escolar, das tarefas e do aprendizado proposto.
Evidencia-se pelo contexto redigido e vivencial, a dificuldade de preparação do docente durante sua graduação e seu trabalho em campo para a demanda diversa das salas de aula atuais, o que faz com que este se torne ainda mais necessitado pela aquisição de habilidades necessárias para atender a todos os seus alunos.
Nesse sentido, o educador que consegue incluir o autista nas atividades realizadas em classe, possibilita a este a abertura de novos horizontes em sua vida, tornando-o participante dessa partícula de sua esfera social, o que, dentre demais pontos positivos, é peça fundamental na formação afetiva, intelectual e cognitiva do ser humano.
Diante do exposto, tratar o autismo torna-se essencial para o desenvolvimento do
mesmo, entretanto, essa intervenção necessita ultrapassar as barreiras dos consultórios e do manejo profissional de psicólogos, médicos, psicopedagogos, etc. e alcançar
as escolas, as salas de aula, os professores. Nesse sentido, verifica-se a necessidade de
se preparar os educadores com técnicas para que possa auxiliar no tratamento e desenvolvimento do indivíduo atípico, através de um ensino pedagógico que o alcance.
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MUSICALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Há muitos benefícios que a música proporciona para as crianças à medida que

elas continuam a crescer. Os benefícios que as crianças pequenas adquirem através da música
incluem habilidades sociais , habilidades de autorregulação emocional , benefícios cognitivos
e benefícios físicos. Socialmente, as crianças têm a oportunidade de aprender como se
revezar e brincar com os outros enquanto ainda tocam individualmente, por exemplo, um
bando de pequenos músicos, cada um tocando seu instrumento, mas ainda observando o
grande quadro de brincar com um grupo de amiguinhos também. A música também permite
uma transição suave durante as atividades diárias, seja em casa ou em sala de aula, as crianças
têm a ideia da atividade a seguir. [1] Permitir que as crianças brinquem com outras pessoas,
incluindo adultos ou irmãos mais velhos, também lhes dá um impulso de autoestima . Além
disso, músicas diferentes mostram às crianças as diferentes palavras usadas para emoções
e consciência corporal, além de ampliar seu vocabulário em geral. Além disso, ao estender o
vocabulário das crianças, elas também podem aprender sobre diferentes linguagens e músicas
culturais, para alguns o benefício de integrar o lar em seu ambiente de prestação de cuidados.

Palavras-chave: Educação; Musica; Desenvolvimento; Criança.
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INTRODUÇÃO
Hoje, envolve o uso clínico de intervenções musicais, como cantar, tocar, ouvir e
mudar para a música para abordar áreas individuais de necessidade. Provou-se benéfico em áreas de desenvolvimento infantil; transtornos do humor; recuperação de
acidente vascular cerebral; doença cardíaca; e tratamento de distúrbios neurológiNos tempos modernos, os médicos desco- cos, tais como esquizofrenia, doença de Albriram que os bebês expressam preferência zheimer e demência, amnésia e depressão.
pelo mesmo tipo de música que ouviram enEmbora o tratamento clínico não seja nequanto estavam no útero. Muitos estudos
mostraram que a exposição de fetos e bebês cessário para todas as crianças, os pais pono útero à música ajuda a construir pontes dem usar técnicas de musicoterapia para
neurais usadas para processar pensamentos e melhorar o desenvolvimento de habilidades
informações. A música pode estimular as on- cognitivas, emocionais e físicas em qualquer
das alfa do cérebro, o que cria uma sensação idade. Aqui estão algumas maneiras de incorde calma no ouvinte. Outros estudos indicam porar música e ritmo à vida da criança; Forque a exposição e a instrução musical precoce necer instrumentos como agitadores de ovo,
têm benefícios no desenvolvimento de habi- maracás e sinos, ajuda as crianças a mexerem
lidades perceptivas, o que afeta a linguagem seus corpos ao ouvir música, fazer associae as habilidades literárias; raciocínio espacial, ções entre músicas e atividades, como limpar,
que está relacionado a habilidades usadas usar músicas bem conhecidas para trabalhar
para matemática e coordenação motora fina. o vocabulário e a memória cantando, por
exemplo, “Cabeça, Ombros, Joelhos e Pés”.
Ao contrário da linguagem, a música atiNesse contexto podemos usar músicas e
va todos os subsistemas do cérebro, incluindo as estruturas envolvidas na mo- vozes de músicas para contar histórias e fativação e emoção. Isso faz com que seja cilitar as transições para novas atividades,
especialmente eficaz na criação de laços como a hora da soneca e a hora do lanche, etc.
Talvez o aspecto mais importante do uso
entre indivíduos e em grupo e pode conda música para melhorar o desenvolvimento
tribuir para o bem-estar ao longo da vida.
seja o fato de proporcionar às crianças atenção concentrada e sustentada dos adultos.
Fazer música com outras pessoas dá às crianOs pais não devem deixar seus filhos brinças uma maravilhosa sensação de pertencer ao
cando sozinhos com música ao fundo e asgrupo. As crianças que podem ter dificuldades sumir que isso estimulará automaticamente
em participar de atividades com outras pesso- o desenvolvimento. A interação é crucial. O
as por serem tímidas, terem pouca capacidade envolvimento com a música pode melhorar a
de inglês ou necessidades especiais, podem autopercepção de uma criança apenas se ela
participar livremente de atividades musicais. proporcionar uma experiência de aprendizagem positiva e recompensadora. No presenA musicoterapia moderna se desen- te artigo buscaremos enfatizar pontos que
volveu após as I e II Guerras Mundiais, sejam importantes para o desenvolvimento
com músicos viajando a hospitais para infantil na escola por meio do uso dos estítocar música para soldados que so- mulos musicais, para tanto conversaremos
friam de traumas emocionais e físicos. bibliograficamente com autores que darão sustentação as nossas argumentações.
Desde o início da história humana, a música
tem sido usada como uma força para a cura.
Aristóteles ensinou que “Quando ouvimos (música e poesia), nossa própria alma é alterada.”
De Hipócrates aos homens da medicina nativa
americana, as pessoas há muito tempo usam
cantando e tocando instrumentos para curar.
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FORMAÇÃO DA CAPACIDADE
SENSORIAL DA CRIANÇA
O nascimento de todas as crianças representa um grande desafio para todos que são
responsáveis por seus cuidados e educação.
Simultaneamente, representa a renovação
da esperança de homens e mulheres, porque uma nova oportunidade para alcançar
a plena humanização dos indivíduos nascidos com ele também, com a consolidação das capacidades práticas, intelectuais
e artísticas, afetividade, todos constituídos
em sua integração à vida social e expressos
em seu modo singular de ser, sentir e agir.
Os sons preenchem cada minuto do dia e as pessoas
vivem imersas num mundo de vibrações sonoras, cujos
apelos produzem nelas, efeitos diferenciados dos outros estímulos sensoriais”. Isso se deve ao fato de que
a música “fala ao mesmo tempo ao horizonte da sociedade e ao vértice subjetivo de cada um, sem se deixar
reduzir às outras linguagens (WISNICK, 1989, p. 12).

Sabemos que, as categorias movimento e
contradição são essenciais para a explicação
dos fenômenos. Deste ponto de vista, entendemos que o desenvolvimento humano
envolve, em um movimento contínuo, duas
forças que, apesar de contraditórias e independentes da perspectiva do senso comum,
estão essencialmente inter-relacionadas.
As esferas do desenvolvimento – natural e
cultural – coincidem e se fundem uma na outra. As mudanças que ocorrem em ambos os
domínios intercomunicam e constituem, de
fato, um processo único de formação social
e biológica da personalidade de uma criança.

À medida que o desenvolvimento orgânico é produzido em um domínio cultural, ele
passa a ser um processo biológico historicamente condicionado. Ao mesmo tempo, o
desenvolvimento cultural adquire um caráter
muito peculiar que não se compara a nenhum
outro tipo de desenvolvimento, pois é produzido simultaneamente e em conjunto com
o processo de maturação orgânica, e porque
o que tem tal caráter é o corpo mutante em
crescimento e amadurecimento da criança.
Perceber a influência entre fatores biológicos e sociais, atribuindo ao desenvolvimento
cultural o poder de interferir na formação de
capacidades especificamente humanas, que
chama de funções psíquicas superiores, têm
implicações diretas na maneira de ver o trabalho pedagógico. Assim, entendemos que,
como professoras, podemos fazer algo sobre o
desenvolvimento infantil, organizando espaços e tempos, estabelecendo relações e propondo experiências envolventes e enriquecedoras para o repertório cultural das crianças,
para que elas possam desenvolver atividades
com objetos culturais e assim apropriados. À
medida que a atividade se torna mais complexa, as capacidades intelectuais e a personalidade tornam-se também mais complexas,
uma vez que são formadas na e pela atividade.
A criança é um espectador do mundo dos adultos
e o resultado das relações sociais que vê a sua volta. Primeiro, ela é espectadora e só posteriormente é que se transforma em ator, como por exemplo,
quando imita um adulto. A imitação é um aspecto
importante no desenvolvimento intelectual e afetivo
da criança. A linguagem musical é um excelente meio
para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio,
da auto-estima e autoconhecimento, além de um poderoso meio de interação social (GOÉS, 2009, p. 5).
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É importante destacar que a personalidade é uma formação complexa do psiquismo
humano que compreende capacidades cognitivas, emoções, vontade, traços de caráter.
Personalidade é um sistema constituído de
distintas funções psicológicas que, quando
integradas, caracterizam a forma singular que
cada indivíduo age no mundo. É um sistema
estável. Assim, a personalidade desenvolvida
é caracterizada por certas relações unívocas
a eventos,unidade relativa de comportamentos, reação do indivíduo ao que acontece ao
seu redor e por valores unitários. Isso significa que não é meramente reativo às situações. Pessoas com personalidade madura
estão cientes de suas possibilidades, das razões de sua conduta e, acima de tudo, podem
dominar ativamente seu comportamento.
A formação psicológica central no primeiro ano de vida é a percepção. Permite
a apropriação sensorial do mundo em um
processo comunicativo e emocional direto com o adulto. Neste primeiro período
do desenvolvimento psíquico, a atividade
principal - a que promove um maior desenvolvimento das capacidades intelectuais e
práticas e da personalidade da criança é a
comunicação emocional que o bebê estabelece com pessoas em torno dele ou dela.
Por causa disso, embora nos primeiros meses de vida os bebês não sejam capazes de
se expressar através de conversas convencionais, eles podem se comunicar com as
pessoas ao redor. Por essa razão, eles usam
outras linguagens, como chorar, sorrir, movimentos de atirar seus braços e corpo em direção ao adulto e aos objetos que desejam,
fechar as mãos como se quisessem pegar algo
que não podem alcançar, etc. É importante observar que todos esses comportamentos do bebê têm um caráter afetivo, isto é,
acontecem porque as pessoas ao seu redor
e os objetos apresentados a ele ou ela provoca emoções, como a alegria de alcançá-los
ou o prazer do contato físico com o bebê.
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MÚSICA E ESTÍMULOS MOTORES

A música está sendo introduzida na educação de crianças em idade pré-escolar devido
à importância que ela representa em seu desenvolvimento intelectual, auditivo, sensorial, fonológico e motor. A música é um elemento fundamental nessa primeira etapa do
sistema educacional. A criança começa a se
expressar de outra maneira e é capaz de se integrar ativamente na sociedade, porque ajuda
a obter autonomia em suas atividades habituais, cuidar de si e do ambiente e expandir
seu mundo de relacionamentos (OLIVEIRA,
BERNARDES e RODRIGUEZ, 1998, p. 104).
A música tem o dom de aproximar as pessoas. A criança que vive em contato com a música aprende a viver melhor com outras crianças, estabelecendo uma comunicação mais
harmoniosa. Nessa idade, a música os ama.
Isso lhes dá segurança emocional, confiança,
porque eles se sentem compreendidos quando compartilham músicas, e imersos em um
clima de ajuda, colaboração e respeito mútuo.
Quando a criança escuta uma música, ela se concentra e tende a acompanhá-la, cantando e fazendo movimentos com o corpo. Isso desenvolve o
senso do ritmo nos pequeninos. Aprendendo a ouvir, a criança pode repetir uma música, recriando-a.
É importante que nós, educadores, valorizemos o
ato de criação da criança, para que ele seja significativo no seu contexto de desenvolvimento (OLIVEIRA, BERNARDES e RODRIGUEZ, 1998, p. 104).

O estágio da alfabetização infantil é o mais
estimulado pela música. Através de canções
infantis, em que as sílabas são rimadas e repetitivas, e acompanhadas de gestos que são
feitos ao cantar, a criança melhora sua maneira de falar e entender o significado de cada
palavra. E assim, será alfabetizado mais rápido. A música também é benéfica para a criança em termos do poder de concentração,
além de melhorar sua capacidade de aprender matemática. A música é pura matemática.
Além disso, facilita que as crianças aprendem
outras línguas, melhorando sua memória.
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Com a música, a expressão corporal da
criança é estimulada. Podemos propor novos recursos para adaptar o movimento do
corpo aos ritmos de diferentes obras, contribuindo para o aprimoramento do controle rítmico dos corpos. Através da música,
a criança pode melhorar sua coordenação
e combinar uma série de comportamentos.
[...]inestimável benefício para a formação, o desenvolvimento, o equilíbrio da personalidade da criança e do
adolescente; o acesso à música constitui-se nas possibilidades de criar, de interpretar ou de ouvir, que podem
ser estimuladas, desenvolvidas e educadas (FORQUIN
e GAGNARD, 1982 apud NICOLAU, 1997, p. 251).

Crianças e bebês não devem se limitar a ouvir exclusivamente canções de
ninar, porque eles também têm a capacidade de apreciar e lembrar da música clássica. Ouvir diferentes tipos de música os
ajudará a aprender, reconhecer e aproveitar.

Na maioria das escolas, as crianças começam desde cedo com a iniciação musical. Eles
aprendem a fazer ritmos com a voz ou com
partes do corpo, aprendem quando uma nota
é alta ou baixa, e aprendem a escrever ou
reconhecer notas musicais através de jogos.
Em geral, os professores de música para
crianças trabalham com o desenvolvimento
da voz, o contato com as fontes sonoras através de diversos materiais: objetos e instrumentos, reconhecimento e representação do
som em relação à sua duração, intensidade,
altura, timbre, desenvolvimento da percepção auditiva, bem como o uso do movimento como meio de expressão e sensibilização
motora, visual e auditiva, para conhecer o
próprio corpo, desenvolver o sentido rítmico
e fomentar as relações sociais. A partir dos 6
anos de idade, eles geralmente vão da iniciação musical ao treinamento musical em que a
criança faz contato direto com o instrumento.

Em geral, músicas de letras simples e repetitivas que incluem onomatopeias e canções
FUNDAMENTAÇÃO DO USO DA
infantis para dançar são recomendadas. No
MÚSICA EM SALA DE AULA
entanto, não é conveniente restringir o acesso à música para a criança, está provado que
A música é frequentemente usada em sabebês e crianças são muito receptivos à músi- las de aula e ambientes de ensino, mesmo
ca clássica de estrutura fácil e curta duração. quando este não é o assunto da aula. Usar
música ao mesmo tempo em que as crianPodemos cantar para o bebê, bater palmas ças são ensinadas pode ajudá-las a alcançar
ou ensinar como também pode bater palmas. muitos objetivos, incluindo melhorar a inteIsso o ajudará a aprender os ritmos e a cadên- ração social cooperativa, aprender conceicia diferente da música. A criança deve en- tos educacionais e desenvolver a coordetender que a música é uma fonte de diversão. nação motora (LAZARETTI, 2016, p. 138).
A educação musical precoce, que se inicia
em crianças de 2 a 5 anos, tem como objetivo descobrir e desenvolver as habilidades expressivas, musicais e psicomotoras
da criança, que posteriormente permitem
a escolha de um instrumento musical, de
acordo com suas preferências e aptidões.

A música pode melhorar a experiência
de aprendizado, já que é uma atividade divertida e motivadora. Usar ritmo e rima
pode ajudar a memória e, além disso, muitas músicas possuem recursos mnemônicos. Por exemplo, muitas pessoas aprendem o alfabeto cantando a música ABC.
Bater palmas ou definir o ritmo das palavras pode ajudar na consciência fonológica.
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Aprender letras de músicas ajudará com
vocabulário e compreensão. Os princípios
da matemática, como as frações, podem ser
aprendidos estudando as bússolas e os ritmos
da música. Ensiná-los músicas de diferentes
períodos ensina-os sobre a história. Os objetivos da educação musical e desenvolvimento
cognitivo incluem melhorar as habilidades de
escuta e aprender novas palavras e conceitos.

MÚSICA NA PRIMEIRA INFÂNCIA

A música gera experiências sensoriais que
permitem que as crianças reconheçam seu
corpo, suas múltiplas possibilidades de movimento e desenvolvam coordenação e
equilíbrio. Também fortalece o desenvolvimento da linguagem através de rimas, canções e onomatopeias, ao mesmo tempo em
que se torna um espaço no qual as crianças
Pelo desenvolvimento de atividades orientadas, socializam e internalizam diferentes concomo desenho, jogos de construção, aplicação, modelagem, trabalhos manuais, tarefas musicais, é que ocorre ceitos que fazem parte de seu cotidiano.
o desenvolvimento de ações perceptivas. Ao perceber
os objetos da realidade circundante, a criança aprecia
cores, formas, tamanho, peso. Possibilitar a aprendizagem da percepção estética é formar na criança capacidades não apenas de enumerar objetos e figuras
desenhadas, mas de captar o tema, observar quadros,
produzindo, por meio de vivências estéticas, percepções em relação à cor e suas combinações, ritmo e
elementos da composição (LAZARETTI, 2016, p. 138).

Atividades musicais também ajudam o desenvolvimento social e emocional das crianças.Muitas das atividades que usam a música
envolvem a participação em grupo, de modo
que as crianças aprendem a interagir e cooperar umas com as outras durante certas
atividades musicais, atividades de música e
movimento, são particularmente úteis para
alcançar os objetivos nessa área. Atividades
musicais e dança também ajudam as crianças
a se tornarem conscientes de suas emoções
e formas saudáveis de expressar seus sentimentos, de modo que os objetivos dessas
atividades são promover a expressão criativa e saudável e a cooperação em grupo.
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A música como ferramenta pedagógica,
que assume significado em diferentes momentos do dia. É assim que músicas e rimas
se tornam instrumentos que enriquecem a
linguagem expressiva. Palmas das mãos, marchando, batendo as mãos ou braços e todas
as expressões corporais que acompanham
essas músicas tornam-se elementos que fortalecem a coordenação motora, a atenção e
a relação entre som e movimento. O ritmo,
elemento vital da música, também estimula
o movimento, fortalece o desenvolvimento
das habilidades motoras e contribui para a
identificação de fonemas, elementos que fazem parte dos processos de leitura e escrita.
Dia a dia as canções acompanham a criança
em seu crescimento. Há músicas para tocar,
sonhar, imaginar, sentir, rir, dormir ou simplesmente cantar. Algumas canções facilitam a compreensão de conceitos básicos no
desenvolvimento do pensamento, incluindo
espaço, tamanho, forma, quantidade, tempo, intensidade ou cor. Graças às músicas, as
crianças conseguem internalizar esses conceitos e incorporá-los em suas vidas diárias.
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EXPRESSÃO CORPORAL E
MUSICALIDADE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

Faz-se necessário definir caminhos pedagógicos
nos tempos e espaço da escola e da sala de aula que
favoreçam o encontro da cultura infantil, valorizando as trocas entre todos os que ali estão, em que
crianças possam recriar relações da sociedade na
qual estão inseridas, possam expressar suas emoções
e formas de ver e de significar o mundo, espaços e
tempos que favoreçam a construção da autonomia.
Esse é um momento propício para tratar dos aspectos que envolvem a escola e do conhecimento que
nela será produzido, tanto pelas crianças, a partir do
seu olhar curioso sobre a realidade que cerca, quanto pela mediação do adulto (BRASIL.2007, p.30).

Possuir e sentir o ritmo são algo muito
natural no ser humano para que esteja presente na maioria dos jogos infantis. O ritmo
tem o valor de ser um regulador admirável
dos centros nervosos, facilitando a relação
entre as ordens do cérebro e sua execução
pelas partes do corpo. A precisão rítmica deAlém das canções infantis populares de pende da capacidade da criança de dirigir,
uma vida, repetidas à saciedade por décadas, enquanto a favorece, é um processo lento
de pais para filhos, a música é um pilar funda- que deve ser progressivamente trabalhado.
mental na educação infantil e uma maneira de
O ponto de partida para a educação do ritexpandir as habilidades das crianças a vários
níveis. Seu poder de estimular a inteligência mo deve ser o corpo, tornando a maturação
emocional, bem como o desenvolvimento motora um fator determinante na capacidade
auditivo e cognitivo desde a mais tenra ida- de expressar ritmos diferentes. Nesse sentide, faz dela uma sólida fonte de informa- do, podemos afirmar que a verdadeira base do
ção, altamente benéfica para as crianças. ritmo é encontrada no movimento do corpo.
Levando em conta, o desenvolvimento psicoÉ por isso que mais e mais pais aderem à -evolutivo da criança, descobrimos que o rittendência de incutir em seus filhos a pai- mo ocorre desde a mais tenra infância, já que
xão por um instrumento a partir da idade o sujeito é entregue a atividades de equilíbrio
pré-escolar. Compartilhar com eles a ma- rítmico, ajuste de objeto ou sincronização. Se
gia das notas musicais quando se desdobra fizermos um eixo cronológico, verificamos que:
em uma partitura não só nos permite forDepois de um ano e meio, a criança é capaz de
talecer os laços e visões abertas: os efeitos
de aprender a tocar violino, piano ou violão usar todo o seu corpo para responder à músitêm um impacto direto em sua capacidade ca ritmicamente. Por dois anos, suas habilidade aprender, promovendo sua compreensão des motoras estão respondendo ao fenômede assuntos muito diferentes, como a ma- no musical batendo com os pés e balançando
temática, e expandir os limites de sua ima- a cabeça. Com quatro anos a criança adquire
ginação, cultivando uma faceta mais sensí- maior controle motor das extremidades infevel de sua personalidade para a vida adulta. riores. Aos cinco anos, a maturação começa
no desenvolvimento musical da criança, começando a coordenar seu próprio ritmo e o da
música. Com seis anos, a sincronização do ritmo corporal com a da música será mais eficaz.
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Algumas considerações didáticas do ritmo dependem do movimento natural da
criança, que será um ponto de partida no
trabalho do ritmo musical. Através do exercício rítmico, especificado nas músicas, a
regularidade da pulsação será alcançada.
A música está presente em diversas situações da
vida humana. Existe música para adormecer, dançar, chorar os mortos e conclamar o povo a lutar,
o que remonta a sua função ritualística. Presente
na vida diária de alguns povos, ainda hoje é tocada
e dançada por todos, seguindo costumes que respeitam as festividades e os momentos próprios de
cada manifestação musical. Nesses contextos, as
crianças entram em contato com a cultura musical desde muito cedo e assim começam a aprender suas tradições musicais (RENATO, 1998, P.47).

O ritmo é, portanto, o elemento da música que mais afeta a sensibilidade das crianças e é através do movimento que a criança percebe. O trabalho do ritmo divide-se
em vários aspectos: Ritmo motor com ou
sem som (Ritmo corporal) e Ritmo musical (pulsação e figuras musicais). Esses aspectos são trabalhados ao mesmo tempo.
Por outro lado, as canções motoras constituem os meios pelos quais as duas áreas do conhecimento, a educação física e musical, são
sintetizadas. O ritmo tratado pelas canções
apresenta seus dois aspectos mais significativos: o ritmo e o movimento, o ritmo e a palavra.
Seguindo o espírito da reforma educacional,
uma metodologia baseada na ação e globalização é apresentada como elementos básicos
da aprendizagem, através de estratégias lúdicas baseadas na motivação e interesses das
crianças. As letras que representam as músicas do motor permitem que a criança conecte
seu aprendizado com sua experiência diária.
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Para as crianças, o canto é uma necessidade
e constitui um ato espontâneo que desenvolve
a capacidade de expressão artística e afetiva,
contribuindo para o desenvolvimento global
de sua personalidade em suas três dimensões:
física, intelectual e afetiva. Quanto à melodia,
eles são simples, cativantes e fáceis de memorizar. O timbre é a qualidade do som emitido
por uma voz ou um instrumento, que por sua
vez permite diferenciá-lo de outras vozes ou
instrumentos. Nas canções motoras deve ser
apresentada uma gravação instrumental de
grande variedade timbral para que sejam atraentes para as crianças (RENATO, 1998, P.47).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades de expressão corporal requerem um desenvolvimento harmonioso do movimento no qual o ritmo interno da pessoa deve
ser manifestado. O objetivo principal é promover o gesto como forma de expressão, sem
que isso signifique negar a expressividade da
criança em outras formas de atividade física.
A criança pode expressar através do movimento do corpo: subjetividade, idéias, emoções e sentimentos.Subjetividade, porque a
criança deve ter a espontaneidade dos movimentos, evitando o uso de gestos convencionais e aprendidos. São propostas atividades nas quais devem comunicar emoções,
sentimentos, identificando-se emocionalmente com a situação. Ideias: a criança através do seu corpo pode comunicar um pensamento ou um significado, a sua linguagem
gestual é estimulada, propondo que ele representa uma ideia através do seu corpo.
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Para expressar sentimentos, emoções e
ideias em crianças, precisamos capacitá-las a
conhecer seu corpo, liberar segmentos corporais cujo movimento é significativo e enfatizar uma área específica do corpo.Devemos,
portanto, propor nossas atividades para que
a expressão corporal, o conhecimento e a
consciência corporal progridem em paralelo.
Devemos também entender que respeitar a espontaneidade e os movimentos da
criança não significa que ela deva se mover
livremente de acordo com sua inspiração. O
movimento natural da criança será um ponto de partida no trabalho do ritmo musical.
Através de exercícios rítmicos, jogos
e músicas, a regularidade da pulsação
será alcançada andando ou batendo palmas. Há também uma coordenação de
movimentos com ou sem deslocamento.
Esses aspectos são trabalhados praticamente ao mesmo tempo, mas no estágio infantil os mais importantes seriam a conscientização e internalização da própria pulsação
e a capacidade de sincronizá-la com diferentes estímulos e em diferentes velocidades. É
preferível que estes movimentos possam ser
acompanhados de ritmo e melodia e, desta
forma, podemos obter velocidades diferentes, bem como nuances e outras variantes.
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DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM- DISLEXIA NO ENSINO
FUNDAMENTAL
RESUMO: A presente pesquisa tem por finalidade abordar as diversas dificuldades que nos

deparamos no ambiente escolar, que muitas vezes nós, educadores, temos dificuldades em
lidar; e até mesmo de entender, para diminuir essas barreiras é importante estarmos sempre
estar atualizados acerca das dificuldades de aprendizado que podemos encontrar em nosso
dia- a- dia escolar. Por ser um assunto extenso e de bastante importância, o foco deste trabalho
será a dislexia que tem uma incidência de 10% a 15% na população mundial, e ainda assim,
muitos profissionais não conseguem reconhecer as características, ou diagnosticam de forma
errônea, o que acaba acarretando em uma defasagem no processo de aprendizagem do aluno,
podendo levar o educando até ao abandono escolar.

Palavras-chave: Dislexia, Dificuldade de Aprendizagem, Aquisição de Linguagem, Ensino
Fundamental I, Educador.

733

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

INTRODUÇÃO
A dificuldade de aprendizagem é atualmente um problema que encontramos cada vez
mais em sala de aula, com isso vimos necessidade de estudar mais sobre o tema a fim de
ter mais informações e meios para que possamos amenizar a existência desta barreira que
possivelmente encontramos em sala de aula.

Para isso é importante definir o que significa
o termo “Dificuldade de aprendizagem”, que
no âmbito escolar é o mais utilizado, pois se entende que há amplitude de significados que definem os problemas encontrados nas escolas.

Segundo GRIGORENKO E STERNBERG
(2013, p.29), “Dificuldade de aprendizagem
significa um distúrbio em um ou mais dos
processos psicológicos básicos envolvidos no
entendimento ou no uso da linguagem, falada
ou escrita, que pode se manifestar em uma
aptidão imperfeita para ouvir, pensar, falar,
ler, escrever, soletrar ou realizar cálculos matemáticos”, ou seja, é um assunto bem extenso e que abrange várias áreas no processo de
aprendizado; com o objetivo de deixar o trabalho mais proveitoso iremos direcionar a pesquisa na Dislexia, visto de 10% a 15% da população mundial é afetada por tal dificuldade.
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Desta maneira, nós como educadores temos o dever de saber as características para poder reconhecer o quanto é antes, e poder intervir da melhor
forma para ajudar o quanto antes o educando.

Acredita-se que esse trabalho ajude os educadores de ensino fundamental a identificar o
quanto antes os alunos que apresentem dislexia e saber direcionar a um profissional especializado para de fato diagnosticar a dislexia, e após isso conseguir trabalhar da forma
correta para obter sucesso com este aluno.

Para tanto, esta pesquisa tem como objetivo geral fazer uma reflexão de como o educador deve estar consciente e saber o que fazer
diante do tema em questão. Assim, antes de
apresentar qualquer intervenção, segundo
Morais (1992, p.23), o educador [...] “deve
ficar claro que a aprendizagem da leitura e
escrita é um processo complexo que envolve vários sistemas (habilidades linguísticas,
perceptuais, motoras e cognitivas) e não se
pode esperar portanto que seja determinado
um único fator com o responsável pela dificuldade para aprender (MORAIS, 1992, p.
23). Para o autor, o aluno com dislexia necessita de metodologias diversificadas, didáticas
que sejam pertinentes às suas necessidades
de aprendizagem e recursos específicos que
o auxiliem em todo processo educacional.
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A aquisição da linguagem e escriA fim de justificar a relevância deste artita é um processo evolutivo e comple- go, é importante ressaltar que o interesse
xo no homem, como cita Vicente Mar- pelo assunto da dislexia surgiu quando notatins em seu artigo (MARTINS, 2007) mos o quanto ela vem sendo objeto de estudo e investigação de vários pesquisadores nos últimos anos dada a sua relevância
[...] A leitura, como sabemos, seja para disléxicos ou
não, é uma habilidade complexa. Não nascemos leito- e frequência de diagnósticos na atualidade.
res ou escritores. O módulo fonológico é o único, no
genoma humano, que não se desenvolve por instinto.
Realmente, precisamos aprender a ler, escrever e a
grafar corretamente as palavras, mesmo porque as três
habilidades linguísticas são cultural e historicamente
construídas pelo homo sapiens [...] - (MARTINS, 2007).

Quanto aos métodos mais adequados a
serem utilizados com um discente disléxico,
não existem “receitas prontas”, e sim didáticas e estratégias que influenciam de forma
significativa e eficaz o processo de cognição da leitura e escrita, um deles é o jogo.

De acordo com Lanhez e Nico (2002), antigamente pouco se falava sobre a dislexia,
pois além da falta de conscientização por
parte dos educadores, havia também muito
preconceito sobre qualquer tipo de dificuldade que o aluno tinha, tanto que era muito
comum o uso de expressões “alunos atrasados”; “deficientes” ou os “que não davam para
o estudo”; e assim a dislexia passou a estar
entre os fatores que promoviam o abandono escolar gerando então exclusão social.

A principal característica de um disléxico
é a dificuldade em relacionar letra e som, ou
Segundo tais autoras, as pesquisas mosseja, fonema e grafema, portanto o método tram que a incidência de dislexia é de 10%
mais indicado é o fônico e multissensorial. a 15% na população mundial; sendo assim
quando tratamos de educação, é certo que
necessitamos conhecer as principais características da dislexia, pois é muito provável que
iremos nos deparar com um educando que
apresente tal dificuldade de aprendizagem.
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Apesar de fazer uma descrição dos sintomas mais comuns desse distúrbio, facilitando
assim seu diagnóstico, a razão principal desta
pesquisa é apresentar algumas metodologias
que servem de apoio ao educador. A pesquisa está fundamentada na LDB, art.4°, inciso 3 que garante “atendimento educacional
especializado gratuito aos educandos com
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino” (LDB, 1996).

Alguns sinais de alerta na Idade
Escolar
• Dificuldade na aquisição e automação
da leitura e da escrita;
• Pobre conhecimento de rima (sons
iguais no final das palavras) e aliteração
(sons iguais no início das palavras);
• Desatenção e dispersão;

Alguns sinais que aparecem na
educação infantil e que devemos
prestar atenção:

• Dificuldade em copiar de livros e da
lousa;

• Dispersão;

• Dificuldade na coordenação motora fina
(letras, desenhos, pinturas etc.) e/ou
grossa (ginástica, dança etc.);

• Fraco desenvolvimento da atenção;
• Atraso do desenvolvimento da fala e da
linguagem

• Desorganização geral, constantes
atrasos na entrega de trabalho escolares
e perda de seus pertences;

• Dificuldade de aprender rimas e
canções;

• Confusão para nomear entre esquerda
e direita;

• Fraco desenvolvimento da coordenação
motora;

• Dificuldade em manusear mapas,
dicionários, listas telefônicas etc.;

• Dificuldade com quebra-cabeças;

• Vocabulário pobre, com sentenças
curtas e imaturas ou longas e vagas;

• Falta de interesse por livros impressos.
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A criança pode apresentar alguns destes
sintomas e não necessariamente deverá
significar que ela tenha a dislexia. Algumas
crianças apresentam algum destes sintomas
como algo natural de desenvolvimento tardio, o ideal é que nos casos que haja suspeita, os pais devem ser orientados a levar
seus filhos a fazer exames mais específicos
a fim de comprovar ou descartar a dislexia.

A PROBLEMATIZAÇÃO

Segundo Lanhez e Nico (2002), o diagnóstico deve ser feito por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo, e se for necessário
encaminhamento com neurologista ou outros profissionais como oftalmologista, geneticista, otorrinolaringologista e pediatra
para determinar se existem ou não outros
fatores que podem comprometer a aprendizagem, e por fim todos os profissionais
devem trocar informações a fim de confirmar o distúrbio (LANHEZ E NICO, 2002).

Mesmo que a dislexia não seja causada por fator ambiental, o futuro da criança
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
com dislexia depende de forma imprescindíVOLTADAS PARA DISLEXIA
vel do meio, pois como já dito anteriormente, pessoas com tal dificuldade muitas veCom a intenção de compreendermos quais
zes são consideradas desiguais, acabam por
ser afastar ou sendo afastadas do ambiente são as práticas que podem ser voltadas para
escolar por não terem atenção necessária. um melhor desenvolvimento intelectual do
aluno disléxico, é importante destacar quais
O que muitos não sabem é que mesmo que são as competências prioritárias na formaos disléxicos apresentam dificuldades no pro- ção do professor do ensino fundamental,
cesso de leitura, escrita, ortografia e soletração ficando claro assim, como o papel do proem geral eles possuem níveis de inteligência fessor é de extrema importância na vida do
superiores e habilidades em determinadas áre- educando. Segue um quadro que pode noras, portanto ter uma educação que reconheça tear o educador em algumas competências:
as dificuldades destes alunos poderá contribuir muito para seu desenvolvimento, que
sendo associado a um tratamento interdisciplinar é papel fundamental para que a dislexia
não seja um fator que impeça o crescimento
acadêmico do educando; devido a isto temos
a necessidade que o professor saiba observar
os comportamentos mais comuns e direcionar a um acompanhamento com especialista.
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Quadro 1- Competências
Competências de referência

petências mais específicas a trabalhar em
formação contínua (exemplos)

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem.

• Conhecer, para determinada disciplina,
os conteúdos a serem ensinados
e sua tradução em objetivos de
aprendizagem.
• Trabalhar a partir das representações
dos alunos.
• Trabalhar a partir dos erros e dos
obstáculos à aprendizagem.
• Construir e planejar dispositivos e
sequências didáticas.
• Envolver os alunos em atividades
de pesquisa, em projetos de
conhecimento.
• Conceber e administrar situaçõesproblema ajustadas ao nível e às
possibilidades dos alunos.
• Adquirir uma visão longitudinal dos
objetivos do ensino.
• Estabelecer laços com as teorias
subjacentes às atividades de
aprendizagem.
• Observar e avaliar os alunos em
situações de aprendizagem, de acordo
com uma abordagem formativa.
• Fazer balanços periódicos de
competências e tomar decisões de
progressão

2. Administrar a progressão das aprendizagens.
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3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos
de diferenciação.

• Administrar a heterogeneidade no âmbito de uma turma.
• Abrir, ampliar a gestão de classe para
um espaço mais vasto.
• Fornecer apoio integrado, trabalhar
com alunos portadores de grandes dificuldades.
• Desenvolver a cooperação entre os alunos e certas formas simples de ensino
mútuo.

4. Envolver os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho.

• Suscitar o desejo de aprender, explicitar
a relação com o saber, o sentido do trabalho escolar e desenvolver na criança
a capacidade de auto-avaliação.
• Instituir e fazer funcionar um conselho
de alunos (conselho de classe ou de escola) e negociar com eles diversos tipos
de regras e de contratos.
• Oferecer atividades opcionais de formação, à la carte.
• Favorecer a definição de um projeto
pessoal do aluno.
• Elaborar um projeto de equipe, representações comuns.
• Dirigir um grupo de trabalho, conduzir
reuniões.
• Formar e renovar uma equipe pedagógica.
• Enfrentar e analisar em conjunto situações complexas, práticas e problemas
profissionais.

5. Trabalhar em equipe.

Fonte: Arquivo Formação Contínua. Programa dos cursos 1996-1997, Genebra, Ensino Fundamental, Serviço de Aperfeiçoamento, 1996 apud PONÇANO (2007).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que a dislexia é vista como distúrbio que provoca dificuldades no aprendizado
tanto da leitura quanto da escrita. Essa pesquisa obtém informações importantes para o educador, o artigo através da pesquisa conseguiu obter informações importantes para o educador
conseguir perceber o quanto antes, para poder diagnosticar mais cedo, sendo assim, melhor o
resultado dos tratamentos e estratégias para ajudar esta criança no momento do aprendizado.

Para isto é importante o educador se manter sempre atualizado a cerca das novidades da educação, tanto quanto das dificuldades de aprendizado; bem como é importante o educador se aproximar ao máximo de seus alunos para poder notar suas necessidades, facilidades e dificuldades.

Vale salientar que o lúdico, brincadeiras, jogos educativos são os melhores instrumentos para propiciar ao disléxico um ambiente mais agradável ajudando- o a superar os obstáculos, e também aprender a lidar com as possibilidades de frustrações.
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BUSCANDO O SIGINIFICADO DA PRÁTICA DOCENTE: AFETIVIDADE - UM
FATOR DETERMINANTE
RESUMO: Este artigo aborda a agressividade e seu reflexo em sala de aula, caracterizado

por uma criança problema que apresenta comportamentos de conduta irregular. A principal
metodologia utilizada foi a observação, tendo como resultado de tais comportamentos a
dificuldade de adaptação da criança ao meio (devido seu histórico anterior). Foram abordados
diversos métodos visando a interação do aluno, trabalhando o afeto como uma possível
solução ao problema estudado. Visto que, comportamentos agressivos refletem e influênciem
o grupo em que a criança convive e socializa, refletindo no comportamento dos demais. A
criança é um ser humano no início de seu desenvolvimento. Muitas são as causas que levam
crianças a se comportarem de maneira agressiva, esse fatores podem ser encontrados tanto
na família, quanto em sua dificuldade de relacionamento e adaptação, entre outros.

Palavras-chave: Adaptação; Afeto; Agressividade; Comportamento; Interação.
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INTRODUÇÃO
A criança quando vai à escola leva consigo experiências pessoais e sociais. Ao longo
de suas vivências há uma diversidade de situações que influenciam em seu comportamento e se refletem nas interações no ambiente escolar, dentre elas há casos de pais
separados; outros que não têm afeto de seus
familiares; outras são super protegidas e há
ainda aquelas que desfrutam de liberdade total. Quando estas crianças se deparam com
a diversidade da escola acaba tendo comportamentos inesperados em grupos, já que
elas copiam atitudes de seus cuidadores,
reproduzindo suas experiências cotidianas.
Contudo, ha crianças que se isolam, que
são agitadas, que xingam e por último, as
que são agressivas. Geralmente, as crianças
que se isolam são mais afastadas das outras, não representando “problema” em sala
de aula, pois o grande desafio será a inserção e acolhimento desta criança no grupo.
Já as agitadas, sempre querem ficar ocupadas com exercícios, brincadeiras, jogos, etc.
ou até sendo auxiliando seus professores.
As que xingam, são normalmente orientadas
e aconselhadas a não pronuciar tais expressões, levando o educador a construir posturas, estabelecer regras|combinados, entre
outros. Mas, e as agressivas? Essas são um
caso mais complicado, pois machucam as outras crianças causando constragimentos para
os professores, mães dos alunos agredidos
e até mesmo para o responsável do próprio
aluno; e em muitos casos, a criança não atende mais aos apelos dos pais e professores.
A criança agressiva pode aprensentar este
comportamento por variados fatores, dentre eles, presenciar atos de agressão em
seu ambiente familiar; ou como meio de
chamar atenção; ou ainda como reflexo
de alguma frustações que acontecem devido não conseguir o que se almeja. Gerald
R. Patterson, Ph. D. escritor de Convivendo com as Crianças comenta em seu livro:
744

Se outras crianças lhe dão a bola quando, ela as agarra, ou largam a bicicleta, quando ela as empurra, saem
da caixa de areia quando ela grita, todas essas consequências são reforços positivos para a conduta agressiva.
(Gerald R. Patterson, 1979 p. 96)

Geralmente, professores ou pais adotam a
repreensão numa disciplina coercitiva, no qual
o aluno sofre punição pelas ações que comete como meio de inibir a violência porém, não
surte efeito, já que o praticante tende à repetir
o ato diante da necessidade que para a criança
é a violência. “A repreensão é uma consequência fraca cujo efeito tem pouca duração sobre o comportamento” (Patterson,1979 p.98).
Após a graduação e em sala de aula, me
deparei com diversas situações nas quais me
chamou a atenção a questão da agressividade das crianças, dentre elas os grupos de
Minimaternal e Maternal (foco de meus estudos e observações). No grupo (objeto de
estudo) encontramos crianças de 2 a 3 anos
com diversos históricos e de diferentes comportamentos. Em especial havia uma criança que chamou muita atenção pela maneira
que se relacionava com as outras, de modo
a me dispertar certa curiosidade em conhecê-la e em especial entendê-la. Sua agitação
e a maneira com que lidava com as situações
que a envolvia, influênciavam o comportamento de todas as crianças que se encontravam naquele ambiente. A agressividade
por parte da mesma, levava às outras a utilizarem dos mesmos meios para obterem o
que almejavam. Contudo, a criança por sua
vez, costumava se isolar das demais; falava
muito pouco; tinha o hábito de agredir para
conseguir o que queria (brinquedo, espaço,
etc.); ao sentar-se ao lado de outra criança
também utilizava-se de métodos agressivos,
como empurrões, beliscões, entre outros.
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Após alguns dias de observação, notou-se
que as outras crianças estavam absorvendo certas atitudes de agresividade vivenciadas; a professora já não conseguia lidar com
a agitação da sala, que a impedia de trabalhar seus conteúdos programáticos, não obtendo sucesso nas atividades propostas.
O trabalho com a turma estudada, tem
como objetivo compreender o comportamento agressivo e buscar formas de intervenção
propiciando a professora, melhores condições de se trabalhar em sala de aula. Tendo,
o desafio de descobrir as razões pelas quais
aquela determinada criança, utilizava-se de
agressividade em seu comportamento. Avaliando o grau de comportamento do aluno
e a maneira em que reflete em sala de aula;
Detectando os fatores que formam a situação-problema, focando num ponto específico para busca de uma possível solução; Trabalhando com observação; Proporcionando
momentos de vivência lúdica e socialização;
Promovendo maior contato físico e afetivo entre as crianças, de modo a contribuir com um
relacionamento interpessoal mais dinâmico.

ficuldades que ela carrega consigo. De acordo
com Patterson, Gerald R. e GULLION, M.Elizabeth em seu livro Convivendo com as Crianças: “Antes que você possa mudar o comportamento de uma criança você deve observa-la.”
Sabendo que a “observação” pode ser
tida como uma modalidade, entre outras, de verificação (“ver” de verdade +
ação) é possível estudar sob quais condições se dá este ato de aferição da verdade ou da falsidade do que se observa.
Com a participação da professora e a liberdade para desenvolver atividades com o grupo.
As possibilidades foram discutidas e desenvolvidas para se obter resultados de maneira
lúdica e natural, sem maiores interferências.
Segundo LIMA,1980 (p.73):
Observando o comportamento dos seres vivos, podemos distinguir, nitidamente, três
formas fundamentais de comportar-se:
• Inata (instinto);
• Adquirida (automatismo, hábito, resultado da automatização de uma atividade inteligente);
• Construída mediante descoberta.

Neste artigo será analisado técnicas para
uma possível intervenção em sala de aula,
A inteligência, simplesmente é a forma de
possibilitando aos professores um trabalho coordenação da ação (motora, verbal ou menem que os alunos convivam em harmonia. tal) frente a uma situação nova com o objetivo
de auto-organizar-se para enfrentar uma situBUSCANDO O SIGINIFICADO DA
ação e de encontrar um comportamento que
PRÁTICA DOCENTE: AFETIVIDADE - mantenha o equilíbrio entre o organismo e o
UM FATOR DETERMINANTE
meio. Toda atividade (motora, verbal ou mental) tem duas variáveis: a estratégia (forma da
O principal recurso utilizado para orienta- ação= inteligência), e a energética (o tônus
ção desta pesquisa foi: A observação. Cada com que a atividade é exercida= afetividade).
criança se expressa de um jeito próprio, reA necessidade de aprender como fazer as coisas,
vela características únicas, comporta-se de
na forma como se manifesta na prática dos meios
forma independente, tem um ritmo de apren- sensoriais, motores e intelestuais da criança, meios
dizagem que não é igual ao de nenhum outro. que a conduzem ao domínio do meio ambiente, é,
Ao observar atentamente as peculiaridades pelo menos, tão importante como os mecanismos
de cada criança, certamente iremos encontrar de busca do prazer no que se relaciona a seu comportamento e desenvolvimento durante os dois
questões que nos encaminhe a diminuir as di- primeiros anos. (Lauro de Oliveira , 1921 p. 74).
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Do ponto de vista pedagógico, interessa-nos que os especíalistas que tratam de
crianças, pelo menos, não desconheçam
os níveis de desenvolvimento como variável importante. O desenvolvimento normal
da inteligêcia da criança (inteligência como
coordenação e integração dos comportamentos) implica em normal desenvolvimento afetivo (salvo ocorrências traumáticas).
Quando se fala em equilibração, necessariamente, admite-se que o desenvolvimento é uma relação do indivíduo com o
meio (físico e social). Educar uma criança, é criar situações em que o organismo
seja “forçado” a adaptar-se (isto é, “forçado” a reorganizar o comportamento).
Segundo RAMALHO, 2001 (p. 18): Intolerar – define o dicionário é “não admitir nos outros maneiras de pensar, de agir e
de sentir diferentes das nossas”. Esse comportamento é facil de identificar, ao reunir pessoas de várias raças, religiões, habilidades, posições sociaisé alimentar noções
de respeito a diversidade. É claro que isso
nem sempre acontece, muitas vezes é na
sala de aula que surgem os primeiros conflitos, por isso é importante ensinar a dialogar.
Normalmente, os primeiros comportamentos agressivos surgem aos dois/três anos de
idade e manifestam-se por meio do morder,
gritar, empurrar, arranhar ou bater, e com o
tempo, o natural é que estes comportamentos comecem a desaparecer. Porém, em algumas crianças isso não acontece e estas
continuam a revelar-se violentas, partem objetos e agridem os colegas ou mesmo membros da família. Por vezes os comportamentos agressivos manifestam-se de uma forma
seletiva, ou seja, só em determinados locais
ou com algumas pessoas, mas em outros casos torna-se mais grave porque a criança demonstra não possuir uma mínima tolerância
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à frustração, reagindo de uma forma violenta à minima contrariedade. Num grau mais
elevado, esta intolerância pode surgir com
situações ínfimas do cotidiano, como por
exemplo o desparecimento de um brinquedo ou pelo simples fato da cadeira em que
se costuma sentar à mesa não ser a mesma.
A agressividade é compreendida como uma
forma da criança se defender, porém, precisa
ser orientada pelos pais desde os primeiros
anos para não ser algo que venha trazer efeitos
negativos para seu desenvolvimento. Paciência e autoridade são duas maneiras de instruir
a criança a usar sua agressividade de forma
equilibrada, como impulso de determinação.
Existem alguns comportamentos que são
característicos até os quatro anos de idade,
como tapas, mordidas, gritos, chutes. Apesar da pouca idade, os pais já podem orientar e colocar limites para o filho diante dos
primeiros comportamentos agressivos por
ele manifestos. Converse com a criança, puni-la pode não ser a melhor solução. Além
dela não entender esse limite, os tapas e
empurrões dados nos colegas da escola,
dois comportamentos comuns também até
os três anos, podem ter outro significado,
como vontade de aproximação. Já entre a faixa etária dos quatro aos seis anos, a criança
começa a perceber as regras de convivência.
A ausência de limites, a tolerância excessiva dos pais, a falta de tolerância perante
frustrações, violência física ou emocional,
ausência de carinho são fatores que provocam comportamentos agressivos, porém, é interessante observar também se a
criança não está passando por um momento de transformação em sua família, como
separação dos pais, ganho ou perda de novos membros na família, seja por nascimento de irmão ou morte de alguém querido.
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Foram analisados o comportamento da
criança e sua repercussão em todo grupo,
utilizando os materiais coletados com pesquisa de campo. Durante a pesquisa, foi notado que a agressividade da criança se dava
a sua dificuldade de adaptação ao meio. De
maneira, a reagir agressivamente, como forma de resposta ao que estava sentindo. Na
visão da professora, a criança reagia dessa
forma por ser filho único, de maneira a caracterizá-lo como mimado. A mesma relatou como era dificil seu trabalho em sala de
aula, em virtude da falta de limites que havia naquela criança. Notou-se que a forma
trabalhada pela professora para reprimir as
atitudes do aluno não eram as mais corretas, nem tão pouco lhe garantiam sucesso.

Ao realizar algum comportamento agressivo, o aluno era abordado de maneira carinhosa, explicando como aquela atitude fazia mal ao seus colegas, sempre utilizando
de linguagem clara e objetiva. Ao término
do trabalho houve melhora significativa do
comportamento agressivo que a criança desenvolvia, mas notava-se que quanto mais
carinho lhe depositavam, melhores eram
os resultados. As boas interrelações promovem um ambiente mais agradável e com
isso possibilitam a oportunidade de um processo de ensino aprendizagem mais eficaz.
Boas relações se manifestam por meio de
diálogo, troca, paciência, compreensão, tolerância. Do ponto de vista da psicologia infantil, podemos analisar os seguintes fatores:

Segundo Dina (mãe): “ele (criança) não
costumava ter atitudes agressivas em casa,
nem em seu relacionamento com os familiares. Era carinhoso e aceitava com normalidade ao ser reprendido por algo errado.”
Baseando-se nessa afirmação procurei caminhos que levassem as crianças ao diálogo
como forma de expressão. Optamos (eu e a
professora titular) por incluir em nossas possíveis soluções atividades que se adequassem
a idade das crianças de maneira divertida e lúdica. O fator que denominamos determinante
para o sucesso do grupo foi o afeto, com a
ajuda e a compeensão da professora, sugeri a
doação de carinho aquela criança, de maneira a sentir-se querida pelos demais. Tratamos
de desenvolver ferramentas para aproximá-la
das outras, trabalhando as questões afetivas.

• Comportamento adaptativo – desconhecendo o mundo, que vai aos poucos
descobrindo, dia a dia, a criança apresenta um comportamento de caráter adaptativo: sua vida é um ajustamento sempre recomeçado, mesmo por que seu ser está em
crescimento, isto é, em modificação constante. Daí esse aspecto de versatilidade da
conduta infantil, que tanto desconcerta os
adultos: o menino gosta de uma causa hoje
e amanhã já não gosta mais troca de afetos, é emocionalmente um “bandoleiro”.
Avida psíquica infantil é assim. Um devenir (vir
a ser) contínuo: apresenta-se não estabilizada
mais sim em constantes mudanças. A criança
é o que se chama imaturo, um ser ainda em
formação. Por isso é bastante moldável como
a cera antes do resfriamento. Ela é a matéria
plástica com que o educador muito pode fazer.

Após ter incluído novos métodos para
se trabalhar com tal questão, o andamento das atividades propostas pela professora em sala de aula ficou mais produtivo. As
crianças responderam muito bem aos métodos, a princípio houve certa resistência por
parte do aluno agressivo, que com o decorrer do tempo mostrou-se mais receptivo.

• Valor do método intuitivo a
criança tem uma grande capacidade de observação às vezes bem maior do que a do
adulto; em compensação possui reduzida
capacidade de raciocínio. Por isso, na escola, o método preferido deve ser o intuitivo, isto é, o baseado nas coisas concretas e
747
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na observação dos alunos. Seja em lingua- Indolência, Apatia, Furto, Histeria, Mentigem, matemática ou geografia, o ensino de ra, Falta de interesse pelos estudos, Fugas,
partir sempre da observação da criança. Incapacidade para aprender, Enurese (incapacidade de conter urinas), Estados de
• Pedagogia do amor – a criança é pre- angústia, Antipatia pela escola e pelos codominante afetiva. Sua imaturidade fraqueza, legas, Desordens sexuais, Nervosismo e inssua falta de segurança e de confiança em si tabilidade, Inibição e timidez, Perversidade.
geram uma grande necessidade de se saber
assistida, amparada, apoiada, amada. A falta
O professor deve ter amor pela criande amor, o abandono afetivo, a ausência de ça que apresenta problema, conquistar o
carinho produz na criança distúrbios e de- aluno, dar lhe atividades para descobrir
sajustamentos dos mais graves. É absoluta- as aptidões e interesses que possa motimente necessário, para o desenvolvimento var o este aluno a interagir com os colenormal da criança, que ela se sinta amada gas a fim de, poder contribuir para melhopor seus pais, por seu meio ambiente, por ria da personalidade da criança “problema”.
sua professora, daí o grande êxito do sistema
educativo de DOM BOSCO – a Pedagogia do
Como são muito pequenos e nessa idade (2
Amor. A primeira condição para alguém ser a 3 anos) querem mudar de atividades a cada
bom professor é esta: - “Amar os seus alunos.” dez minutos, incluímos em nossas abordagens a leitura de histórias que transmitissem
• Lógica sentimental – Ainda como mensagens ligadas ao relacionamento em
consequência da afetividade infantil sur- grupo, amigos e família, utilizando de articuge este conselho: devemos os pais e edu- lações durante a leitura, enfatizando as onocadores, apelar mais para o sentimento da matopéias criadas pelos autores, explorando
criança do que para o raciocínio. Quando a os elementos que aparecem nas histórias. Em
criança se sente amada pelos pais, pela pro- seguida, partimos para as simulações de leifessora, tende a obedecer-lhes. É mais fácil tura – etapa em que as crianças reproduzem
conseguir-se uma coisa do infante dizendo o que escutaram em nossas vozes e base“não faça isso que mamãe fica triste”, “não ando-se nos desenhos do livro para descrefaça isso que a professora não gosta”. Do verem a trama, ou seja, leitura memorizada.
que dando uma longa explicação racional,
em termos de causa e efeito. NaturalmenBuscando trabalhar meios de expreste que, à medida do crescimento da criança, são e diálogo, utilizou-se às Rodas de Conas explicações de ordem afetiva terão que ir versas e Teatro de fantoches, levando às
sendo substituídas pelas verdadeiras razões. crianças a se expressarem e dialogarem:
• Criança problema – é aquela que apresenta desvios de conduta. Em casa ou na escola, sem que tais desvios sejam provenientes
de nenhuma anomalia física, mental ou moral.
A criança-problema, também chamada difícil ou desajustada, apresenta um vários dos
comportamentos: Rebeldia, Capricho, Desconfiança, Medo exagerado, Turbulência,
Agressividade e cólera, Rixas frequentes,
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• Rodas de Conversas – orientam-se
crianças da importância de se ouvir o colega
falar, para que o mesmo fosse feito no seu
momento de participação. Organizando uma
roda com todas as crianças, com a participação da professora e suas auxiliares, o assunto a ser abordado era inicialmente o que
haviam feito com a família no final de semana. As crianças vão falar de suas experiências
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pessoais, como os passeios de férias, os enCONSIDERAÇÕES FINAIS
contros com familiares, as brincadeiras com
animais de estimação e acontecimentos marA criança é um ser humano no início de
cantes. Trabalhando o respeito e o diálogo. seu desenvolvimento. Os aspectos psicológicos do desenvolvimento da personali• Teatro de fantoches – Organize as crian- dade, com presença ou não de transtornos
ças sentadas em roda e comece contando uma do comportamento, de transtornos emohistória que elas conheçam bem. Pode ser um cionais, e/ou presença de neurose infanconto ou uma fábula. Repentinamente, pare til - incluídos toda ordem de carências, nee peça a elas que continuem sendo fiéis ao gligências, violências e abusos, que não os
texto ou inventando. Deixe-as contar até um deixa “funcionar” saudavelmente, com a
determinado trecho e retome lendo a história alegria e interesses que lhes são natural.
original. É possível também inverter a ordem
pedindo que os pequenos contem ou criem o
A infância é o período de grande desenvolinício. Deixe fantoches e fantasias à disposi- vimento físico, marcado pelo gradual crescição para a atividade ficar mais interessante. mento da altura e do peso da criança - especialmente nos primeiros três anos de vida e
Depositar carinho, tornou-se fator determi- durante a puberdade. Mais do que isto, é um
nante, pois alguns valores que até então são período no qual o ser humano desenvolve-se
interditados na escola devem ser resgatados, psicologicamente, envolvendo graduais mutais como: sentir a presença do outro, sen- danças no comportamento da pessoa e na adtir-se bem, perceber o olhar, o abraço, com- quisição das bases de sua personalidade. Entre
preender o olhar das crianças. O acolhimento os dois a três anos de idades, a criança lentaé algo a ser repensado no ambiente escolar. mente passa a compreender melhor o mundo
à sua volta, e a aprender que neste mundo há
Em psicologia, o termo afetividade é uti- regras que precisam ser obedecidas, embora
lizado para designar a suscetibilidade que o ainda seja bastante egocêntricas - comumenser humano experimenta perante determi- te vendo outras pessoas mais como objetos
nadas alterações que acontecem no mundo do que pessoas, não sabendo que estas posexterior ou em si próprio. Tem por consti- suem sentimentos próprios. Assim sendo, a
tuinte fundamental um processo cambiante criança muitas vezes prefere brincar sozinha
no âmbito das vivências do sujeito, em sua a brincar com outras crianças da mesma faixa
qualidade de experiências agradáveis ou etária. Nesta idade as crianças, também pasdesagradáveis. Neste método não há forma sam a aprender padrões de comportamento
específica de abordagem, nem tão pouco de um processo chamado identificação. As
regras. O abraço, o beijo, um afago, o cafu- crianças passam a se identificar com outra
né, entre tantos outros podem ser aplicados pessoa por causa de vários motivos, incluindo
a qualquer hora e momento. As atividades laços de amizade (um amigo ou uma pessoa
propostas podem ser administradas em qual- próxima como outro parente ou uma babá, por
quer ambiente, podendo ser aplicadas tan- exemplo) e semelhanças físicas e psicológicas.
to dentro como fora da sala de aula, de maneira que não há regra de espaço a serem.
Neste período, as crianças já frequentam escolas, ingressando no Mimimaternal/
Maternal. É um ambiente no qual a criança encontrará um lugar novo e diferente,
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aprenderá a relacionar-se com as outras
crianças, com quem compartilharão atividades e brinquedos. Este novo ambiente implica em um novo desafio, já que a criança
deverá permanecer algumas horas separada
da sua mãe, num lugar desconhecido para
ela, com outras crianças de sua idade, com
as mesmas necessidades e inquietações.

Em nossa sociedade, ser agressivo certamente vale a pena sob muitos aspectos.
Embora se admita que a criança brigue de
vez em quando , ficamos peocupados quando ela vive brigando com outras crianças.
Quando uma criança é agredida ou é empurrada ela, geralmente, chora. Alguns estudos mostraram que o choro é, na verdade, um poderoso reforço para a agressão.

Muitas são as causas que levam crianças a se comportarem de maneira agressiva,
esse fatores podem ser encontrados tanto na família, quanto em sua dificuldade de
relacionamento e adaptação, entre outros.

Se as outras crianças lhe dão a bola quando
ela as agarra, ou largam a bicicleta, quando ela
as empurra, saem da caixa de areia quando ela
grita, tôdas essa consequências são reforços
positivos para a conduta agressiva. A repreensão é uma consequência fraca cujo efeito tem
A aprendizagem social é o que aprendemos bem pouca duração sobre o comportamento.
pela nossa associação com outras pessoas.
Do ponto de vista da aprendizagem social, se
No decorrer do trabalho nota-se que cada
uma criança foi ensinada a se portar mal, ela criança é um ser individual com característitambém pode ser ensinada a se portar bem. cas únicas em processo de formação, sendo
Na teoria de Wallon, ele considera a pessoa
como um todo, afetividade, emoções, movimento e espaço fisíco se encontram num
mesmo plano, portanto são interligados. As
emoções tem um papel preponderante no
desenvolvimento da pessoa e as transformações fisiológicas de uma criança revelam traços importantes de caráter e personalidade.
A alegria, a raiva, o medo, a tristeza e os
sentimentos mais profundos ganham função
relevante na relação da criança com o meio. A
emoção causa impacto no outro e tende a se
propagar no meio social. Dessa forma, num ambiente de sala de aula, encontra-se um indivíduo com caracteristicas agressivas, este tende
a contaminar todo o grupo de maneira natural.
A construção do eu depende essencialmente do outro, sobretudo a partir do instante em
que a criança começa a viver a chamada crise de oposição, em que a negação do outro
funciona como uma espécie de instrumento de descoberta de si própria. Manipulação
(agredir ou se jogar no chão para alcançar o
objetivo), sedução (fazer chantagem emocional com pais e professores) e imitação do
outro são características comuns nessa fase.
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influenciada tanto pelo contexto social como
físico. Diversos fatores podem interferir em
sua formação, fatores estes que podem causar
prejuízos irreversíveis que se incorporam definitivamente em sua fase adulta. Elas utilizam
da agressividade como forma de expressão
para chamar atenção para o problema que ela
está vivenciando, que podem ser desde doenças físicas a problemas pessoais. Para que estes problemas sejam identificados o primeiro
passo a ser tomado é a observação. Ou seja,
“mais vale olhar uma vez que ouvir cem vezes”.
No processo de observação, verificou-se a
importância da maneira pela qual passamos a
conhecer a criança, não como objeto de trabalho, mas como um ser em desenvolvimento que necessita de nós (professores) para se
tornarem cidadãos capazes em uma sociedade mais humana. Certamente a observação
será um dos principais métodos utilizados
em sala de aula, juntamente com o emprego e o exercício do afeto, para podermos fazer da nossa aula um ambiente agradável e
acolhedor, estreitando os laços entre professor-aluno, recebendo em troca o interesse,
envolvimento e participação do mesmo; tornando as relações do grupo mais harmoniosas.
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O DESENHO NA INFÂNCIA
RESUMO: O ato de a criança desenhar proporciona a integração de várias ações relacionadas

à forma expressiva. Desenhando ela cria e recria através da imaginação, percepção, reflexão
e sensibilidade. No desenho encontramos várias possibilidades de expressão: falar, registrar,
observar, demonstrar alegria, tristeza, afeto, contentamento entre outros. Podemos
comparar a evolução do desenho da criança com o proposto por Jean Piaget, nas fases do
desenvolvimento infantil. Assim como observamos comportamentos diferentes nas crianças
com o passar da idade e maturidade, no desenho também é possível perceber as fases
registrada nos papéis ou qualquer outra superfície. Nesse artigo pretendemos colaborar com
os profissionais da educação no sentido de dar suporte, formação, de apontar e acrescentar
diferentes estratégias de trabalho que irão interferir positivamente no desenvolvimento de
crianças e adolescentes. Nosso foco é provocar o olhar, quebrar estereótipos, símbolos e
padrões. Propor e desenvolver atitudes críticas que farão diferença nas observações ao longo
da vida.

Palavras-chave: Percepção; Imaginação; Observação, Expressão; Desenho.
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INTRODUÇÃO
Através do desenho é possível expressar sentimentos e observar a relação do indivíduo com o
meio. Existem algumas características peculiares no desenho que servem de “ termômetro para o
professor.Acompanharo desenvolvimento do desenho, a organização espacial, as cores utilizadas,
o tamanho dos objetos representados é tarefa do educador. Esses registros são extremamente
significativos e trazem a tona muitos sentimentos ou expressões que a criança não consegue falar.
O professor precisa educar o olhar, ser sensível e entender as fases do desenho para
fazer intervenções pontuais, com objetivo de mediar a evolução de cada momento.
O desenho também está relacionado com a escrita. Se fizermos uma reflexão, um estudo sobre a história da escrita e a representação gráfica dos homens das cavernas observará que através do desenho conseguiam se comunicar. Usavam de símbolos, que foram modificando com o passar dos tempos até chegar no código que temos hoje.
É interessante observar as crianças brincando. Parecem adultos em miniaturas! Imitar os adultos é significativo para os pequenos, faz parte de um processo de desenvolvimento, em que a criança fantasia estar no mundo para representá-lo e entendê-lo. É nesta fase que aparecem os rabiscos, e mais tarde irão aparecer os desenhos
circulares, que mudará para algo mais elaborado, até chegar num gráfico expressivo.
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A CRIANÇA E O DESENHO
Observamos que crianças de 02 a 07
anos usam como forma de expressão o desenho. Riscar é uma necessidade básica para as
crianças, assim como comer, dormir, brincar.
Essas formas de expressão não devem ser
podadas, para que não tenham problemas e
dificuldades de expressão oral, escrita e etc.
A primeira relação com o desenho se
dá, de fato, pelo movimento: o prazer de
produzir um traço sobre o papel. “O desenho se torna mais expressivo quando existe
uma conjunção afinada entre mão, gesto e
instrumento, de maneira que, ao desenhar,
o pensamento se faz agir” (DERDYK, 1990).
Uma das principais funções do desenho no desenvolvimento infantil é a possibilidade que oferece de representação da
realidade. Trazer os objetos vistos no mundo para o papel é uma forma de lidar com
os elementos do dia a dia. Um exemplo bem
simples: quando a criança veste uma roupa
da mãe, admite-se que ela esteja procurando entender o papel da mulher. No desenho,
ocorre a mesma coisa. A diferença é que ela
não usa o corpo, mas a visualidade e a motricidade. Esse processo caracteriza o desenhar
como um jogo simbólico (DERDYK, 1990).

O DESENHO: ESPONT NEO OU
FRUTO CULTURAL?
Entre educadores e estudiosos há um
debate sobre os desenhos como expressão espontânea ou fruto de uma representação da cultura, dos valores e do meio.
Segundo a autora Rosa Iavelberg “A única
coisa que sabemos ser universal no desenho
infantil é a garatuja. Todo o resto depende do contexto cultural”. Entendemos que
nessa conexão, a criança é protagonista da
sua história. Seus traços são ricos de sentido, pois ao mesmo tempo em que deseja
representar sua cultura, deseja aprendê - la.
O desenho é uma forma de linguagem que tem
seus próprios códigos. Para se aproximar do que
ele expressa, é preciso fazer uma escuta atenta enquanto ele é produzido. A relação entre a aquisição da escrita e a diminuição do desenho ocorre
porque a escola dá pouco espaço a este quando a
criança se alfabetiza, algo a ser repensado em defesa de nossos desenhistas (MARTINS, 2010, p.182).

755

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

Quando olhamos atentamente para essas
produções infantis, começamos a compreendê-las em suas práticas e lógicas. “Percebemos que há diferenças a partir dos contextos e condições de criação, sendo possível
observar diferenças e marcas de classes sociais, gênero, étnico raciais, entre outras”.
Segundo Márcia Gobbi, os desenhos não sofrem mudanças apenas a partir de fases, mas
de condições de produção. São os registros
gráficos e visuais que resultam de escutas e
que, ao invadir as paredes, podem impregnar
espaços, personalizá-los e deixar como herança as marcas históricas de cada um, evidenciam trajetórias de sonhos, desejos, experiências partilhadas com o coletivo infantil,
com os adultos ou individualmente. Com
isso, não há fases, mas histórias de crianças. “Temos que olhar guardar, considerá-las
em sua “inteireza” (MARTINS, 2010, p.182).

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO
DOS PROFESSORES PARA
INTERVENÇÕES PONTUAIS
Os professores exercem um papel importante quando estimulam as crianças a novas
experiências, trazendo objetos novos que não
existam no convívio de seus alunos. Os professores por estarem tão próximos e por ganhar a
confiança dos pequenos percebem o ritmo dos
mesmos, podendo inovar em suas atividades
educacionais diariamente. Respeitar o tempo
de cada um de acordo com suas necessidades, é compreender o processo de construção
do conhecimento, que se edifica aos poucos,
com desafios, considerando limitações, mas
propondo sempre avançar um pouco mais.

756

Estudar o processo de elaboração do desenho sugere desenhar para elaborar o conceito
dos objetos, neste sentido, a visão do professor poderá ser bastante enriquecedora nessa
construção do desenvolvimento da criança
em sala de aula (FERREIRA, 1998, P. 105).
É importante o professor conhecer autores
e obras que servem de apoio teórico para validar e embasar as práticas. Conhecer as fases
do desenho proporciona ao educador saberes
que o ajudarão construir com seu grupo formas
de trabalhos específicas, atendendo e compreendendo seu grupo dentro de suas dificuldades e habilidades.Os avanços do desenho
são marcados por fases, (FERREIRA, 2012):
a primeira compreende a rabiscação ou garatujas,
no qual o desenho é um prolongamento do gesto, ou
seja, é o início do contato das mãos com o lápis, com
o prazer do fazer sem intenção e do conhecimento
da utilização da coordenação motora fina sem definição precisa dos traçados, ocorre com crianças de um
ano e meio a quatro anos (FERREIRA, 2012, p. 30).
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Nessa fase é importante oferecer diferentes
superfícies, não somente papel, mas oferecer
o próprio chão, paredes, quadros, etc. como
também materiais como pedaços de tijolo,
carvão, giz de cera com espessuras maiores,
enfim, há uma infinidade de possibilidades.

Os educadores observam que nessa fase
começa aparecer nos desenhos a linha de
base. É importante propor diversos tamanhos de papéis, com linhas de base diferenciadas. Ora de caneta hidrográfica, ora com
relevo... Vai da criatividade de cada professor.

A segunda fase é início de figuração, no qual surgem as primeiras formas reconhecíveis, ou melhor,
a criança descobre a relação entre desenho, pensamento e realidade. Nesse momento já consegue firmar os traçados tornando as garatujas reconhecíveis,
continua a utilizar-se dos símbolos até chegar ao conceito de forma, essa fase ocorre com criança em média de quatro a sete anos (FERREIRA, 2012, p. 37).

A quarta fase é o de figuração realista,
quando a criança se esforça em representar
o que vê. Nessa fase o desenho é realista, a
criança reproduz o que vê ao seu redor, produz algo inédito e percebe que pode realizar
tarefa em grupo e que assim consegue construir mais. Essa fase ocorre com crianças a
Nessa fase a criança passa rapidamente da partir dos dez anos (FERREIRA; 2012; p. 47).
reprodução das formas que vê para o deseMARCOS REFERENCIAIS QUE
nho daquilo que sabe sobre o objeto. A terABORDAM O DESENHO COMO
ceira fase se dar por figuração esquemática,
LINGUAGEM
no qual a criança desenha o que ela sabe,
ou seja, a criança utiliza-se de regras e reUtilizamos os marcos referenciais que
trata as coisas do contexto que estiverem
inseridas, passando a descobrir as relações abordam o desenho como linguagem, e
espaciais. Essa fase ocorre com crianças de estabelecemos como principal propósito
sete a dez anos (FERREIRA, 2012, p. 42). deste capítulo compreender como ocorre a construção de conhecimentos sobre seres vivos, na Educação Infantil.
Embora existam muitos trabalhos sobre
este assunto, poucos, de acordo com Gobbi
e Leite (1999), referem-se às produções de
crianças com menos de 6 anos. Essas autoras destacam, também, que o tema é tratado por pesquisadores oriundos de diversas
áreas do conhecimento – Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Antropologia e Artes
–, o que faz com que as produções infantis
sejam analisadas sob várias perspectivas.
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Ressaltamos alguns exemplos dessa multiplicidade de objetivos, tais como: encontrar
evidências da realidade inconsciente das
crianças; delimitar fases de seu desenvolvimento; procurar padrões de normalidade;
reconhecer traços comuns entre registros
pictóricos distintos; estabelecer formas diversas de classificação de desenhos; compreender como a cultura interfere nas produções gráficas infantis; utilizar os desenhos
como estimuladores da fala, em situações
de psicoterapia; identificar aspectos reveladores do desenvolvimento psíquico; reconhecer estereótipos em desenhos; compreender como a linguagem desenhista se
desenvolve; estudar o desenho como linguagem expressiva. (GOBBI E LEITE, 1999).
Derdyk (1989) afirma haverinúmeras teorias e
interpretações a respeito dos desenhos infantis,
seja pelo aspecto revelador da” natureza emocional e psíquica da criança, seja pela análise da linguagem gráfica tomada em seu aspecto puramente
formal e simbólico, seja pela utilização do desenho
na aplicação de testes de inteligência ou até mesmo pela capacidade do desenho demonstrar o desenvolvimento mental da criança (DERDYK, 1989).

Considerando a grande diversidade das
abordagens possíveis para o estudo do desenho infantil, entendemos ser importante
e necessário explicitar qual a linha adotada
neste texto. Apesar de sabermos que aparecerão muitos elementos nas produções
gráficas das crianças, temos a intenção apenas à análise dos desenhos como linguagem,
ou seja, uma forma de expressão consciente, produto da criação lúdica, e uma recriação da realidade observada, ou, ainda, uma
“fala” que ora complementa, ora é complementada e ora substitui a expressão verbal.
O desenho é uma linguagem que as
crianças dominam muito antes da escrita,
da qual se utilizam para diversas finalidades: comunicar ideias para outras pessoas, representar situações, enfeitar e brincar.
Ao desenharem, expressam-se livremente, inventando histórias, enquanto brincam com linhas, texturas e cores. Fazem
isso, geralmente, com bastante autonomia.

Consideramos importante mencionar alguns autores que estudam outros aspectos
dos desenhos infantis, uma vez que seus
trabalhos são muito relevantes para a hisExistem várias classificações referen- tória das investigações sobre esse tema.
tes aos estágios e fases do desenvolvimento gráfico infantil, tendo em vista parâmetros sociais, culturais, psicológicos,
pedagógicos. “Existem, enfim, muitas formas e métodos para a compreensão das
manifestações gráficas da criança.” (p. 48)
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Luquet é um dos estudiosos que merece
destaque. No início do século XX, ele observou os desenhos realizados por crianças pequenas, durante toda a infância, desde os seus
primeiros rabiscos. De acordo com esse autor,
a criança desenha para divertir-se. Apesar disso, elas passam por períodos de satisfação e de
insatisfação com os próprios desenhos, mesmo que não seja possível constatar diferenças
em sua qualidade. Essas insatisfações levam-nas a procurar explicações lógicas para suas
falhas e a tentar corrigi-las. (Luquet, 1979).

Segundo Vygotsky (2000), desde pequenas,
as crianças já realizam atividades criadoras,
que surgem como uma imitação transformadora da realidade, ou seja, elas costumam
representar o que observam à sua maneira e
de acordo com o que lhes chama a atenção.

A ação da imaginação se manifesta, pois, por
meio de diversas recombinações que as crianças fazem dos elementos reais, isto é, elas representam coisas ou pessoas que conhecem,
mas criam novos agrupamentos e situações
diferentes das observadas. Cada desenho
Piaget & Inhelder (1995), em seu livro “A Psi- é, portanto, a representação de uma recriacologia da Criança”, discute brevemente os de- ção da realidade conhecida pelas crianças.
senhos, baseando-se nas fases propostas por
Luquet. Consideram o desenho como uma forA fantasia está diretamente relacionama de função semiótica, que se localiza entre da com a realidade, e toda atividade criaos jogos simbólicos e as imagens mentais, nos dora – todo produto da imaginação – nada
quais predominam, respectivamente, a função mais é do que uma reconstrução do que já
de assimilação e de acomodação imitativa. é conhecido. Em outras palavras, só é possível criar a partir daquilo que é familiar.
Os desenhos infantis representam, frequentemente, pessoas, objetos, lugares
ou histórias similares aos encontrados na
realidade. Essas representações evidenciam componentes de imitação. Nesse
sentido, é o mecanismo de acomodação
que ocorre por meio do ato de desenhar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenho é uma ferramenta essencial para a intervenção do educador mediador, uma
vez que através da sua produção a criança fornece um acervo de informações que irão auxiliar como suporte na sondagem inicial da vivência da criança. É possível, através de o desenho analisar e suas facilidades e dificuldades no processo de construção do conhecimento.
A criança ao desenhar vai deixando transparecer nos traços, riscos e rabiscos aspectos da realidade. Com o passar do tempo os riscos e rabiscos vão tomando formas, passam a evoluir em diferentes fases da infância, até conseguir ser comparado com o objeto desenhado, demonstrando uma evolução no processo de amadurecimento cognitivo.
O professor exerce um papel fundamental ao analisar e intervir em cada fase
do desenho, é possível
avaliar o retrato, o emocional, o desenvolvimento físico e o bloqueio na aprendizagem, ajudando a prevenir ou intervir quando preciso.
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DESVELANDO QUESTÕES SOBRE O LIVRO DIDÁTICO
Resumo: O presente artigo discorre sobre os livros didáticos realizando uma reflexão mais

profunda da sua importância no contexto educacional. Para isso, inicia trazendo as críticas
mais comuns atreladas ao livro didático. Em continuidade, expõem sobre as importâncias que
se voltam a utilização e perpetuação destes no cenário escolar. Em sequência, pontua como
o educador deve utilizar o livro didático para que ele não sobressaia ao papel do educador no
processo de ensino-aprendizagem. Conclui trazendo a perspectiva de que o livro didático é
importante para o processo de ensino-aprendizagem se restringir-se a sua função de auxiliar
das práticas pedagógicas. Traz por objetivo analisar o livro de didático e dar a ele a sua valia
real. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura.

Palavras-chaves: Livro Didático; Práticas Pedagógicas; Educador.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo discute a respeito dos livros didáticos, enfatizando o seu
papel e importância no contexto escolar enquanto instrumento pedagógico
auxiliar do educador em suas práticas pedagógicas, pontuando qual o grau de valia
que deve ser dado ao mesmo para que não ofusque a função dos educadores.
O livro didático é um recurso pedagógico muito utilizado no meio educacional e
a sua utilização perpassa décadas e gerações, se mantendo como um instrumento
impresso de fácil manipulação e com organização que respeita o currículo vigente.
A importância que se tem dado ao livro didático tem gerado educadores submissos
e dependentes as regras que o livro traz, o que prejudica significativamente,
o
processo
de
ensino-aprendizagem
contextualizado
dos
educandos.
Com isso, é perceptível a necessidade de levantar questões reflexivas que
tragam a positividade e negatividade dos livros didáticos enquanto recurso
pedagógico muitas vezes mal utilizados no cotidiano escolar. Os educadores
devem ter clara a função do livro didático e utilizá-lo de forma que o oriente, mas
que não seja o regente das práticas pedagógicas. Essa dificuldade em conceber
o livro didático como auxiliador muito se deve a uma formação inicial incipiente.
Diante disso, o artigo traz por objetivo analisar o livro de didático, refletir
sobre sua função e importância nas práticas pedagógicas para que se
chegue a uma conclusão sobre sua valia real no ambiente educacional.
O desenvolvimento deste artigo foi composto pela reflexão da temática
utilizando a metodologia de revisão de literatura tendo por bases artigos
científicos diversos que traziam o tema, visando uma abordagem qualitativa.
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CRÍTICAS SOBRE O LIVRO DIDÁTICO
O livro didático, de acordo com Oliveira (2019), apresenta grande importância no
contexto educacional do Brasil. Essa visão se
dá pela percepção de uma educação ainda
precária, o que faz com que o livro didático
assume um papel essencial na organização
dos conteúdos e nas estratégias de ensino,
favorecendo visões sobre o que e como ensinar. Essa importância dada ao livro didático tem trazido preocupações para o meio
educacional o que gera a reflexão sobre a
real valia do mesmo para os educadores.
Assim, Oliveira (2019) ressalta que:

O uso do livro didático pelos educadores, para Bernardi et al (2009), se encontra
vinculado a vários fatores determinantes
dentro da sua função enquanto recurso didático. O grau de dependência que os educadores têm atrelado aos livros didáticos
que é preocupante, porque, na verdade,
este livro tem importância como instrumento auxiliar de ensino. Mas o que se tem visto, é o que o livro didático tem sido utilizado como forma de superar a formação inicial
incipiente que os educadores têm recebido.

O livro didático é uma tradição tão forte dentro
da educação brasileira que o seu acolhimento independe da vontade e da decisão dos professores. Sustentam essa tradição o olhar saudosista dos país, a
organização escolar como um todo, o marketing das
editoras e o próprio imaginário que orienta as decisões pedagógicas do educador. Não é à toa que a
imagem estilizada do professor o apresenta com um
livro nas mãos, dando a entender que o ensino, o livro e o conhecimento são elementos inseparáveis,
indicotomizáveis. E aprender, dentro das fronteiras
do contexto escolar, significa atender às liturgias
dos livros, dentre as quais se destaca aquela do livro “didático”: comprar na livraria no início de cada
ano letivo, usar ao ritmo do professor, fazer as lições,
chegar à metade ou aos três quartos dos conteúdos
ali inscritos e dizer amém, pois é assim mesmo (e so-

Nesta vertente, Callai (2016) coloca que:
O lado que se pode dizer, perverso é o risco de
que o LD (Livro Didático) se transforme em “camisa
de força” a uniformizar a tão diversa realidade nacional. É preciso cuidado e respeito às condições e
especificidades de cada comunidade local ou regional assim como aos grupos culturais diferenciados.
Neste momento, em que através do Ministério da
Educação se discute amplamente a produção, apresentação de um currículo mínimo para todo o Brasil
estas questões se apresentam de modo significativo.
Não há dúvida que todos devem ter acesso a um conhecimento que permita eliminar as diferenças, mas
a questão não é tão simples (CALLAI, 2016, p. 273).

mente assim) que se aprende (OLIVEIRA, 2019, p. 9).
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Conforme Oliveira (2019), muitos educadores têm o livro didático como escudeiro,
se apoiando neste para fugir da busca, seleção e pesquisa de atividades em outros
meios didáticos que enriqueçam suas aulas.
Por vezes isso se dá pela dificuldade de articular estratégias de ensino perante a turma
com quem tem contato e por vezes por não
dominar os conteúdos a serem expostos. O
livro didático utilizado desta forma impede
o educador de desenvolver sua criatividade
e a capacidade de inovar, mostrando uma
dependência com o mesmo. Outra crítica é
que o livro didático com utilização errônea
leva a descontextualização dos conteúdos
com a vida real dos educandos, desqualificando o processo de ensino-aprendizagem.
Para Loch e Romanowski (2013), o educador não pode competir com o livro didático
e deixar ele se apresentar como mais qualificado. O educador tem maior propriedade
de conhecimentos no que concerne ao ensinar e envolver os educandos nos conteúdos, promovendo as significações necessárias e articulações com o contexto social. O
livro só se qualifica pelas práticas pedagógicas do educador, pois este tem o potencial
para transformar conteúdo em significados
para os seus educandos.Em complemento,
Loch e Romanowski (2013) enfatizam que:
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Desta forma, é uma escolha do professor como
encaminhar sua prática, a possibilidade de interferir
sobre este material, tomando decisões para omitir,
suprir ou trocar conteúdos e atividades. A questão
central é que mesmo o melhor livro, mais completo
requer um professor qualificado, capaz de utilizá-lo
como um apoio na sua prática docente e não como
roteiro de trabalho, ou mesmo prescindir do uso do
livro. A prática docente está ligada principalmente
as relações entre, alunos e conhecimento e não ao
livro didático. A qualidade da prática docente não depende exclusivamente dos recursos didáticos que o
professor tem acesso, mas também na forma como
os analisa e os coloca em uso o que, aponta para os
desafios da formação de professores na aproximação à educação básica e partir das situações problemáticas dos professores a elaboração das suas
ementas (LOCH; ROMANOWSKI, 2013, p. 10874).

O livro didático, de acordo com Martins e
Santos (2011), deve servir como um guia para
os educadores, porém, alguns educadores
veem o livro didático enquanto um ditador
sobre o que deve ser ensinado aos educandos
não como um guia, mas como uma imposição.
O livro didático não ser visto como um manual ou uma receito do que ser ensinado e de
como ser ensinado, pois se for assim, o livro
toma a função do educador e este educador
passa a ser um transmissor dos elementos
que o livro didático pontua. O que tem dentro
do livro deve servir como um instrumento assessor do processo de ensino-aprendizagem.
Dessa forma, Bernardi et al (2009) mostram
que grande parte dos livros didáticos não estão
associados a realidade e necessidade dos educandos, descontextualizados das demandas
sociais contemporâneas. Cabe ao educador
articular o que traz o livro didático com os interesses e anseios dos educandos para garantir uma formação mais adequada e qualificada.
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IMPORTÂNCIA DO LIVRO DIDÁTICO
O livro didático vem sendo desvalorizado, segundo Martins e Santos (2011) por
uma visão errada que se dá a ele e uma valia
exagerada no contexto educacional. A descontextualização aparece como elemento
principal para a não utilização do livro didático. Daí surge a importância de refletir sobre o livro didático enquanto recursos importantes na promoção da transversalidade,
pois os conteúdos que o compõem permite
os vários olhares das áreas de conhecimento,
demonstrando que para o desenvolvimento
integral dos educandos, os conteúdos devem estar atrelados. Para os autores, o livro
didático é uma ferramenta que pode romper
com a segregação das áreas de conhecimento, desde que constituídos para tal objetivo.
De acordo com Martins e Santos (2011),
o livro didático e o olhar que se dá a ele na
atualidade, visa a utilização deste como uma
ferramenta provocativa para os educandos,
mas o simples texto não leva a isto, mas sim o
educador que articula as mensagens do livro
com as aprendizagens objetivadas. Elementos diversos são camuflados no livro didático
como os fracassos e os insucessos da sociedade, não possibilitando uma reflexão mais
crítica sobre o conteúdo, portanto o educador
deve mostrar este além para seus educandos.

Nesta perspectiva, Bernardi et al (2009) explicam que:
Atualmente, os livros didáticos representam à principal, senão a única fonte de trabalho como material
impresso na sala de aula, em muitas escolas da rede
pública de ensino, tornando-se um recurso básico para
o aluno e para o professor, no processo ensino aprendizagem. Lopes (2007, p. 208) atribui uma definição
clássica de livro didático que é a “de ser uma versão
didatizada do conhecimento para fins escolares e/ou
com o propósito de formação de valores” que configuram concepções de conhecimentos, de valores, identidades e visões de mundo (BERNARDI et al, 2009, p. 4).

No espaço escolar, permeado pela função
da escola, Oliveira (2019) coloca que o livro
didático tem uma influência nas dinâmicas
que ocorrem dentro deste espaço. A utilização
do livro didático já tem se configurado como
uma tradição nas escolas brasileiras. A fala de
conscientização dos educadores sobre o livro
didático gera a reprodução não analítica dos
conteúdos componentes do mesmo, o que
perpetua estratégias de ensino de memorizações sem articulação com a finalidade de utilização real dos conteúdos para os educandos.
Em continuidade, Bernardi et al (2009)
evidenciam que o livro didático e sua distribuição nas escolas provêm de órgãos subsidiadores maiores que regem sobre o sistema educacional, que encontram viabilidade
nestes livros como forma de apontar para
um currículo fechado. Repensar e reformular estes livros didáticos é algo que deve ser
feito com urgência para adequá-lo à realidade contemporânea e entrelaçam os contextos com as experiências dos educandos.
Com um formato mais adequado o livro didático teria maior significação na escola,
pois ele é extremamente útil para auxiliar o
educador nas suas práticas pedagógicas permitindo traçar um caminho a ser seguido.
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Para Freitas e Rodrigues (2019):
O livro didático faz parte da cultura e da memória
visual de muitas gerações e, ao longo de tantas transformações na sociedade, ele ainda possui uma função
relevante para a criança, na missão de atuar como mediador na construção do conhecimento. O meio impresso exige atenção, intenção, pausa e concentração
para refletir e compreender a mensagem, diferente do
que acontece com outras mídias como a televisão e o
rádio, que não necessariamente obrigam o sujeito a
parar. O livro, por meio de seu conteúdo, mas também
de sua forma, expressa em um projeto gráfico, tem
justamente a função de chamar a atenção, provocar
a intenção e promover a leitura. (FREITAS; RODRIGUES, 2019, p. 1)

Os criadores dos livros didáticos, na ótica
de Martins e Santos (2011), em muitas vezes
não são conhecedores efetivos dos conteúdos que ali encontram-se dispostos, podendo
até pertencer a outras áreas de conhecimento. A forma como são estruturados podem
levar a vista do educador como um orientador e normatizador de práticas pedagógicas
o que inferem na incapacidade cada vez mais
dos educadores, assim como apresentação de
comodismo por parte dos mesmos. É possível nos dias de hoje, encontra livros didáticos
que descrevem a forma com que os educadores devem desenvolver a aula para explanar sobre respectivo conteúdo. Esta crítica se
dá pela percepção que o livro didático deve
incentivar a autonomia do educador e não a
vetar.
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Dessa forma, Oliveira (2019) afirma que
muitas das visões que envolvem o livro didático devem ser alteradas para que ele assuma
o seu verdadeiro papel na educação de auxiliador do processo de ensino-aprendizagem e
instrumento de organização de práticas pedagógicas que não retirem do educador o seu
papel fundamental de ser o mediador do conhecimento.

A UTILIZAÇÃO CORRETA DO LIVRO
DIDÁTICO
A relação existente entre o livro didático e o
educador, segundo Martins e Santos (2011),
se dá de uma forma estreita. Existe uma grande quantidade de educadores que correlacionam suas propostas didáticas aos livros
didáticos se a devida reflexão crítica sobre
os conteúdos que trazem sistematizações de
práticas pedagógicas que atam o educador
em diversos momentos.
Ao citar sobre a importância do livro didático, Bernardi et al (2009) colocam que este
ocupa espaço no planejamento dos educadores no cotidiano educacional em larga escala.
A problemática não está na utilização do livro
didático, mas sim em como este educador o
utiliza para o desenvolvimento das aulas.
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O livro didático deve ter a função de auxiliar
das práticas pedagógicas e não ser uma prática pedagógica, pois sem o educador de nada
vale os escritos do livro, pois as percepções
e concepções que são adquiridas pelos educandos dependem da mediação e correlação
com a realidade que o educador tem a responsabilidade de desenvolver.

É importante, na visão de Bernardi et al
(2009), que o educador compreenda o livro
didático enquanto auxiliador das situações
de aprendizagens, não se constituindo como
ditador dos conteúdos que devem ser aprendizados e do formato das aulas a serem ministradas. Refletindo sobre o papel auxiliador, o educador deve se dar conta que o livro
didático não deve ser o único recurso a ser
Sendo assim, Martins e Santos (2011) enfa- utilizados, tendo a necessidade de buscar outras formas de trazer o conhecimento para os
tizam que:
educandos e se familiarizar com os conteúO livro didático como determinante na organização dos afim de propiciar novas perspectivas para
curricular e na prática pedagógica dos professores, os educandos.
auxiliando-o em todo o processo de construção do
aprendizado em sala de aula, desde o planejamento
até a execução das atividades também foi destacado
pelos artigos analisados (XAVIER, FREIRE & MORAIS,
2006; MARPICA & LOGAREZZI, 2010). Assim, o livro
é considerado como instrumento de valor considerável, devendo o educador ter uma atenção especial
quanto a sua escolha e utilização em sala de aula, pois
segundo Romanatto (2004), o sucesso do uso do livro didático está intimamente ligado a esse aspecto.
(MARTINS; SANTOS, 2011, p. 26)

As falhas dos educadores em utilizar o livro
didático como disciplinador de conteúdos e
estratégias de ensino, desvalorizam a própria
função do educador. Assim, é de fundamental importância que os educadores contemplem o livro didático enquanto subsidiar de
suas práticas pedagógicas em uma vertente
de auxiliar do desenvolvimento da aula, certificando-se da sua responsabilidade e papel
frente a construção do conhecimento de seus
educandos.

Embora professores e estudantes salientam que o
livro didático contribui para a aprendizagem dos conteúdos percebe-se que ele não se restringe apenas
aos seus aspectos pedagógicos e as suas possíveis
influências na aprendizagem e no desempenho dos
estudantes. Ele é importante por seu aspecto político
e cultural, na medida em que produz valores da sociedade em relação a sua visão de ciência, da história, da interpretação dos fatos e do próprio processo
de transmissão do conhecimento (BERNARDI et al,
2009, p. 5).

Conforme Bernardi et al (2009), o livro didático tem sua interferência nas aprendizagens
que são adquiridas pelos educandos e na consequente construção do conhecimento, mas
como estes processos ocorrerão dependem
dos educadores e como eles articulam os livros didáticos com as ofertas de atividades.
O educador tem por responsabilidade conhecer este livro didático e planejar aulas que o
utilize enquanto recurso secundário, pois o
primário será a criticidade e reflexão que o
educador dá nas provocações aos educandos.
Dessa forma, Loch e Romanowski (2013)
analisar de maneira critica o livro escolar é
fundamental para estabelecer a sua valia no
processo de ensino-aprendizagem. Ele é muito importante, mas não do que as percepções
do educador e as devolutivas dos educandos
devendo ficar restrito à sua função de auxiliar da construção do conhecimento como um
instrumento que permite que o educador utilize bases de raciocínio para traçar as dinâmicas dos conteúdos que nele estão agrupados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui trazendo a perspectiva de que o livro didático é importante para o processo de ensino-aprendizagem se restringir-se a sua função de auxiliar das práticas pedagógicas
Diante das fontes argumentativas evidenciadas no decorrer da composição deste artigo,
foi possível verificar que o livro didático tem uma grande função no cotidiano escolar, porém,
este deve ser visto e utilizado como recurso metodológico de auxílio as práticas pedagógicas
dos educadores.
A maior problemática na conscientização dos educadores se dá por eles não visualizarem o
livro como algo a agregar a sua prática pedagógica ficando acorrentados aos conteúdos que
estão dispostos nas páginas destes livros.
Na atualidade é possível encontrar livros que dão até as coordenadas aos educadores sobre
como desenvolver suas aulas o que acaba por tolher a criatividade destes que ficam acomodados as diretrizes do livro de didático.
Enquanto os educadores não perceberem este livro como um instrumento que auxilie a
suas estratégias metodológicas a função do livro passa a ter mais valia que a do educador que
fica na dependência das sequencias que o livro apresenta.
Outro ponto que foi identificado na pesquisa é que o livro possui os conteúdos organizados
sistematicamente para seguir um currículo que está posto, mas não são contextualizados com
as realidades que cada escola vivencia pela sua inserção em um grupo social com anseios,
necessidades e interesses próprios que necessitam da fugira dos educadores para dar significação as aprendizagens que estão no livro didático.
Assim, cabe aos educadores modificar os seus olhares para o livro didático e dar a eles a
valia e importância que condizem com sua função, não o desmerecendo e nem o glorificando.
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O PROCESSO DE LINGUAGEM E ALFABETIZAÇÃO NO
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
RESUMO: O aprendizado da linguagem é uma das aquisições mais notáveis e importantes dos

primeiros anos de uma criança. As novas técnicas do ensino e desenvolvimento da linguagem
abrem novas possibilidades para a compreensão social, aprendendo o mundo e comunicando
experiências, prazeres e necessidades. Na sequência, durante os primeiros três anos de escola,
as crianças dão outro passo importante no desenvolvimento da linguagem aprendendo a ler.
Esses dois domínios são distintos, mas vinculados entre si. De fato, foi estabelecida uma
relação entre as habilidades da primeira língua e o domínio subsequente da leitura. Da mesma
forma, as atividades de pré-alfabetização e alfabetização podem melhorar as habilidades
de linguagem das crianças durante os anos pré-escolares e depois através da escolaridade.
Aprender a ler é a conquista central da educação no início da escola primária. As crianças têm
experiências, conhecimentos e habilidades que facilitam a aquisição de habilidades de leitura
eficazes e precisas. A visão apresentada aqui é que as crianças passam as três primeiras séries
aprendendo a ler e depois usam a leitura para aprender (CHALL JS, 1983). Este artigo examina
as habilidades linguísticas precoces relacionadas à leitura eficaz de palavras e à compreensão
de textos, incluindo a conscientização das crianças sobre a linguagem falada e seu vocabulário.
Além disso, o artigo apresenta alguns dados limitados demonstrando que o grau de sucesso
das crianças na leitura está relacionado ao seu autoconceito.

Palavras-chave: Experiências Educacionais; Motivação; Habilidades Linguísticas; Linguagem/
Leitura; Intervenção.
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INTRODUÇÃO
A participação plena e próspera nas sociedades do ocidente implica que os sujeitos
saibam derivar significados dos textos escritos. Infelizmente, as estatísticas atualizadas
demonstram que uma cifra significativa de
pessoas possui poucas habilidades de alfabetização, o que pode comprometer sua integração no mercado de trabalho (Jones S,
19940. Estudos longitudinais mostraram claramente que as diferenças no sucesso da leitura são estabelecidas muito cedo e continuam relativamente firmes ao longo do tempo
(Snow CE, 1998). A maior parte das crianças
com escassas destrezas de leitura no fim do
primeiro ano continuará tendo dificuldades
de leitura mais tarde. Portanto, é importante interferir cedo na infância para evitar problemas de leitura e seus efeitos negativos.
Pais, educadores e pesquisadores compartilham a mesma preocupação: como garantir
que todas as crianças possam entender os
textos escritos de maneira eficaz e correta?

Que experiências requerem habilidades
e conhecimentos iniciais de alfabetização,
bem como a motivação para ler? Como podemos identificar crianças que correm risco de ter problemas de leitura? Como podemos intervir cedo na vida das crianças
em risco para impedir dificuldades de leitura? Quais métodos de ensino são mais
apropriados para maximizar o número de
crianças que conseguirão aprender a ler?

Uma apresentação adequada das descobertas recentes sobre cada uma dessas
questões está além do escopo deste capítulo por ser um assunto extremamente vasto.
O ponto de vista apresentado aqui é que as
habilidades linguísticas iniciais desempenham uma função importante no alcance da
leitura, e que linguagem e leitura são domínios relacionados, mas distintos. Resultados
de pesquisas recentes sobre duas habilidades de linguagem, consciência fonológica
e vocabulário, são discutidos a seguir. Além
Os pesquisadores adotaram várias metodo- desses tópicos, também discutimos algumas
logias para entender melhor como as crianças das conclusões sobre o função da leitura no
instruir-se a ler. Embora a opção de uma meto- incremento do autoconceito das crianças.
dologia específica, suas suposições e os resulNo que se refere a consciência fonológica,
tados obtidos possam provocar um animado
debate, os pesquisadores devem ter a sabedo- nas últimas duas décadas, os pesquisadores
ria de explorar as pesquisas disponíveis, a fim tiveram um progresso notável na compreende encontrar provas convergentes e desenvol- são do papel da conscientização das crianças
ver uma prática sólida. Evidência convergente sobre a linguagem falada. O termo conscié obtida quando estudos experimentais e in- ência fonológica refere-se à competência de
tervencionistas indicam a mesma conclusão. identificar, checar e manejar as menores frações de palavras faladas – fonemas (Ehri LC,
Uma série de perguntas-chave com foco na 2001). A pluralidade das expressões faladas
transição da pré-escola para o início da escola contém mais de um fonema; por exemplo, a
continua a orientar a pesquisa de leitura. Al- palavra gato tem dois fonemas e a palavra cai
gumas das perguntas mais importantes são: tem três. Alguns dados indicam que as crianQue destrezas e conhecimentos as crian- ças começam a ter consciência de unidades
ças têm que facilitam a obtenção da leitura? maiores da linguagem falada, como palavras
nas frases e sílabas nas palavras; no entanto, a consciência fonológica é o melhor pré774
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-editor de leitura. A consciência fonológica
medida no jardim de infância é um dos mais
excelentes preditores de leitura no final do
primeiro ano. Pensa-se que a consciência fonológica ajude as crianças a aprenderem a
ler porque elas permitem que as letras correspondam aos sons da linguagem falada. Os
estudos de intervenção mostram claramente
que o ensino da consciência fonológica para
crianças pequenas beneficia a leitura de vocábulos e a apreensão de leitura. Eles também
revelam que as atividades de consciência fonológica usando as letras do alfabeto oferecem os melhores resultados (EHRI LC, 2001).
Quanto ao vocabulário, o objetivo final das
instruções de leitura é abonar que as crianças
entendam os escritos que leem. A apreensão
de textos escritos é um método complexo que
abarca o domínio do reconhecimento de palavras, a ativação de palavras e conhecimento
do mundo, a capacidade de deduzir e integrar
partes em um todo coerente. Dada essa visão
da compreensão da leitura, o léxico das crianças é um artefato da linguagem oral necessária
para entender a leitura (Storch AS, 2002). O
vocabulário infantil, avaliado no jardim de infância, é um dos melhores preditores de compreensão de leitura da terceira e quarta série
(Senechal M, 2006). Estudos de intervir despontam que ensinar as palavras exibidas em
um texto enriquece a compreensão do texto
pelas crianças. Resta ver que a melhoria das
habilidades de vocabulário das crianças pequenas terá consequências a longo prazo para
a compreensão da leitura (BIEMILLER, 1999).
Já o autoconceito, os dados longitudinais
sobre como as habilidades de leitura podem
influenciar a maneira como as crianças se
percebem são limitados. A pesquisa é de natureza correlacional, mas é consistente com
a visão de que os estudantes com déficit de
leitura tendem a se entender menos capazes e menos determinados para ler. Efeitos

longitudinais recomendam que as destrezas
de leitura precoce antecipam o desenvolvimento de autopercepções e não o contrário
(TUNMER WE, 2002). Ou seja, todos parecem ter uma percepção positiva de si mesmos quando começam a ler, mas essa percepção tende a mudar com o tempo. Alguns
dados também indicam que as crianças que
se consideram menos habilitados tendem
a evitar o ato da leitura ou a praticam com
menos frequência (MORGAN, 2007). Tendo
lido com menos frequência dificulta o desenvolvimento de habilidades que promovam o
reconhecimento de palavras e compreensão
de leitura (WIGFIELD, 2004). Embora sejam necessários dados convergentes, esses
achados são consistentes com a conceito de
que é crucial que as crianças desenvolvam
fortes habilidades de leitura rapidamente.

DESENVOLVIMENTO DA
LINGUAGEM: SEQUÊNCIAS
PREVISÍVEIS NO PROCESSO DA
ALFABETIZAÇÃO
Embora a natureza da atividade intelectual
em que se baseia a aprendizagem de línguas
sempre dê origem a muitos debates, a influência de determinantes na trajetória do desenvolvimento da linguagem é amplamente
aceita. Esses fatores pertencem a pelo menos
cinco domínios: o domínio social, o domínio
perceptivo, o domínio cognitivo e conceitual
e o domínio linguístico. Afora disso, embora
haja altercações singulares entre as crianças,
o incremento da linguagem ocorre em sequências previsíveis. A maior parte das crianças
começa o processo de falar no ano secundário
e, aos 21 meses, é provável que tenha pelo menos cem palavras e as combinam para formar
frases curtas. Entre 4 e 6 anos, a maior parte
das crianças forma frases inteligíveis, completas e gramaticalmente corretas. Os nomes
das primeiras frases, mas geralmente sem palavras com um emprego gramatical (exemplo:
775
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artigos e preposições) ou terminações (por
exemplo, marcas no plural ou tempo verbal).
Mesmo que o desenvolvimento da linguagem
acompanhe um encadeamento previsível.

mento. O T.D.A.H é o déficit comportamental mais comum; estudos também mostraram
taxas mais altas de dificuldades de internalização, como acanhamento e inquietação.

A qualidade e o tipo de estímulo ao idioma doméstico, bem como o estresse familiar, como abuso infantil, têm um impacto no
desenvolvimento do idioma infantil. A propriedade da interação entre quem cuida e a
criança cuidada- por exemplo, brincando com
palavras ou lendo livros - também desempenha um papel importante na alfabetização.
As aptidões das crianças prosperam mais rápida e facilmente nas interações educacionais
caracterizadas por contribuições sensíveis,
receptivas e descontroladas do adulto. Outros feitios do desempenho dos pais, como
participar frequentemente e regularmente
de atividades de aprendizagem e fornecer à
criança materiais de aprendizagem diversos
e adequados à idade, promover a produção
e compreensão da linguagem. Além disso, os
pais que têm mais recursos (por exemplo, escolaridade ou renda) estão mais aptos a fornecer experiências positivas para seus filhos
pequenos. Parece, no entanto, que as qualidades da criança (por exemplo, o nascimento)
ainda cumprem um papel importante na qualidade de suas experiências de aprendizado.
Assim, o mais velho da família tem, em média,
um vocabulário mais rico do que seus irmãos.
Crianças com vocabulário limitado (menos
de 40 a 50 palavras) e que não fazem combinações de palavras aos 24 meses de idade são consideradas como tendo um atraso
expressivo no idioma. Essas crianças estão
expostas ao risco maior de ter distúrbios de
linguagem que persistem até o final da pré-escola e mesmo durante a escola primária.
Além disso, as crianças que estão atrasadas
na aquisição da linguagem também são mais
propensas do que outras a ter dificuldades
acadêmicas ou sociais posteriores e problemas de aprendizado, ansiedade ou comporta-

A consciência fonológica da criança refere-se à competência de adaptar-se, checar
e manusear as menores uniões de palavras
faladas - fonemas. No primeiro ano de vida,
as crianças se concentram nos fonemas da
língua materna e são menos sensíveis a diferenças acústicas que não são suas. Com cerca
de sete meses e meio de idade, o aumento
da atividade cerebral ouvindo contrastes na
língua materna pode prever as habilidades
linguísticas futuras das crianças. A consciência fonológica da criança e o vocabulário
são, respectivamente, os melhores preditores de leitura e compreensão de leitura.
As habilidades de escuta e fala de algumas
crianças são suficientes, mas seu desempenho no processamento fonológico é fraco.
Na entrada da escola, essas crianças podem
ser consideradas em risco de dificuldades de
leitura. As crianças pobres pertencentes a
minorias étnicas ou raciais estão significativamente super-representadas entre as crianças que têm dificuldades no ato da leitura.
Finalmente, o progresso da linguagem nas
crianças bilíngues e a idade em que começam a combinar palavras são comparáveis às
de um indivíduo que fala apenas uma língua.
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1.2– Importantes Intervenções na prevenção das dificuldades de leitura
O impacto das intervenções precoces da
linguagem na primeira infância ou na pré-escola pode ser importante para as crianças.
Existem pelo menos quatro contextos gerais
para fornecer intervenções de linguagem:
treinamento individual, em pequenos grupos,
sala de aula e partes interessadas. Foi comprovado que quatro estratégias de ensino de
idiomas melhoram as habilidades linguísti-

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

cas das crianças. Estas são as seguintes estratégias: ensino pré-linguístico, para ajudar
as crianças a passar da comunicação previamente intencional para uma comunicação intencionalmente elaborada; ensino no campo
com base em técnicas específicas, com base
nas atividades e interações contínuas da
criança; a interação receptiva , que envolve
o treinamento dos falantes para serem altamente receptivos às tentativas de comunicação da criança e à instrução direta , caracterizada por solicitações, reforço e feedback
imediato sobre o uso da gramática ou vocabulário durante sessões altamente estruturadas. É importante, em todos os casos, preparar o terreno para o aprendizado de idiomas,
criando oportunidades de comunicação, seguindo a direção da criança e construindo e
estabelecendo rotinas sociais (CHALL ,1983).
Nas intervenções lideradas pelos pais, os
pais são treinados pelos patologistas da fala
para se tornarem os principais agentes da intervenção, aprendendo a promover o desenvolvimento da linguagem em seus filhos nos
contextos cotidianos e nas condições naturais. (Isso não é o mesmo que envolvimento
dos pais, onde a criança recebe a intervenção
direta do fonoaudiólogo, enquanto os pais
desempenham um papel secundário, mas de
apoio.) As intervenções fornecidas pelos pais
resultaram em progresso no desenvolvimento a curto prazo nas habilidades de comunicação e linguagem de uma grande variedade de
crianças em idade pré-escolar, com um atraso no desenvolvimento ou comprometimento da linguagem. No entanto, pouco se sabe
sobre os efeitos a longo prazo desse modelo
de intervenção econômico (CHALL ,1983).
O treinamento intensivo é uma estratégia de
intervenção que visa aumentar a atenção de
crianças diagnosticadas com um distúrbio específico de linguagem. Como o transtorno do
déficit de atenção está associado ao compro-

metimento da linguagem em crianças pequenas, especialmente meninos, o treinamento
intensivo, envolvendo pais e filhos, deve ser
preferido. De fato, estudos recentes mostraram que essa forma de intervenção contribui
para melhorar a proficiência na linguagem e aumentar a atenção em crianças (CHALL ,1983).
As iniciativas de política social devem se
concentrar na detecção precoce por um fonoaudiólogo, em avaliações abrangentes e
no fornecimento oportuno de ambientes
altamente responsivos. O treinamento pré-serviço e a educação continuada também
devem ser fornecidos a todos aqueles que
trabalham com crianças e suas famílias, como
fonoaudiólogos, especialistas em intervenção precoce, educadores da infância e educadores de creches. Ainda existem vários
obstáculos a serem superados, incluindo o
desenvolvimento de medidas de rastreamento mais sensíveis para detectar diferentes tipos de distúrbios, alcançando consenso
sobre a definição de casos e melhorando a
conscientização, por exemplo (CHALL ,1983).

EDUCAÇÃO INFANTIL E
ALFABETIZAÇÃO: Contribuições e
prevenções
Somente na década passada o conceito
de alfabetização” se tornou um ponto focal
da educação infantil. Anteriormente, os especialistas raramente consideravam a alfabetização um tema essencial do acréscimo
e desenvolvimento saudável de crianças de
pouca idade. A percentual atual da dificuldade de leitura entre crianças em idade escolar
permanece alta, o que é inaceitável. Estima-se que mais de 40% das crianças da quarta
série tenham dificuldade em ler, mesmo nos
níveis básicos, e as crianças pobres de minorias étnicas ou raciais estejam significativamente super-representadas (JONES, 2004).
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A mudança de paradigma nas últimas décadas, após a promulgação da Lei de Diretrizes
e Base da Educação, reiterou que a educação
infantil era o contexto em que as soluções
para essas dificuldades existentes provavelmente teriam efeito, pois durante a educação
infantil as crianças desenvolvem habilidades,
conhecimentos e interesse em escrever e falar
através de códigos e significados. Referindo-se a habilidades e interesses na pré-alfabetização destaca-se seu papel como pioneiros
na alfabetização tradicional. O destaque atual
na pré-alfabetização como elemento efetivo
da educação infantil requer dois crescentes
e grandes conjuntos de dados onde mostram
que: Nas crianças, as diferenças individuais
entre as habilidades de pré-alfabetização são
significativas - as alterações iniciais colaboram significativamente para os efeitos longitudinais no êxito da leitura e, a prevenção ao
invés da captura é mais provável que influenciam a prevalência de dificuldades de leitura,
como quando uma criança apresenta um atraso de leitura na escola primária, as probabilidades sugerem que um retorno ao progresso saudável é improvável (JONES S, 2004).

LINGUAGEM E ALFABETIZAÇÃO
Os especialistas Tomblin e Senechal lidam
de maneira relevante e oportuna com a documentação atual sobre o desenvolvimento
da pré-alfabetização e seu relacionamento de
curto e longo prazo com outras habilidades
de desenvolvimento. Seus artigos sugerem
que três elementos importantes requerem
uma elaboração mais aprofundada: precursores da decodificação, a analogia entre linguagem e o ato de alfabetizar e a função do caráter e da motivação (SENECHAL M, 2002).
Primeiro, a documentação da pesquisa atual
sobre o desenvolvimento da alfabetização inicial e sua afinidade com as aquisições futuras
da leitura identifica três preditores únicos da
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competência na leitura: o processar fonológico, o reconhecimento de caracteres impressos e linguagem oral. Embora os dois primeiros preparem as crianças mais diretamente
para as habilidades no nível das palavras (ou
seja, decodificação), a terceira as prepara para
entender o texto e tem pouco impacto direto
na decodificação. Tomblin ressalta, com razão,
que as habilidades de leitura requerem decodificação e compreensão. Senechal especifica
que as crianças devem primeiro “aprender a
ler” antes de fornecer “ler para instruir-se”. Os
leitores precisam identificar que a afinidade
entre os dois aspectos da leitura é multiplicadora, o que constitui em ambos os lados da
operação (decodificação versus compreensão, que é igual a leitura) o valor deve ser diferente de 0 para que o ato de ler seja o mais
funcional possível (SENECHAL M, 2002).
Nem Tomblin nem Senechal especificam
adequadamente a importância de garantir o
desenvolvimento de precursores de decodificação em crianças durante os primeiros anos
na escola. As crianças nunca serão capazes
de ler para aprender (ou seja, entender) se
não conseguirem decodificar. As crianças que
aprendem a ler com destrezas inadequadas
de pré-alfabetização não conseguirão acompanhar as instruções de decodificação, comprometendo a transição definitiva da leitura
para a compreensão. A educação na infância
é o período no qual os educadores podem
melhorar com mais facilidade as chances de
as crianças saberem ler, dando-lhes habilidades de pré-alfabetização (conhecimento
de impressão e consciência fonológica) que
lhes permitirão tirar proveito das instruções
de decodificação (SENECHAL M, 2002).
Segundo destacam os autores Tomblin e
Senechal, a função da linguagem oral no incremento da alfabetização é primordial,
mas não destacam a relação entre alfabetização e desenvolvimento da linguagem.
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Os pesquisadores creem que a relação integral entre linguagem e alfabetização é recíproca. A participação das crianças em exercícios de alfabetização, como ler ou escutar
rimas, solicita um enfoque metalinguístico no
qual a linguagem oral ou escrita é objeto de
atenção. A participação contínua das crianças
em atividades de alfabetização e sua crescente propensão a ver a linguagem como um objeto de atenção tornam-se os principais caminhos para o desenvolvimento da linguagem.
Quando as crianças começam o processo de
leitura, mesmo no plano mais superficial, suas
leituras se tornam a máxima fonte de novos
conceitos e palavras, sintaxes e estruturas
narrativas complexas, o que impulsiona ainda mais o desenvolvimento de sua linguagem.
Em resumo, a alfabetização é um veículo essencial para contribuir com as habilidades
linguísticas das crianças durante os anos
pré-escolares, a educação infantil e a educação superior, e a relação entre linguagem e
alfabetização é mais do que um caminho A
linguagem única fornece uma base a partir
da qual as crianças podem explorar e experimentar a linguagem escrita, o que fortalece
suas habilidades linguísticas (JONES S, 2004).

A maioria dos educadores de crianças pequenas sabe que a motivação da criança para
a alfabetização é um dos componentes que
mais contribuem para o sucesso na pré-alfabetização. Ao procurar ter experiências
de alfabetização sozinhas ou por meio de
interação com outras pessoas, as crianças
aplicam sobretudo suas próprias intervenções de pré-alfabetização! Algumas pesquisas convergentes mostram que a motivação
e a participação em atividades de alfabetização variam consideravelmente de criança para criança e se relacionam apenas aos
benefícios que ela obtém dessas atividades.

Algumas crianças resistem ativamente às
experiências de pré-alfabetização, como a
leitura de livros e crianças com habilidades
de linguagem subdesenvolvidas ou que não
têm experiências de alfabetização em casa,
são mais propensas a resistir às atividades de
alfabetização. A literatura científica ainda não
mostrou por que algumas crianças resistem
às atividades de alfabetização ou como essa
resistência geralmente está relacionada ao
caráter das crianças. No entanto, abordagens
para apoiar a participação das crianças e a
motivação para experiências de alfabetização
Terceiro, a influência do caráter e da moti- devem ser vistas como algumas das caracvação nas realizações e nas experiências de terísticas mais importantes no planejamenpré-alfabetização requer mais consideração to de intervenções eficazes (ADAMS, 1990).
do que Tomblin e Senechal lhe dão. Tomblin
destaca a sobreposição entre comportamentos de internalização (por exemplo, ansiedade
e depressão) e dificuldades de alfabetização.
Seneschal observa que algumas crianças podem evitar experiências de leitura, especialmente aquelas que se consideram leitores
pobres. É necessário prestar mais atenção ao
papel da motivação precoce, do autoconceito
e do caráter no desenvolvimento da pré-alfabetização, especialmente se procurar facilitar outras habilidades internas (por exemplo,
processamento fonológico e vocabulário) em
programas de prevenção (JONES S, 2004).
779
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A perspectiva atual de políticas e serviços
decorre de três descobertas inequívocas descritas na literatura. Primeiro, crianças com
uma base de linguagem oral subdesenvolvida serão mais vulneráveis ao sucesso da
leitura, o que inibe o desenvolvimento contínuo da linguagem. Segundo, problemas
de leitura são mais difíceis para resolvê-los
do que evitá-los. Terceiro, há esperança de
que melhores resultados de alfabetização
sejam alcançados com a matrícula de crianças em idade pré-escolar e de jardim de infância em programas de pré-alfabetização
intensivos e sistemáticos de alta qualidade antes que surjam problemas de leitura.
Lacunas significativas permanecem em
termos de integração de políticas, práticas
e pesquisas diretamente aplicáveis aos programas no mundo real. Tomblin enfatiza a
necessidade de pesquisar os mecanismos
que causam problemas de alfabetização em
crianças com dificuldades de linguagem. O
conjunto de evidências sobre esses mecanismos é uma das áreas mais bem desenvolvidas
e melhor financiadas dos Estados Unidos. A
pesquisa mostrou inequivocamente até que
ponto existe um nexo de causalidade entre a
linguagem oral, o processamento fonológico,
o conhecimento dos caracteres impressos e
a habilidade de aprender a ler uma criança. O
que precisamos atualmente é focar na melhor
maneira de facilitar os vínculos entre políticas,
práticas e pesquisas para garantir a eficácia
dos esforços empreendidos no campo para
melhorar os resultados das crianças pequenas
em alfabetização, especialmente aquelas que
chegam a esses programas com habilidades de
alfabetização e idioma pouco desenvolvidas.
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Senechal oferece várias sugestões baseadas em dados para promover habilidades de
pré-alfabetização em crianças pequenas (Senechal M, 2006), como jogos de palavras e
leitura. Deve-se considerar cuidadosamente
o escopo da eficácia dessas atividades para
crianças com problemas de linguagem, seu
efeito longitudinal positivo e sua possibilidade de integração em intervenções existentes.
especialmente aqueles que participam desses programas com habilidades de alfabetização e idioma pouco desenvolvidas. Senechal
oferece várias sugestões baseadas em dados
para promover habilidades de pré-alfabetização em crianças pequenas, como jogos de
palavras e leitura. Deve-se considerar cuidadosamente o escopo da eficácia dessas atividades para crianças com problemas de linguagem, seu efeito longitudinal positivo e sua
possibilidade de integração em intervenções
existentes. especialmente aqueles que participam desses programas com habilidades de
alfabetização e idioma pouco desenvolvidas.
Senechal oferece várias sugestões baseadas
em dados para promover habilidades de pré-alfabetização em crianças pequenas, como
jogos de palavras e leitura. Deve-se considerar cuidadosamente o escopo da eficácia
dessas atividades para crianças com problemas de linguagem, seu efeito longitudinal positivo e sua possibilidade de integração em
intervenções existentes (Adams MJ, 1990).
Os formuladores de políticas, as partes interessadas e os pesquisadores raramente exploram a importância da qualidade das interações centradas na alfabetização de adultos
e crianças, seja jogando jogos de palavras ou
lendo. As teorias de desenvolvimento sobre
as maneiras pelas quais as crianças desenvolvem habilidades de pré-alfabetização assumem que a qualidade da interação é muito
importante e que as habilidades das crian-
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ças progridem mais rápida e facilmente nas
interações educacionais caracterizadas por
aspectos sensíveis, receptivos e não-controlador por parte do adulto. Quando as intervenções de alfabetização são precoces,
sistemáticas e baseadas em evidências, a
qualidade das interações com os professores
pode variar bastante, e essa variação parece
alterar significativamente os resultados da
alfabetização das crianças. Ao elaborar políticas e serviços para crianças pequenas para
reduzir a falha de leitura por meio da prevenção, precisamos garantir que as relações
e interações entre crianças e adultos - que
forneçam o contexto em que o conhecimento, as habilidades e os interesses das crianças
aumentarão - são de qualidade muito alta.
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O VALOR DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: É possível dizer que o lúdico é uma ferramenta pedagógica que os professores

podem utilizar em sala de aula como técnicas metodológicas na aprendizagem, visto
que com atividades lúdicas os alunos aprenderão de forma mais prazerosa, concreta e,
consequentemente, mais significativa, culminando em uma educação de qualidade. Com a
integração de todas as informações contidas nesse estudo pode-se concluir que é importante
mencionar que os jogos e as brincadeiras na sala de aula, podem ser considerados como
sendo atividades sociais privilegiadas de interações específicas e fundamental que garantem
a interação e construção do conhecimento da realidade vivenciada pelas crianças e de
constituição do sujeito-criança como sujeito produtor da história. Entretanto, cabe mencionar
que os professores apresentaram contradições entre o pensamento (teoria) e as ações
vivenciadas no decorrer de sua prática pedagógica, deixando os jogos e as brincadeiras (lúdico)
de fora do processo de ensino-aprendizagem, usando-os apenas em alguns momentos e de
maneira limitada

Palavras-chave: Educação Infantil; Lúdico; Interação; Atividades Sociais; Prática Pedagógica.
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INTRODUÇÃO
Nossa inquietação está relacionada em
verificar como as atividades lúdicas influenciam no desenvolvimento e na aprendizagem
dos alunos da Educação Infantil. As brincadeiras e os jogos são essência da influência
e seu uso permite um trabalho pedagógico
que possibilita a produção de conhecimento
de forma contextualizada no mundo infantil.

Dessa forma, o lúdico apresenta valores específicos para todas as fases da vida humana.
Assim, na idade infantil e na adolescência a
finalidade é essencialmente pedagógica. De
acordo com Neves (2009), “a criança e mesmo o jovem opõem uma resistência à escola e ao ensino, porque acima de tudo ela
não é lúdica, não costuma ser prazerosa”.

As atividades lúdicas se trabalhadas corretamente, proporcionam condições adequadas
ao desenvolvimento físico, motor, emocional
cognitivo e social. São lúdicas as atividades
que propiciam as experiências completa do
momento, associando o ato, pensamento e
o sentimento. Segundo SCHWARTZ (2002),
a criança é automotiva para qualquer prática tende notar a importância das atividades
lúdicas para seu desenvolvimento, assim sendo, favorece a procurar pelo retorno e pela
manutenção de determinadas atividades.

Nesse sentido, Carneiro (1995) destaca que
“todas as pessoas têm uma cultura lúdica,
que é um conjunto de significações sobre o
lúdico”. Assim, é possível dizer que a cultura
lúdica é produzida pelos indivíduos, a qual
se constrói a todo tempo, por meio de brincadeiras que a criança começa desde cedo.

Além disso, Antunes (2005) retrata que a
concepção da cultura lúdica é uma noção historicamente construída ao longo do tempo
e, consequentemente, foi mudando conforme as sociedades, não se mantendo da mesAs atividades lúdicas são fundamentais ma forma dentro das sociedades e épocas.
na formação das crianças, pois promovem a
Portanto, o lúdico se expressa desde os
imaginação e as transformações do sujeito
em relação ao seu objeto de aprendizagem. primitivos nas atividades de dança, caça,
pesca, lutas. Segundo Antunes (2005), na
O DESENVOLVIMENTO DO LÚDICO Grécia antiga, Platão afirmava que os primeiros anos de vida da criança deveriam
AO LONGO DA HISTÓRIA
ser ocupados por jogos. Com o cristianisÉ importante mencionar que o lúdico tem mo, os jogos vão sendo deixados de lado,
sua origem na palavra latina “ludus” que quer considerados profanos, sem significação.
dizer “jogo”. Se achasse confinado a sua oriPercebe-se então que a concepção de jogem, o termo lúdico estaria se referindo
apenas ao jogar, ao brincar, ao movimento gos e brincadeiras nesse período, partiu de
espontâneo. O lúdico passou a ser reconhe- uma valorização na Grécia Antiga para algo
insignificante com o cristianismo. Isso nos
cido como traço essencial de psicofisiologia
remete a afirmar as palavras de Antunes
do comportamento humano. De modo que
(2005) que “a cultura lúdica é historicamena definição deixou de ser o simples sinônimo te construída’.” Além disso, Antunes (2005)
de jogo. Conforme Antunes (2005, p.33) “as expõe que “foi a partir do século XVI, os huimplicações da necessidade lúdica extrapola- manistas começam a valorizar novamente o
ram as demarcações do brincar espontâneo”. jogo educativo, percebendo a importância
do processo lúdico na formação da criança”.
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Outros teóricos, ainda no século XVI também ressaltaram a importância do lúdico na
educação das crianças. ”Ensina-lhes por meio
de jogos”, proclamava Rabelais (2005, ANTUNES). Muitos estudiosos da Educação também
se preocuparam com tal temática. Para o pensador norte-americano Dewey (1859- 1952),
o jogo pode filiar-se à vida, ser seu ambiente
natural, onde ela aprende a viver. “O jogo faz
o ambiente natural da criança, ao passo que
as referências abstratas e remotas não correspondem ao interesse da criança.” (2005).
Jean Piaget (2005, ANTUNES) “retrata que os jogos não são apenas uma forma de entretenimento para gastar a
energia das crianças, mas meios que enriquecem o desenvolvimento intelectual.”
Dessa forma, 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.
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 desenvolvimento e, por meio dele
vai se socializando com as demais crianças.
Com isso, pode-se ressaltar que a educação
lúdica esteve presente várias épocas, povos
e contextos e forma hoje uma vasta rede
de conhecimento no campo da Educação.

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.
Assim, Wayskop (1995) destaca que com
o jogo, as crianças fixam convicções de justiça, solidariedade e liberdade. São resolvidas situações problemáticas, adaptando-se
de forma ativa a sociedade em que vivem.
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Portanto, Marcellino (1997) destaca que
“ao tratar do lúdico foca a abordagem que
se busca, o lúdico não como algo isolado
ou associado a uma determinada atividade”,
mas como um componente cultural historicamente situado que pode transcender aos
momentos de lazer, como seu uso na Educação: “porque não atuar com os componentes lúdicos da cultura, em outras esferas
de obrigação, notadamente... na escola?”

sa vislumbrar a possibilidade de desenvolver plenamente suas potencialidades.
De acordo com Gomes (2004), a ludicidade é uma dimensão da linguagem humana,
que possibilita a “expressão do sujeito criador que se torna capaz de dar significado à
sua existência, ressignificar e transformar
o mundo”. E mais na frente conclui: “Dessa forma, a ludicidade é uma possibilidade
e uma capacidade de se brincar com a realidade, ressignificando o mundo” (2004, GOAs instituições de Educação Infantil têm MES). Ainda falando do lúdico, Gomes nos
restringido as atividades das crianças aos dá a chave para estabelecer a premissa báexercícios repetitivos, motora e, ao mesmo sica de nossa abordagem quando escreve:
tempo em que bloqueiam a organização independente das crianças para as brincadeiPortanto, sabe-se que a ludicidade é uma
ras, essas práticas não estimulam a criativida- necessidade em qualquer idade e não pode
de dos alunos, como se suas ações simbólicas ser vista apenas como diversão. O desenvolservissem apenas para explorar e facilitar ao vimento do aspecto lúdico facilita a aprendieducador a transmissão de determinada vi- zagem, o desenvolvimento pessoal, social e
são do mundo, definida, a princípio pela ins- cultural, colabora para uma boa saúde mentituição infantil. Nessa perspectiva, Wayskop tal, prepara um estado interior fértil, facili(1995) aponta que se as instituições fossem ta a comunicação, expressão e construção
organizadas em torno do brincar infantil, elas do conhecimento. Assim, a prática lúdica
poderiam cumprir suas funções pedagógicas, entendida como ato de brincar das crianprivilegiando a educação da criança em uma ças permite um mergulho na sua trajetória
perspectiva criadora, voluntária e consciente ao longo dos tempos, acumulando informações. A esse respeito, Santos (2008) mencioDe acordo com o pensamento de Soler na que este processo cíclico, retratado em
(2003) não se pode mais conceber que uma cada ação e em cada jogo, permite conhecer
pessoa que passa pela escola saia sem en- um pouco da evolução. Portanto, entender
trar em contato com valores humanos essen- o brincar das crianças no cenário das civiciais, e que depois, fora da escola, comete lizações é conhecer um pouco da cultura.
atos grotescos, pois, a escola deve ensinar
para além da Matemática, Língua Portuguesa,
Com isso, a Educação pela vida da ludicidaEducação Física, enfim, deve ensinar a pessoa de propõe-se a uma nova postura existencial
a ser feliz e fazer as outras pessoas felizes. cujo paradigma é um novo sistema de aprender brincando, inspirando numa concepção
Dessa forma, resgatar a ludicidade den- de educação para além da instrução. Para que
tro de um processo educativo, é ir em bus- isso aconteça é preciso que os profissionais
ca da construção de bases para: através de da educação reconhecem o real significado do
práticas e vivências, possibilitar que este lúdico para aplica-lo adequadamente, estabeindivíduo modifique seu foco de aten- lecendo a relação entre o brincar e o aprender.
ção e consiga enxergar além da realidade
das sombras, como afirmava Platão e pos786
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Na visão de Campos (2011) o jogo, nas suas
diversas formas, auxilia no processo ensino-aprendizagem, tanto no desenvolvimento psicomotor, isto é, no desenvolvimento
da motricidade fina e ampla, bem como no
desenvolvimento de habilidades do pensamento, como a imaginação, a interpretação, a tomada de decisão, a criatividade, o
levantamento de hipóteses, a obtenção e
organização de dados e a aplicação dos fatos e dos princípios a novas situações que,
por sua vez, acontecem quando jogamos,
quando obedecemos a regras, quando vivenciamos conflitos numa competição, etc.

meros transmissores de informações e conhecimentos sistemáticos, mas como mediadores devem oportunizar condições para
que por meio do desenvolvimento dessas
atividades, a criança possa construir de forma autônoma o seu próprio conhecimento.

O LÚDICO E AS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS
A Educação traz muitos desafios aos que
nela trabalham e aos que se dedicam à sua
causa. Pensar em Educação é pensar no ser
humano, em sua totalidade, em seu ambiente, nas suas preferências. A esse respeito,
Friedmann (2003) expõe que no processo
da Educação, o papel do educador é primordial, pois é ele quem cria espaços, oferece
os materiais e participa das brincadeiras, ou
seja, media a construção do conhecimento.

No processo educativo, em especial, na
Educação Infantil, o desenvolvimento de atividades lúdicas devem ser consideradas como
prioridades no delineamento de atividades pedagógicas contidas no planejamento escolar
realizado pelos professores e coordenadores.
Desse modo, devem-se selecionar materiais
Essa inclusão visa, portanto a flexibilização e
dinamização das atividades realizadas ao lon- adequados, o professor precisa estar atento à
go de toda a prática docente, oportunizando idade e as necessidades de seus alunos para
a eficácia e significação da aprendizagem. selecionar e deixar a disposição materiais adequados. O material deve ser suficiente tanto
É imprescindível enxergar com novos olhos quanto à quantidade, como pela diversidade,
o verdadeiro universo mágico e encantador do pelo interesse que despertam, pelo material
lúdico em sala de aula e consequentemente, de que são feitos. Outra função do professor é
entendendo-se aí toda a prática cotidiana do permitir a repetição de jogos. Assim, na visão
aluno, visto que, é na educação infantil que as de Moyles (2002) as crianças sentem grande
crianças são capazes de construir a aprendi- prazer em repetir jogos que conhecem bem,
zagem através do brincar, criando e imaginan- sentem-se seguros quando percebem que
do situações de representações simbólicas contam cada vez mais habilidades em responentre o mundo real e o mundo a ser construí- der ou executar o que é esperado pelos outros.
do com base nas suas expectativas e anseios.
Nessa perspectiva, é através da atividade
lúdica que a criança se prepara para a vida,
assimilando a cultura do meio em que vive,
a ele se integrando, adaptando-se às condições que o mundo lhe oferece e aprendendo a competir, cooperar com seus semelhantes e conviver como um ser social.
Portanto, os professores, na posição não de
787
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O educador é mediador, possibilitando, assim, a aprendizagem de maneira criativa e social possível. Para que o ensino seja possível é
necessário que o aluno e o educador estejam
engajados, o educador deve ser o mediador/
facilitador do processo ensino-aprendizagem
infantil. Com isso, Teixeira (1995) menciona
que cabe ao educador oferecer inúmeras oportunidades para que se torne prazerosa a aprendizagem por meio dos jogos e brincadeiras

tabelecendo dois níveis de educação, Educação Básica e Educação Superior, inserindo a
educação infantil na primeira etapa da Educação Básica. E estabelecendo um prazo de três
anos a contar da publicação dessa Lei para sua
efetivação legal nos estabelecimentos de ensino da rede regular de ensino de todo o país.
Portanto, além de enfatizar a gratuidade do
ensino, a LDB (1996, Brasil) “pretende qualificar esse processo tornando obrigatório
que a docência seja exercida por profissionais graduados em cursos superiores”. Desse modo, pode-se considerar que a inserção
curricular na esfera da educação infantil significa um avanço para a educação brasileira.

Segundo Santos (2008) destacam que a modalidade de ensino, denominada como Educação Infantil surgiu no Brasil graças a mudanças
ocorridas no núcleo familiar. Com isso, a inserção da mulher no mercado de trabalho instaurou-se a necessidade da criação de instituições
Assim, conclui-se dizendo que não adianque prestassem assistências aos filhos dessas
famílias, para tanto foram criadas as creches ta simplesmente transferir as creches para
com objetivo meramente assistencialista. o âmbito da educação, existem outras exigências necessárias para o bom andamento desta. Rever as concepções de criança e
Dessa forma, Abramovicz; Wasjkop (1995)
educação, níveis de formação e função dos
destacam que “essas instituições passaram
profissionais envolvidos, diferenças salapor grandes modificações a partir da déca- riais, estrutura e funcionamento dos equida de 1970, pois a sociedade civil organi- pamentos infantis, financiamentos e objezada passou a exigir das autoridades uma tividade são algumas das necessidades de
melhor qualificação no processo de edu- evolução do sistema educacional infantil.
cação infantil”. Assim passaram de meras
Dessa forma, cabe mencionar que a apreninstituições assistentes e higienistas, para
escolas propriamente ditas, com a preocu- dizagem é um fenômeno extremamente compação da formação integral do individuo. plexo, envolvendo aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos, psicossociais e culturais. A
aprendizagem é resultante do desenvolvimenSob essa linha de reflexão, é importante
to de aptidões e de conhecimentos, bem como
mencionar que a Constituição Federal de 1988
da transferência destes para novas situações.
transformou em lei os desejos dos movimentos sociais, fazendo constar em seu texto oriNesse sentido, o processo de aprendiginal como sendo um dever do Estado o direito zagem é desencadeado a partir da motià creche e pré-escola às crianças de o a 6 anos vação. Esse processo se dá no interior do
de idade, conforme o artigo 208, parágrafo IV. sujeito, estando, entretanto, intimamente ligado às relações de troca que o mesNesse contexto, em dezembro de 1996 foi mo estabelece com o meio, especialmente,
promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da seus professores e colegas. Assim, nas situEducação Nacional (LDB), reafirmando mu- ações escolares, o interesse é indispensável
danças e estabelecendo de forma incisiva o para que o aluno tenha motivos de ação no
sentido de apropriar-se do conhecimento.
atendimento às crianças de 0 a 6 anos e es788
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O PAPEL DO BRINQUEDO NO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
O brincar e o jogar são atos indispensáveis à saúde física, emocional e intelectual
e sempre estiveram presentes em qualquer
povo desde os mais remotos tempos. Através deles, a criança desenvolve a linguagem,
o pensamento, a socialização, a iniciativa e
a auto-estima, preparando-se para ser um
cidadão capaz de enfrentar desafios e participar na construção de um mundo melhor.
Nesse sentido, Vygostki (1998) ressalta que
no brinquedo, a criança cria uma situação imaginária, isto é, é por meio do brinquedo que
essa criança aprende a agir uma esfera cognitiva, é promove o seu próprio desenvolvimento no decorrer de todo o processo educativo.
Dessa forma, o brinquedo, nas suas diversas formas, auxilia no processo ensino-aprendizagem, tanto no desenvolvimento psicomotor, isto é, no desenvolvimento
da motricidade fina e ampla, bem como no
desenvolvimento de habilidades do pensamento, como a imaginação, a interpretação,
a tomada de decisão, a criatividade, etc.
Segundo Piaget (1998) “o brinquedo não
pode ser visto apenas como divertimento ou
brincadeira para desgastar energia, pois ele
favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral”. Através dele se processa
a construção de conhecimento, em especial
nos períodos sensório-motor e pré- operatório. Agindo sobre os objetos, as crianças,
desde pequenas, estruturam seu espaço e
seu tempo, desenvolvendo a noção de casualidade, chegando à representação e, finalmente, à lógica. As crianças ficam mais motivadas para usar a inteligência, pois querem
jogar bem, esforçam-se para superar obstáculos tanto cognitivos como emocionais.

Nessa perspectiva, o brinquedo não é simplesmente um “passatempo” para distrair os
alunos, ao contrário, corresponde a uma profunda exigência do organismo e ocupa lugar
de extraordinária importância na educação
escolar. Estimula o crescimento e o desenvolvimento, a coordenação muscular, as faculdades intelectuais, a iniciativa individual, favorecendo o advento e o progresso da
palavra. Estimula a observar e conhecer as
pessoas e as coisas do ambiente em que se
vive. Através do brinquedo a criança pode
brincar naturalmente, testar hipóteses, explorar toda a sua espontaneidade criativa.
Portanto, o brinquedo é um dos fatores
mais importantes das atividades da infância,
pois a criança necessita brincar, jogar, criar
e inventar para manter seu equilíbrio com o
mundo. A importância da inserção e utilização
dos brinquedos, jogos e brincadeiras na prática pedagógica é uma realidade que se impõe ao professor. Brinquedos não devem ser
explorados só para lazer, mas também como
elementos bastante enriquecedores para
promover a aprendizagem. Através dos jogos
e brincadeiras, o educando encontra apoio
para superar suas dificuldades de aprendizagem, melhorando o seu relacionamento
com o mundo. Assim, Campos (2011) destaca que os professores precisam estar cientes
de que a brincadeira é necessária e que traz
enormes contribuições para o desenvolvimento da habilidade de aprender e pensar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todas as informações contidas
nesse estudo pode-se concluir que é importante mencionar que os jogos e as brincadeiras na sala de aula, podem ser considerados como sendo atividades sociais
privilegiada de interação específica e fundamental que garante a interação e construção
do conhecimento da realidade vivenciada
pelas crianças e de constituição do sujeito-criança como sujeito produtor da história.
Entretanto, cabe mencionar que os professores apresentam contradições entre o
pensamento (teoria) e as ações vivenciadas no decorrer de sua prática pedagógica,
deixando o jogos e as brincadeiras (lúdico)
de fora do processo de ensino-aprendizagem, usando-o apenas em alguns momentos e de maneira limitada, fazendo uma separação rígida entre prazer e conhecimento
para que haja o processo de aprendizado.

Com isso, os educadores, enquanto mediadores do conhecimento, devem oportunizar
o crescimento da criança de acordo com seu
nível de desenvolvimento, oferecendo um
ambiente de qualidade que estimule as interações sociais, um ambiente enriquecedor
de imaginação, o qual a criança possa atuar de forma autônoma e ativa, fazendo com
que venha a construir o seu próprio processo
de aprendizagem. Além disso, as brincadeiras
e os jogos são indispensáveis para que haja
uma aprendizagem com divertimentos, que
proporcione prazer no ato de aprender e que
facilite as práticas pedagógicas em sala de
aula. Além disso, os professores que participaram da pesquisa sabem e tem consciência
acerca da importância da inclusão do lúdico
no desenvolvimento da prática pedagógica,
porém, por alguns motivos, entre eles: a falta
de materiais e à própria formação não o faz.

REFERÊNCIAS
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Pré1995

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

VANESSA CRISTINA ARAUJO
Graduação em Letras pela Universidade Cruzeiro do Sul (2001);
Especialista em Educação Inclusiva pela Faculdade Campos Eliseos
(2018); Professora de Educação Infantil na EMEI Severino do Ramo.

792

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

A ALFABETIZAÇÃO FRENTE ÀS NOVAS TECNOLOGIAS
RESUMO: O presente trabalho trata da discussão sobre o processo de alfabetização em

razão do surgimento das tecnologias digitais de informação e comunicação e teve como
objetivo analisar como essas tecnologias contribuem para o processo de alfabetização das
crianças. As tecnologias digitais de informação e comunicação transformaram a sociedade,
principalmente com a invenção do computador em 1969 e das redes sociais em 1995, nos
Estados Unidos. As tecnologias estão presentes no cotidiano das crianças por meio do
celular, do computador, da televisão, do rádio, do vídeo game, entre outras mídias digitais.
Não há como negar que as crianças, nos dias atuais, nascem em meio a um mundo virtual
cheio de elementos que as seduzem. A alfabetização não é mais aceita como o aprender ler
e escrever somente, é preciso alfabetizar o indivíduo para as práticas sociais de interação.
Este estudo fundamentou-se na revisão de literatura por meio de artigos científicos, livros e
entrevistas e obteve como resultado que as tecnologias contribuem para a alfabetização uma
vez que promovem o desenvolvimento de habilidades e competências indispensáveis para
a aprendizagem. Também ficou evidenciado que as escolas brasileiras não estão preparadas
para as tecnologias, pois não há investimentos em recursos físicos e humanos, o que contraria
a realidade da sociedade atual.

Palavras-chave: Alfabetização; Tecnologia; Prática Pedagógica; Reflexão.
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INTRODUÇÃO
A educação, deixou de ser sinônimo de transmissão de conhecimento já faz muito tempo. A estratégias de ensino foram aperfeiçoadas e a reflexão sobre a prática cada vez mais aparece nos debates sobre educação e desenvolvimento humano.
As informações e os conhecimentos já não são exclusivos dos livros. As fontes agora vêm
da televisão, do rádio e principalmente, da internet. Neste contexto, as crianças já chegam
a escola com uma imensa carga de conhecimentos e informações que são adquiridas pelo
uso, em especial, do celular e computador. A escola como parte do processo de aprendizagem não deve se eximir da necessidade latente de aprimorar suas práticas pedagógicas ao contexto da atual sociedade, aproveitando-se de toda a informação disponível para
transformá-la em conhecimento, o que justifica o debate do tema proposto neste estudo.
Diante deste cenário, o objetivo geral deste estudo é analisar como as tecnologias atuais podem auxiliar no processo de alfabetização das crianças. Os objetivos específicos deste trabalho são: refletir sobre as práticas pedagógicas e a utilização das tecnologias atuais; identificar como as escolas percebem a
importância do uso de mídias digitais em sala de aula no processo de alfabetização letramento.
Com o intuito de responder ao problema da pesquisa que concerne em como as tecnologias contribuem para a alfabetização? O presente trabalho apresentará, por meio de revisão de literatura alguns conceitos sobre alfabetização e letramento, para posteriormente,
expor trabalhos que possam esclarecer como as tecnologias são utilizadas neste processo.
Por meio de pesquisa bibliográfica, em plataformas acadêmicas, sites, livros e revistas eletrônicas, o estudo alicerçará nos próximos capítulos, na descrição das informações. De acordo com Gil (2008, p. 44) “ a pesquisa Bibliográfica é desenvolvida com base em material
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Quanto aos objetivos, a pesquisa configura-se do tipo descritiva qualitativa. Segundo Minayo (2010 apud
MARTINS; RAMOS, 2013, p. 10), “busca questões muito específicas e pormenorizadas,
preocupando se comum nível da realidade que não pode ser mensurado e quantificado”. A
investigação e a reflexão sobre a prática devem ser constantes. É perceber que o planejamento pedagógico não pode desconsiderar as experiências de seus alunos. (SOARES, 2003).
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ALFABETIZAÇÃO
De acordo com Tfouni (2006, p.9), “A alfabetização refere-se à aquisição da escrita
enquanto aprendizagem de habilidades para
leitura, escrita e as chamadas práticas de linguagem. Isso é levado a efeito, em geral, por
meio do processo de escolarização e, portanto, da instrução formal. A alfabetização
A alfabetização deixou de ser apenas o pertence, assim, ao âmbito do individual”.
aprender das letras para se tornar uma atiA alfabetização ocorre num processo invidade complexa, contudo, essa complexidade veio acompanhada de novas possibi- dividual, contudo, contemplando que a inlidades e concepções. Junto ao processo teração social há faz necessária. E a escola
de alfabetização, também surgiu um rom- como mediadora deste processo estruturado
pimento social: de um lado, os alfabe- e sistemático, deve conceber as transformatizados, do outro, os não alfabetizados. ções sociais e as singularidades individuais.
A escrita surgiu a aproximadamente 5000
a.C., e transformou a sociedade dependente dela, ou seja, grafofônica (BALDO, 2018).
Segundo Ferreiro (2001) a escrita surgiu
da necessidade de um sistema representativo, não de um processo de codificação.

A Organização das Nações Unidas para
De acordo com Baldo (2018), a alfabetização a princípio tinha o intuito de atender as Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
necessidades da sociedade. Num segundo classificam a alfabetização como sendo:
momento ela passa a ser o ensino da leitu[...] a habilidade de identificar, compreender, inra e da escrita, de forma mais estruturada.
Com as mudanças de conceito de criança, ela deixou de ser apenas uma ferramenta, meramente, para fazer parte da construção de conhecimento. As transformações
ao longo da história da alfabetização em determinado momento, já neste século, mais
precisamente na década de 80, o conceito
de letramento trouxe a alfabetização novas
concepções, e assim, seu objetivo principal, recentemente, é desenvolver habilidades e competências para a leitura e a escrita numa perspectiva social de resolução de
problemas e conflitos, o que culminou na
concepção mais aceita nos dias atuais de alfabetização como práticas de linguagem com
ênfase na interação social (BALDO, 2018).

terpretar, criar, comunicar e assimilar, utilizando
materiais impressos e escritos associados a diversos contextos. A alfabetização envolve um continuum de aprendizagem que permitem os indivíduos atinjam seus objetivos, desenvolvam seus
conhecimentos e potencial e participem plenamente na sua comunidade geral (UNESCO, 2009, p. 18).

Nesta perspectiva de alfabetização, a
Unesco se permitiu considerar as práticas
de linguagem, cuja discussão, norteia os debates sobre alfabetização nos dias atuais.
Segundo Magda Soares, educadora e estudiosa, o processo de alfabetizar é concomitante ao de letrar. O letramento segundo a autora
é utilizar a alfabetização, o aprender ler e escrever, de forma representativa na sociedade,
ou seja, interpretar o que se lê e escreve de
forma adequada e utilizar as informações perante a necessidades sociais (SOARES, 1998).
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[...] no quadro das atuais concepções psicológicas,
linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, a
entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no
mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses
dois processos: pela aquisição do sistema convencional
de escrita – a alfabetização – e pelo desenvolvimento
de habilidades de uso desse sistema em atividades de
leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a
língua escrita – o letramento (SOARES, 2003, p.14).

to de dar continuidade ao processo iniciado no ensino infantil com a alfabetização.

A BNCC traz nas suas orientações a utilização de práticas que englobem novas tecnologias, acompanhado as transformações
que estão ocorrendo na sociedade e no mundo. Segundo a BNCC, já não é possível utiNão distante ao pensamento de Soares lizar apenas uma prática de alfabetização.
(1998) está o de Emília Ferreiro e Ana TeNos dois primeiros anos do Ensino Fundamenberosky sobre alfabetização e letramental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfato. Nos anos 80, sob influência das te- betização, a fim de garantir amplas oportunidaorias de Jean Piaget, Emília, começou a des para que os alunos se apropriem do sistema de
estudar sobre a forma como a criança cons- escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de
trói seu conhecimento acerca da escrita. escrita e ao seu envolvimento em práticas diversiO trabalho de Ferreiro e Teberosky (1999) foi
verificar como as crianças percebiam e criavam
hipóteses sobre a escrita. As autoras concluíram que antes da criança se tornar totalmente
alfabetizada sua pré-escrita está diretamente
relacionada com a linguagem e expressa partes sonoras da fala (ANDRADE et al., 2017).

ficadas de letramentos[...] - (BRASIL, 2017, p.57).

O que se refere as tecnologias, a BNCC, fomentar novas discussões sobre o processo de
alfabetização que sempre foi motivo de debates na educação, orientando que sejam implantadas e utilizadas práticas que inserissem
ferramentas digitais, como as hipermídias, que
é o trabalho com informação com a utilização
A alfabetização baseada apenas em de- de computadores, ou seja, a interação com
codificar e codificar o sistema alfabético textos, imagens estáticas ou em movimento,
é controverso e sofre críticas dos estu- sons, softwares, jogos, vídeos, entre outros.
diosos. A tarefa de memorizar não condiz
Dessa forma, a BNCC procura contemplar a culmais com a demanda da sociedade a muitura digital, diferentes linguagens e diferentes letas décadas (ALBUQUERQUE et al., 2008).
A sociedade como um todo se transformou e as novas exigências ressurgem a
todo momento. As políticas públicas vislumbram sempre a alfabetização como
pauta principal em seus planejamentos,
projetos e programas. (BALDO, 2018).
Em 2017, com o objetivo de padronização do ensino, o Ministério da Educação
(MEC) publicou a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), que teve como principal mudança adiantamento da alfabetização das crianças para até o segundo
ano do ciclo I do fundamental com o intui796
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com baixo nível de hipertextualidade, até aqueles
que envolvem a hipermídia. (BRASIL, 2017, p.66).
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AS NOVAS TECNOLOGIAS E A
ALFABETIZAÇÃO
A utilização de tecnologias na alfabetização
coloca a criança em um mundo que ela já está
inserida. Não se pode negligenciar que essas
crianças, na atualidade, nasceram em um mundo digital e fazer uso das novas tecnologias podem facilitar o processo de alfabetização, pela
familiaridade que elas trazem para as crianças.
O digital produziu uma mudança na discursividade
do mundo, [...] nas relações históricas, sociais e ideológicas, na constituição dos sujeitos e dos sentidos,
mas também na forma dos relacionamentos, do trabalho, da mobilidade, dos encontros, até mesmo do
fazer científico, do qual faz parte a maneira de sua
produção e seus meios de circulação (DIAS, 2016, p9).

Ainda que o mundo seja digital, o uso das
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) ainda não são adotadas na
maioria das instituições de ensino no Brasil e
as que já utilizam são restritas apenas a programas desenvolvidos pelos governos (BALDO, 2018), “[...] o uso de tecnologia nas salas
de aula do Brasil não é realidade em grande
parte das instituições de ensino. Seja por
uma questão de infraestrutura ou pela falta de formação adequada para o corpo docente, a realidade, segundo professores, é
bem distante da ideal” (GLOBO, 2019, p.1).
As práticas, os programas, projetos e metodologias de ensino devem ser repensadas.
A reflexão sobre o aprender é constante e as
tecnologias digitais são uma nova forma de
planejar os currículos, o que segundo a BNCC,
não retira do impresso sua importância.
Não se trata de deixar de privilegiar o escrito/impresso nem de deixar de considerar gêneros e práticas
consagrados pela escola, tais como notícia, reportagem, entrevista, artigo de opinião, charge, tirinha, crônica, conto, verbete de enciclopédia, artigo de divulgação científica etc., próprios do letramento da letra e do
impresso, mas de contemplar também os novos letra-

De acordo com o Centro de Inovação
para a Educação Brasileira (CIEB) ao introduzir recursos digitais na alfabetização
das crianças, o grau de engajamento delas na atividade pode aumentar e resultar
em uma multiplicidade de aprendizagens.
Os recursos educacionais digitais, denominados de REDs, que englobam as multimídias e as hipermídias, segundo o CIEB,
proporcionam situações de aprendizagem
pela “interação, ambientes personalizados,
criação de estórias e envolvimento dos pais”.
Segundo Landin e Monteiro (2013) a forma
como nós nos relacionamos com o conhecimento e com as informações mudaram, muito
em razão das novas tecnologias e ressaltam a
importância dos professores se apropriar dos
recursos digitais como ferramenta pedagógica, o que vislumbra conhecer e saber utilizar.
De acordo com Vygotsky (1996) a aprendizagem humana ocorre não somente pela maturação orgânica, mas pela aprendizagem a
medida que está promove ambientes e práticas educadoras assertivas e contextualizadas.
É o que Vygotsky (1996) relaciona com o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal
(ZDP), ou seja, entre o que já se sabe realizar sem ajuda e o que ainda há a necessidade
de auxílio. Fazendo uma relação da teoria de
Vygotsky com o momento atual, é possível
perceber que as tecnologias são os objetos/
instrumentos cuja interação com o homem
promove a aprendizagem contextualizada, ou
seja, permite trazer para a aprendizagem objetos que fazem parte do cotidiano da criança.

mentos, essencialmente digitais (BRASIL, 2017, p. 65).
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Lalueza et al., (2010, p. 51) asseguram que:
A tecnologia contribui para orientar o desenvolvimento humano, pois opera na zona de desenvolvimento proximal de cada indivíduo por meio da internalização das habilidades cognitivas requeridas
pelos sistemas de ferramentas correspondentes a
cada momento histórico. Assim, cada cultura se caracteriza por gerar contextos de atividades mediados
por sistemas de ferramentas, os quais promovem práticas que supõem maneiras particulares de pensar e
de organizar a mente (LALUEZA ET AL., 2010, P. 51).

O que se espera da alfabetização com o
auxílio das tecnologias é promover habilidades e competências que possam ser capazes de preparar os indivíduos para a assimilação de informações que serviram de base
para a resolução de problemas e conflitos
do cotidiano. Ao ter acesso as tecnologias,
as mesmas oferecem certa reflexão sobre
a formas de aprender e essa interação permite conceber um mundo cada vez mais
tecnológico e virtual. (GUSMÃO, 2016).

A alfabetização como processo de construção de conhecimento não deve ser vislumbrada como algo isolado e restrito ao
ler e escrever utilizando apenas o método
tradicional de material impresso. Conceber
o uso de mídias e tecnologias de informações é permitir que o processo de alfabetizar e letrar seja condizente com o contexto
da atual sociedade, o que requer novos ambientes de aprendizagem com materiais diversificados e atraentes ao olhar das crianças.
Sabe-se que os recursos tecnológicos são importantes instrumentos no processo de ensino. Por
isso, faz-se necessário entendê-los como meios
que podem ajudar a aprimorar as ações, estratégias e planejamento de sala de aula, colocando-os
como complemento às estratégias de ensino já utilizadas em sala de aula e ao mesmo tempo como
um elemento inovador [...] (RIBEIRO, 2016, p.3).

Segundo Kenski (2012) a atual realidade
da sociedade, que está imersa num mundo altamente tecnológico, reflete na educação como um desafio, pois já não se
A base educativa escolar tem como pro- permite mais, ensinar com estratégias de
pósito o fortalecimento de habilidades e ensino ultrapassadas e descontextualizadas.
competências que são requisitadas todos
os dias pelas situações que o ser humaOs jogos digitais são ferramentas que auno vivência. Segundo Gusmão (2016) en- xiliam no processo de alfabetização e letre as habilidades e competências, estão: tramento. A proposta dos jogos exige con-

[...] a capacidade de unir seu conhecimento ao de
outros numa empreitada coletiva; capacidade de
compartilhar e comparar sistemas de valores, por
meio da avaliação de dramas éticos; capacidade de
formar conexões entre pedaços espalhados de informação; capacidade de expressar suas interpretações
e sentimentos em relação a ficções populares, por
meio de sua própria cultura tradicional; capacidade
de circular suas criações por meio da Internet, para
que possam ser compartilhadas com outros e a capacidade de explorar um mundo ficcional e a competência de desenvolver uma compreensão mais rica
de si mesmo e da cultura à sua volta (Gusmão (2016).
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centração do jogador e a forma que ele vai
realizar a ação, requer raciocínio lógico.
Em entrevista à Escola de Formação e
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EFAPE), da Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo, em março de 2015,
Celso Antunes, formado em Geografia e especialista em Técnicas de Ensino e Aprendizagem, respondeu à pergunta: Tecnologia também pode ser brincadeira? E a resposta foi:
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O que é uma brincadeira? Sem que se compreenda
o abrangente e amplo sentido dessa palavra, é impossível uma resposta. A criança que é desafiada a vencer
problemas em um jogo eletrônico, está “brincando” e,
simultaneamente, também estimulando sua inteligência lógico matemática. E da mesma maneira, crianças
que “brincam” de “pegador” ao correr e se esconder,
estão estimulando sua condição muscular e cardiorrespiratória. Portanto, é essencial que se abra o sentido amplo e filosófico da palavra “brincadeira” para se
encontrar uma resposta coerente (ANTUNES, 2015).

Segundo Celso Antunes (2003) os jogos
contribuem para o estímulo de múltiplas inteligências, pelo qual o indivíduo se organizar perante o jogo e faz uso da imaginação
e da criatividade. Tais habilidades e competências, como analisar, relacionar, observar, decidir, diferenciar, entre outras, contribuem para a aprendizagem. Todas essas
habilidades são aparatos cognitivos que podem auxiliar no processo de alfabetização,
já que segundo Piaget (1998, p. 89) “ [...] a
atividade lúdica é o berço obrigatório das
atividades intelectuais da criança, sendo,
por isso, indispensável à prática educativa”.

gos, software pedagógicos, entre outros.
As hipermídias, principalmente a internet,
apresenta-se como ferramenta que possibilita trabalhar informações por meio de imagens estáticas e em movimento, sons, textos,
entre outros, que despertam a curiosidade
das crianças e prendem sua atenção, estimulando a concentração e a criatividade.
Mesmo diante do avanço inevitável das
tecnologias a nível global, que remodelam as interações sociais, a comunicação
e a informação, refletindo na construção
de conhecimento, as instituições escolares
assim como os próprios docentes se mostram resistentes a utilização de novas estratégias de ensino para a alfabetização.

As políticas públicas e os programas para a
educação com tecnologias, no que concerne
com investimentos em ambientes digitais e capacitação docente, não contemplam a maioria das escolas públicas no Brasil, não acompanhando a evolução fora dos seus muros. Se
faz necessário que os governos, os profissionais de educação e a sociedade como um todo,
CONSIDERAÇÕES FINAIS
compreenda a importância de alfabetizar as
Este estudo concluiu que as tecnologias crianças utilizando não só as ferramentas tradigitais de comunicação e informação, po- dicionais, mas elementos que estão presendem e devem fazer parte das atividades pe- tes nas experiências e vivências das crianças.
dagógicas da escola, pois contribuem para a
A reflexão sobre a alfabetização é um procesaprendizagem e consequentemente também
para a alfabetização das crianças, que na sua so constante e deve ser repensada e replanejar
maioria não dominam a leitura e a escrita, sempre que houver a necessidade, já que o uso
mas já estão inseridas num contexto digital da linguagem não se restringe apenas ao ler e
antes mesmo de adentrar na vida escolar. escrever, mas sim ao uso da língua nas interações sociais, ou seja, as práticas de linguagem.
As tecnologias, conforme a pesquisa, mostrou que por ter um caráter lúdico é atraente as crianças, permitindo o desenvolvimento de competências e habilidades que
serão indispensáveis para a construção de
conhecimento. Aparatos tecnológicos como
o computador podem ser empregados em
atividades de alfabetização por meio de jo799
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A ARTE MUSICAL COMO INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO
RESUMO: Adolescentes de uma forma geral apreciam música, dança, abrem seu mundo

tal fechado e impreciso, a escola enquanto instituição social e formativa se depara com
os problemas sociais, que adentram a escola e alteram toda a sua rotina. Partindo deste
pressuposto busca-se nesse trabalho evidenciar as potencialidades da arte e a necessidade de
uma gestão participativa que valorize a arte e a entenda como parte da sociedade, devendo
estar presente no dia a dia escolar. Para realização deste trabalho utilizou-se de revisão
literária, não tendo a pretensão de esgotar o assunto, mas sim de trazer a temática à tona
para discussão e reflexão por parte dos envolvidos no processo ensino aprendizado.

Palavras-chave: Arte; Comunicação; Música, Aprendizagem.

803

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

INTRODUÇÃO
Enquanto educadora, diversasvezes me deparei com o envolvimento dos alunos nas festividades
escolares, até mesmo aqueles indisciplinados, que descobrem na arte a liberdade, a música e a dança.

Estas atividades fazem parte dos contextos festivos, o que não exime a responsabilidade
do professor aprimorar suas aulas enriquecendo-as com as mais diversas formas de arte.

A escola que proporciona espaço para produção e, apreciação da arte, enriquece o ambiente escolar, proporciona vida e valores sociais nas ações desencadeadas. Não há
como a escola se politizar dos acontecimentos sociais sem que a gestão tenha obrigação
de politizar o meio através das múltiplas possibilidades de ensino seja através da arte ou
de outra ferramenta pedagógica que proporcione aprendizado e liberdade ao pensar.

Precisamos tirar os ferrolhos de nossos adolescentes, que vivem alienados ao um mundo único e exclusivo. A arte enquanto criação do homem, traz
para o mesmo a liberdade, nas linhas, nos traços, no movimento, no som, etc.

A arte se define como uma criação do homem com valores estéticos que sintetizam as suas
emoções, sua história, seus sentimentos e a sua cultura. É um conjunto de procedimentos que
utilizados para realizar obras, e no qual aplicamos nossos conhecimentos. Apresenta-se sob variadas formas como: a plástica, a música, a escultura, o cinema, o teatro, a dança, a arquitetura, etc.

804

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

ARTE E COMUNICAÇÃO,
CONCEITOS E DEFINIÇÕES
A escola tem uma contribuição indispenSegundo Barbosa (2002), a arte pode ser vista ou percebida pelo homem de três maneiras: sável e insubstituível, embora limitada, a
dar para a afirmação histórica das classes
populares, na medida em que pode favore— Visualizadas
cer a ampliação da compreensão do mun— Ouvidas
do, de si mesmo, dos outros e das relações
— Mistas (audiovisuais)
sociais, essencial para a construção da sua
Arte é uma atividade humana, ligada a mani- presença histórica, responsável e consfestações de ordem estética feita por artistas ciente, no exercício concreto da cidadania.
a partir de sua percepção, emoções e ideias.
De acordo com Pereira e Gonçalves (2010):
Para Barbosa (2002), arte é uma exa relação professor-aluno, como qualquer relapressão pessoal, onde se desenvolve a
ção entre pessoas, não é unidirecional, nem mesmo
capacidade crítica, faz com que o indi- quando se trata de crianças pequenas como em uma
víduo analise o mundo em que vive, de- pré-escola. A relação supõe participação ativa de amsenvolvendo
assim
sua
criatividade. bas as partes, o que envolve acordos e desacordos.
É através do embate entre parceiros que a criança
vai construindo sua visão de mundo, conforme os
significados que ela já vem elaborando, desde que
nasceu (sentimentos, interpretações, valores) e que
são confrontados com os significados que circulam

A arte propicia o pensamento artístico do indivíduo, através dela o aluno amplia suas capacidades de percepção, reflexão e imaginação. Sendo assim o aluno pela escola (PEREIRA E GONÇALVES, 2010, p.14).
desenvolve seu potencial artístico e criativo.
Comunicação é compreendida como habiSegundo Fusari (1992), ao tratar de conteú- lidade para ouvir, processar e compreender a
dos em arte, é imprescindível que o professor mensagem, expressando-se e argumentando
conheça seus alunos, sua realidade ou seja com coerência, garantindo que os receptores
todo seu contexto, e a partir dessas informa- da mensagem a apreendem em toda a sua
ções, adequar os conteúdos a serem dados. plenitude, sem distorções ou ruídos, onde o
processo de comunicação se dá por alguns
Os Parâmetros Curriculares Nacionais componentes, os quais estão interligados en(1988), sugere que a arte seja dividida em: tre si, interagindo constantemente, qualquer
música, artes visuais, teatro e dança. Dando alteração em uma das partes poderá dar um
várias possibilidades ao professor desenvol- resultado não satisfatório na comunicação.
Para que a comunicação ocorra é necessáver seu trabalho da melhor forma possível,
respeitando as necessidades de seus alunos. rio duas ou mais pessoas, onde estas serão
fontes ou emissoras da comunicação utiliHoje alguns tipos de arte permitem que o zando-se de ferramentas acessórias nesse
apreciador participe da obra. O artista precisa processo, como codificador, canal, decodida arte e da técnica para comunicar-se. As ar- ficador e feedback, outros fatores podem
tes sempre estiveram presentes na história das interferir na comunicação entre as parsociedades há registros desde a pré-história. tes, são eles as atitudes, o nível de conhecimento e a posição no sistema-cultural.
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O início da comunicação, de acordo com
Mendes (2010), se dá através da fonte a qual
é o emissor da informação, transforma os
objetivos da comunicação em uma mensagem através de um codificador, tendo o canal
como meio pelo qual a mensagem é transmitida, sendo assim, o receptor através do decodificador interpreta a mensagem, através
do feedback (trata-se do retorno), o receptor
informa à fonte o recebimento da mensagem.
Segundo Jardini (2009), através de métodos
adequados, podemos realizar a troca eficaz de
informações relevantes, precisas e adequadas
através da comunicação com todos os envolvidos nos projetos, embora Braga (2004) deixa claro que a comunicação é um processo de
natureza complexa e multidisciplinar, que sofre influências de outros comportamentos de
diversas ordens, sejam pessoas próximas ou
distantes que interagem entre si dentro de um
processo de comunicação recíproca ou não.
A comunicação oferece meios para que as
pessoas se relacionem, compartilhando experiências ideias e sentimentos, diante deste processo de comunicação influência o seu meio,
alterando-o e modificando a realidade em que
estão inseridas, portanto a comunicação pode
ou não ser eficaz em um projeto, tudo depende
do contexto e forma de utilização da mesma.
Segundo Arantes (1998), cabe ao emissor
tornar as informações claras, coerentes e coesas, permitindo ao receptor condições para
uma boa interpretação da mensagem, sendo
este responsável por garantir um recebimento da informação de forma integral e entendida corretamente, somente através de uma
comunicação eficaz as empresas podem garantir a sua sobrevivência, crescimento e continuidade diante do mercado competitivo.
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A EXPRESSÃO DOS INDIVÍDUOS
POR MEIO DA ARTE
O mundo não é. O mundo está sendo. Como
subjetivado e curiosa, inteligente, interferidora na
objetividade com que dialeticamente me relaciona, meu papel no mundo não é só o de constatar o que ocorre, mas também o de quem intervém
como sujeito das ocorrências (FREIRE, p.20, 1997).

Nosso país sempre produziu arte, mesmo
antes de sermos “Brasileiros”. Essa necessidade de interpretar e expressar os pensamentos e as formas de apreensão do mundo
está em todas as culturas. E a necessidade
de conviver com essas formas de expressão está em nossa vida, faz parte de nosso
dia-a-dia e usufruímos desse convívio como
forma especial de compreensão e de conhecimento do mundo que nos cerca, das outras
pessoas, das outras culturas, de nós mesmos, de nossas emoções, de nossos medos,
de nossas esperanças, de nossos desejos, de
nossas possibilidades (FREIRE, p.20, 1997).
É por meio da arte e de seus símbolos que
podemos nos compreender melhor e conhecer o nosso próprio país. As manifestações artísticas brasileiras nos revelam o processo de
emancipação e de constituição de nossa identidade, pela assimilação, transformação e reelaboração das matrizes estéticas trazidas de
fora pelos colonizadores. Portanto, informações a respeito da arte universal, mas principalmente da europeia, são imprescindíveis para
a compreensão da nossa arte. Quando desenvolvemos o senso crítico, podemos perceber
se estamos nos expressando sinceramente
ou se estamos sendo apenas vítimas de uma
dominação simbólica que deforma nossa voz
e nosso gesto criador (FREIRE, p.20, 1997).
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Como a carga significativa da arte tem dimensões infinitas, não podemos nos conformar
com uma convivência passiva, acrítica, mas,
sim, precisamos ser ativos e inquietos diante
dos estímulos que a manifestação criativa nos
lança. Para usufruir tudo o que a arte brasileira nos proporciona, tanto quando produzimos
como quando apreciamos, precisamos desenvolver habilidades relacionadas à observação,
atenção, memória, análise, síntese, orientação
especial, sentido de dimensão, pensamento
lógico e pensamento criativo. Tais habilidades
nos permitem perceber como os elementos
da linguagem artística foram organizados.
[...] no primeiro que partem do pressuposto que
a arte rompe com o predomínio lógico matemático
das disciplinas escolares. Oferece ao educando outras portas de acesso ao desenvolvimento de seu
potencial. Além disso, por lidar constantemente com
a subjetividade, a arte favorece a criação de marcas
pessoais de cada aluno em seu processo de aprendizagem. No segundo nível, temos como a busca pela
ressignificação de padrões, a desconstrução de verdades consideradas como absoluta, utilizando oficinas
de arte como meio para facilitar discussões teóricas e
conectá-las com a vida prática (MENDES, 2010, p.49).

Precisamos também deter e associar as informações a respeito de todo o contexto em
que a arte é produzida.Emoção e razão se
conjugam para que o prazer estético seja pleno. A sensibilidade, a inteligência e a vontade
são os agentes principais dessa atividade, do
mesmo tempo intelectual e emocional, que é
a experiência estética (MENDES, 2010, p.49).
O trabalho de conhecimento e apreciação da arte é uma vivência, ou seja, é ao
mesmo tempo indagação, questionamento (a obra me propõe perguntas) e elaboração de múltiplas possíveis respostas. É,
portanto um exercício de comunicação, de
integração, de interação. O conhecimento da
arte é antes de tudo o convívio com a arte.

O professor de música necessita estar atento às manifestações sonoras destes sujeitos e trazê-las para o plano da consciência,
buscando a transformação destes materiais
sonoros em experiências expressivas de formação. Importa que o aluno de pedagogia
na sua formação possa vivenciar e fazer parte do processo de criação, interpretação e
composição musicais (MENDES, 2010, p.49).
Considerar o discurso musical dos alunos
significa respeitar suas escolhas, suas tomadas de decisões em relação aos seus gostos e
permitir-lhes a fluência musical antes de qualquer intenção de leitura ou escrita musical.
Conforme afirma Nóvoa (2003), o professor ensina aquilo que é e naquilo que
é se encontra muito do que ele ensina.
Perrenoud (2002, p.39) também confirma isso, dizendo que “nossa ação sempre é a expressão daquilo que somos”.
Pensar em música num contexto mais amplo significa perceber que esta pode acontecer nas mais variadas formas e que ela não
necessariamente precisa apenas ser vivenciada através do canto. A música é constituída
de sons e silêncios e está presente no cotidiano de todo o ser humano, bastando-lhe para
isso a iniciativa de começar a explorar suas
atividades a partir destes sons e silêncios. Podemos explorar os diferentes sons corporais
(bocejos, murmúrios, estalos, palmas, etc.).
Podemos explorar os sons em diferentes
materiais do cotidiano (na rua, em casa, nos
objetos que nos cercam... entre muitos outros) e, a partir desta exploração, criar novas
formas de organização destes sons. Com a voz
podemos entender as diferentes possibilidades de inflexão melódica. Podemos explorar
os ritmos, os instrumentos, perceber diferenciações de timbres e buscar e analisar a música que encontramos na mídia em seus mais
diferentes aspectos (MENDES, 2010, p.49).
807

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

Szönyi (1990) indica alguns pontos sobre
a educação musical salientados pelo educador: A educação musical deve se estender e
ser acessível a todos, pois é de vital importância na formação geral. Para isto deve fazer parte da educação proposta pelo Estado, com organização e controle adequado.
Além disso, deve haver uma boa formação
de professores e um diálogo internacional
com cooperação e intercâmbio de ideias.
O primeiro educador musical da criança é a
família, em especial a mãe. Becker (1989) fala
que quando a mãe canta para a criança dormir,
ensina seu filho a bater palmas, está educando
musicalmente seu filho. Depois, na escola, a
criança terá sua educação musical formalizada.
A autora lembra que cabe aos professores dar oportunidades para os educandos
utilizar a música como uma forma de se comunicar e não deve existir a ilusão de haver
um grande interesse das crianças pela música só por elas estarem cercadas de músicas através do rádio, televisão, pois isso
não basta para desenvolver um senso crítico musical. Atividades lúdicas como canto,
brinquedos e rodas cantadas são importantes para despertar a sensibilidade da criança.
Schafer (2011) acredita que o trabalho do
professor é descobrir o potencial criativo das
crianças para fazer música por si, apresentar
aos alunos os sons do ambiente, tratar a “paisagem sonora do mundo” como um composição
musical da qual o homem é o principal compositor e fazer julgamentos críticos que levem à
melhoria de sua qualidade. Descobrir um ponto de união onde todas as artes possam encontrar-se e desenvolver-se harmonicamente.
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A ARTE E O ENSINO POR MEIO DA
LINGUAGEM MUSICAL
No ensino musical, os professores devem ter em mente que não se deve considerá-la apenas uma ginástica entre a leitura
de uma partitura e a técnica para tocar um
instrumento, as pessoas tem que encontrar seu caminho musical de fazer música.
Assano (2000) critica professores que pensam que só pode trabalhar com a linguagem
musical quem sabe música, pois desta maneira deixam de criar e fazer experiências com
novos sons. Para ela isto não justifica a possível ausência da música na sala de aula já que
os músicos contemporâneos usam justamente sons do cotidiano para compor músicas.
Comenta ainda a autora que Cecília Conde
(apud ASSANO, 2000, p. 14) em suas aulas
de música fazia qualquer coisa transformar–
se em música: vidros, latas, papéis, água,
madeira, sons da natureza, do corpo, da cidade. Tudo que era capaz de ser ouvido era
transformado em melodia pelos grupos que
sentiam a alegria da criação. A conclusão da
autora é quem a teve como professora, há
de se ter tornado capaz de sentir o imenso
prazer de descobrir a música da natureza.
O primeiro instrumento musical que o professor pode e deve utilizar é o próprio corpo, algo riquíssimo que podemos explorar.
São diversos os sons que podemos produzir com o corpo como cantar, gritar, suspirar, bater palmas, bater com os pés, assobiar, esfregar, bater os dedos, sapatear, etc.
Sugere-se que o educador faça uma análise das músicas populares para não serem
transmitidos conteúdos inadequados ou indesejáveis, também pode-se pesquisar temas ligados ao conhecimento humano, pois
estes de uma forma ou de outra foram re-
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tratados musicalmente por um compositor,
definir os conceitos que se deseja trabalhar,
saber que a apreciação musical vem do hábito de ouvir e que analisar uma canção requer planejamento e implantação gradativa.

A música é um meio de comunicação e
ao cantar a criança utiliza a linguagem verbal representando e assimilando o ambiente em que se está inserida, proporcionando
uma melhor qualidade de vida nas pessoas.

No início o professor deve preferir canções
atuais ou regravações recentes com músicas
de qualidade, depois ajudar os alunos a resgatar os clássicos, desenvolver estratégias de
trabalho, pesquisa, avaliações, apresentar material ilustrativo sobre o compositor ou intérprete da gravação, caso a canção não seja atual.

Segundo Rosa (1990, p.18) ― “o professor deve compreender a essência da linguagem musical e a partir de sua própria
experiência e de seu processo criador, facilitar o contato da criança com as diversas linguagens (plástica, corporal, etc.)”.

Segundo Amaral (1991) muitos professores de música adotam processos tradicionais no ensino musical pela falta de pesquisa experimental em música, e devido a
poucos esforços realizados na área musical.

E é por meio dessa mediação que a criança será capaz de olhar o mundo e se expressar. O ser humano é criativo e possui a facilidade em captar as diversas
faces e construir seus conhecimentos.
As crianças gostam de acompanhar as músicas com
movimentos do corpo, tais como palmas, sapateados,
danças, volteios de cabeça, mas, inicialmente, é esse
movimento bilateral que ela irá realizar. E é a partir desta relação entre o gesto e o som que a criança –ouvindo, cantando, imitando, dançando- constrói seu conhecimento sobre música, percorrendo o
mesmo caminho do homem primitivo na exploração
e na descoberta dos sons (JEANDOT, 1990, p. 19).

Lembrando Libâneo (2000), o professor
deve buscar sempre “aprender a aprender” a
fim de ajudar seus alunos a construírem seus
conhecimentos. É interessante os professores
buscarem uma aprendizagem musical, e por
que não exigir, assim como foi feito com os
professores de Educação Física, um profesA linguagem musical deve ser um dos meios
sor especializado em Educação Musical? Uma
educação musical de qualidade depende do para se alcançar esses conhecimentos pela reprofessor preparado para essas exigências. flexão e postura crítica do professor, “facilitando
a aprendizagem e garantindo experiências enCabe ao educador sentir o quanto ele é riquecedorasparaascrianças”.(ROSA,1990,p.19).
importante na construção dos conhecimenA música exerce uma enorme influência na
tos musicais de seus alunos, e assim utilizar cada vez mais a música em sala de aula. vida das crianças auxiliando-as na expressão
corporal atingindo os aspectos afetivo e emoAlguns psicólogos são unânimes em afir- cional, além de ser muito útil para o aprenmar que “crianças expostas a ambientes ri- dizado escolar, pois as crianças constroem
cos musicalmente durante os primeiros me- seus próprios conhecimentos sobre a música.
ses de vida, desenvolvem mais rapidamente
do que aquelas que não possuem um ambiente favorável” (MÁRSICO, 2003, p.19).
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Segundo Rosa (1990), a criança cresce em
seu conhecimento da música descobrindo os
sons e ritmos, desenhando, garatujando, experimentando instrumentos musicais, confeccionando-os. Desde muito cedo as crianças
já reagem ritmicamente à música como uma
atividade do corpo, pois já dão certa atenção
a sons de campainha, apitos, relógios entre
outros. No entanto, jogos rítmicos devem ser
trabalhados e incentivados na escola, pois é
por meio deles que a criança desenvolverá sua
sensibilidade, concentração e criatividade.

Segundo Faria (2001), define que a música
é um importante fator na aprendizagem, pois
a criança desde pequena ouve música cantada pela mãe ao dormir. A música desenvolve
raciocínio, criatividade e desperta emoções.
Quanto mais elas possuem oportunidade
de comparar as ações feitas e as sensações
obtidas através da música, mais seu conhecimento e sua inteligência, vão se desenvolvendo. Para desenvolver todo o potencial do
cérebro são necessários estímulos, que ajam
diretamente nas centrais de comunicação. Na
infância esses estímulos promovem o desenvolvimento das fibras nervosas, que são capazes não só de ativar o cérebro como também
de dotá-lo. As aulas de música na infância fazem o cérebro crescer, a área utilizada para
análise de sons musicais é de 25% maior
nos músicos, logo quanto antes começar o
treino musical maior será a área do cérebro.

Segundo Rosa (1990), o educador deve estar atento a todas as formas de expressões
escolhidas pelas crianças, valorizando-as. E é
por meio dessas expressões que o professor
poderá intervir e promover a conciliação entre eles incentivando o respeito às diversidades. A música é linguagem, assim devemos ter
com a música o mesmo processo de desenvolvimento que adotamos com a linguagem
falada, ou seja, “devemos expor a criança à
Segundo Rauscher e Shaw (2012, p.20) enlinguagem musical e dialogar com ela sobre e fatizam que:
por meio da música” (JEANDOT, 1990, p. 20).
Foi à relação causal entre o treinamento musical precoce e o desenvolvimento do circuito nervoso que controla a inteligência espacial, o treinamento musical gera conexões neurais utilizadas
para o raciocínio abstrato, incluindo aquelas que
são necessárias para entender os conceitos matemáticos (RAUSCHER E SHAW, 2012, P.20).

Da mesma forma que utilizamos a linguagem falada para nos comunicarmos com as
crianças devemos expor a elas a linguagem
musical, pois segundo Salles e Prado (1999,
p.16), “a música ajuda a afinar a sensibilidade das crianças, aumenta a capacidade
A música irá treinar o cérebro para formas
de concentração, desenvolve o raciocínio
elevadas de raciocínio. Ela não apenas favorece
lógico-matemático e a memória, além de
como ajuda em todo o desempenho da criança.
ser um forte desencadeador de emoções”.
É necessário expor as crianças a vários materiais musicais, como por exemplo, cantigas
de rodas, músicas atuais etc., porém não se
pode ignorar o que ela já conhece, pois ela
precisa sentir vivenciar e apreciar a música.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se pensarmos que a Escola não possui condições, nem nos oferece possibilidades para trabalhar com música, seja por falta de material sonoro, seja por falta de espaço físico, ou mesmo devido à insegurança do professor, nada irá acontecer.
No entanto, se formos capazes de despertar a comunicação ativa através de instrumentos artísticos com por exemplo a música, o teatro a dança, teremos uma escola mais feliz;
uma escola onde alunos, pais e professores irão interagir de forma harmônica, pois estarão
de verdade sendo os sujeitos da edificação de sua própria história. Para a realização de tamanha façanha é necessário a comunicação e o respeito inicie através de uma gestão escolar democrática e participativa, a qual esteja realmente preocupada com o aprendizado
dos alunos. Propiciando uma educação de qualidade através das múltiplas facetas da arte.
É preciso, pois, oportunizar às crianças na escola a apropriação da linguagem musical sem reservas; a música não deve ser um privilégio de alguns, mas patrimônio de todo
ser humano. Pois como sabemos a música é algo pertinente na vida das pessoas é muito mais do que isso; é orgânico bem natural, a música tem nas suas principais características aspectos que fazem com que nossa vida seja melhor contribuindo para a preparação do nosso organismo para absorver componentes que irão nos dar suporte para
receber todo tipo de aprendizagem, gerando no nosso sistema funcional elementos
que irão nos ajudar a, compreender, e realizar atividades complexas em nossas vidas.
Esta deve ser uma preocupação no espaço acadêmico, pois se trata de mais um elemento
que contribui de maneira imensurável no que se refere na preparação para as crianças no
processo de aprendizagem, além de ter propriedades terapêuticas que nos fornece alegria,
prazer e descontração, com isso proporcionando um ambiente mais ideal para se aprender.
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PSICOMOTRICIDADE E O DESENVOLVIMENTO MOTOR NA INFÂNCIA
RESUMO: Este estudo trata do tema Psicomotricidade e a importância do desenvolvimento

motor na infância e tem por objetivo apresentar os conceitos sobre os estudos de
Psicomotricidade relacionados a aprendizagem na Educação Infantil. A psicomotricidade
pode ser definida como a ciência que estuda o homem, o seu corpo em movimento e a
capacidade humana relacionar-se com as pessoas e com os objetos. Diante disso, este estudo
busca refletir sobre a importância da Psicomotricidade para auxiliar o processo de ensino
e aprendizagem, em suas teorias sobre a maneira como a criança percebe o seu corpo e
como se expressa com ele. Na educação infantil, fase em que são desenvolvidos os aspectos
psicomotores, seu esquema corporal, lateralidade e orientação espaço temporal. A pesquisa
teórica foi a base dos estudos em psicomotricidade e os estudos eram pautados nos aspectos
do desenvolvimento motor da criança, com o tempo os estudos passaram a elencar questões
relacionadas as relações entre o atraso intelectual e o atraso no desenvolvimento motor da
criança e por fim as pesquisas passam a abranger os campos da habilidade manual e das
funções motoras relacionadas a idade biológica.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Desenvolvimento Motor; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

e por último por meio de exercícios perceptomotores, em que são realizadas maEste estudo traz uma revisão bibliográfica nipulações mais sutis e a percepção visual.
cujo foco baseia-se em analisar os conceiNa Educação Infantil a educação psicotos que envolvem o termo Psicomotricidade e o desenvolvimento motor na infância, motora permite que ac criança aprenda a
enfatizando as práticas escolares no con- tomar consciência de seus movimentos,
texto da Educação Infantil. Neste sentido das suas possibilidades e de seu corpo e de
apresentamos no primeiro capitulo os prin- quais são as possibilidades de expressão por
cipais conceitos sobre a Psicomotricidade meio dele. É nesta fase de desenvolvimene no segundo capítulo uma abordagem dos to que a criança desenvolve seus aspectos
aspectos motores e da Psicomotricidade re- psicomotores, seu esquema corporal, latelacionados as práticas da Educação Infantil. ralidade, orientação espaço temporal, etc.
Temos como objetivo geral para esta pesquisa refletir sobre a importância da Psicomotricidade para auxiliar o processo de
ensino e aprendizagem, em suas teorias
sobre a maneira como a criança percebe
o seu corpo e como se expressa com ele.
Este estudo se justifica à medida que este
tema é extremamente importante nos contextos da educação infantil e pode auxiliar
nas práticas escolares voltadas a primeira
infância e ao desenvolvimento das crianças pequenas em todos os seus aspectos.
No Brasil, a psicomotricidade passa a
ser divulgada com cursos e com cargos
nas universidades brasileiras. No início, a
psicomotricidade era vista como um recurso pedagógico que tinha o intuito de
corrigir os distúrbios responsáveis pelo desenvolvimento, as crianças excepcionais
eram atendidas neste período e a psicomotricidade fazia parte das escolas especiais.

Segundo a Associação Brasileira de Psicomotricidade (1999) podemos definir a Psicomotricidade como a ciência que objetiva
estudar o homem utilizando o seu corpo e
o movimento como referência, além disso, a
relação do corpo com o seu mundo interior
e exterior. Neste sentido, permite a percepção de como atuar e agir no ambiente com
os objetos, as pessoas e com si próprio.
Esta pesquisa buscou analisar os aspectos
relacionados aos conceitos de psicomotricidade e a sua relação com o desenvolvimento
motor na infância, concluímos que o educador
e a escola devem ter conhecimento da importância da motricidade e do desenvolvimento
motor desde a educação infantil orientando e
estimulando a criança a desenvolver suas habilidades e competências sempre com movimento na escola, pois com ele é possível realizar uma educação psicomotora de qualidade.

A educação psicomotora é uma técnica e passa pelos mesmos caminhos de uma
aprendizagem natural, primeiro através de
exercícios motores, onde o corpo se desloca e o sujeito percebe as diferentes noções;
segundo, por meio de exercícios sensório
motores, com a manipulação de objetos possibilitando a percepção de diversas noções;
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A PSICOMOTRICIDADE E SEUS
CONCEITOS
Segundo Meur (1989) com o tempo o estudo ultrapassa os problemas motores e surgem
pesquisas também as ligações com a lateralidade, a estruturação espacial e a orientação temporal por um lado e, por outro, as dificuldades
escolares de crianças de inteligência normal.
Segundo Fonseca (2001) em Psicomotricidade, o corpo não é entendido como fiel
instrumento de adaptação ao meio envolvente ou como instrumento mecânico que
é preciso educar, dominar, comandar, automatizar, treinar ou aperfeiçoar, pelo contrário, o seu enfoque centra-se na importância
da qualidade relacional e na mediatização.
O conceito de psicomotricidade
é mais visível do ponto de vista do desenvolvimento infantil, pois as crianças aprendem
muito através do movimento do toque, do observar e tentar fazer. Toda vez em que agimos
ocorre um complexo planejamento neural prévio, ou seja, para coordenarmos qualquer movimento precisamos antes de tudo aprender
para depois automatizar (SILVA, 2010, p.10).

Podemos definir a Psicomotricidade como a
ciência que objetiva estudar o homem utilizando o seu corpo e o movimento como referência,
além disso, a relação do corpo com o seu mundo interior e exterior. Neste sentido, permite
a percepção de como atuar e agir no ambiente
com os objetos, as pessoas e com si próprio.
A educação psicomotora é uma técnica e passa pelos mesmos caminhos de uma
aprendizagem natural, primeiro através de
exercícios motores, onde o corpo se desloca e o sujeito percebe as diferentes noções;
segundo, por meio de exercícios sensório
motores, com a manipulação de objetos possibilitando a percepção de diversas noções;
e por último por meio de exercícios perceptomotores, em que são realizadas manipulações mais sutis e a percepção visual.

PSICOMOTRICIDADE E EDUCAÇÃO
INFANTIL
A educação em psicomotricidade permite
compreender de que maneira as crianças são
capazes de tomar a consciência das possibilidades e dos movimentos de seu corpo e se
expressar por meio dele, e é relevante nesse
período, onde a criança desenvolve seus aspectos psicomotores, seu esquema corporal,
lateralidade, orientação espaço temporal, etc.

No Brasil, a psicomotricidade passa a
ser divulgada com cursos e com cargos
nas universidades brasileiras. No início, a
psicomotricidade era vista como um recurso pedagógico que tinha o intuito de
corrigir os distúrbios responsáveis pelo desenvolvimento, as crianças excepcionais
Na educação infantil esses aspectos deeram atendidas neste período e a psicomotricidade fazia parte das escolas especiais. vem ser observados e levados em consideração à medida que é extremamente importante que a criança, nesta fase, tenha
um desenvolvimento motor adequado e
tome consciência de seu corpo, aprendendo a localizar-se no espaço e no tempo.
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A educação psicomotora pode prevenir e detectar problemas de aprendizagem, ela aperfeiçoa e normalizar o comportamento geral
da criança, desenvolvendo consciência, domínio e equilíbrio do próprio corpo. Segundo Le
Boulch (2001) a educação psicomotora deve
ser praticada desde a infância para que possam ser verificados os casos de inadaptações
antes de se estruturarem definitivamente.

Com base nas indagações dos autores
citados pode-se perceber a relação e a importância entre corpo, mente e movimento,
notando que o meio social no qual a criança
está inserida pode favorecer as suas experiências psicomotoras, por meio de experiências concretas, possibilitando a exploração e
permitindo que ela apresente posteriormente
um desenvolvimento corporal, mental e afetivo adequado a sua faixa etária, diminuindo o
Segundo Silva (2010) o movimento corporal risco de algum transtorno psicomotor futuro.
abre espaço para a que a criança desenvolve diferentes aspectos, dentre eles podemos citar:
Os problemas quanto
a orientação temporal e a orientação espaHabilidades motoras que levem a criança a cial, como por exemplo com a noção “ante
aprender a conhecer seu próprio corpo e a se depois”, acarretam principalmente confumovimentar livremente;
são na ordenação dos elementos de uma
Possibilita a exploração do mundo físico e o sílaba. A criança sente dificuldade em reconhecimento do espaço que a cerca;
construir uma frase cujas palavras estejam
Facilita a comunicação e a expressão das misturadas, sendo a análise gramatical um
ideias;
quebra cabeça para ela (MEUR, 1989, p.8).
Habilidades motoras finas, por meio de diversas atividades que facilitam a escrita;
Percepções rítmicas por meio de jogos corO esquema corporal é um elemento
porais e danças.
de suma relevância durante o processo de
desenvolvimento é o reconhecimento, a perUma criança cuja la- cepção que a criança tem do seu próprio corteralidade não está bem definida encontra po um período em que ela desenvolverá sua
problemas de ordem espacial, não perce- personalidade e irá perceber que seu corpo
be diferença entre seu lado dominante e o lhe obedece e que poderá utilizá-lo não só
outro lado, não distingue a diferença entre para movimentá-la, mas também para agir.
esquerda e direita é incapaz de seguir a direção gráfica (leitura começando pela esquerda). Igualmente não consegue reconhecer
a ordem em um quadro (MEUR, 1989, p.8).
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Nesse período revela-se a importância do Educador nesse processo, pois há
uma grande necessidade de uma intervenção e interação do mesmo com a criança
desenvolvendo suas capacidades de forma que ela possa adquirir conhecimento de seu corpo e do meio em que vive.
Parece que nossas culturas de
tradição intelectual seja inconveniente chamar a atenção da criança sobre seu corpo e
sobre a forma com que ela se movimenta. A
descoberta do corpo deverá fazer-se pelos livros e pelos modelos externos e não pela experiência vivida e sentida através de sua própria atividade. (LE BOULCH, 2001, p.101).
É necessário que o educador tenha em
mente a importância da motricidade desde
a educação infantil orientando e estimulando a criança desenvolvendo suas habilidades e competências sempre com movimento na escola, pois é através dele que se dará
uma educação psicomotora de qualidade.
Durante o crescimento a criança definirá sua
dominância lateral que de um lado será mais
forte que outro, do lado esquerdo ou do lado
direito, é necessário que o educador respeite
a dominância lateral da criança que por muitas vezes é influenciada por hábitos sociais.
O conhecimento de esquerda e direita
é decorrente da noção de dominância lateral e faz parte da estruturação espacial
da criança por referir-se a seres e as coisas que estão a sua volta, esse conhecimento se dará ao final da educação infantil.
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O conhecimento estável da esquerda e da direita só é possível aos 5 ou 6 anos e
a reversibilidade (possibilidade de reconhecer
a mão direita ou a mão esquerda de uma pessoa a sua frente) não pode ser abordada antes
dos 6 anos, 6 anos e meio (MEUR, 1989, p.13).
Com base no Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998) temos que o trabalho com o corpo e o movimento deve acontecer desde os primeiros anos de
vida e se faz necessário respeitar às especificidades e as diferentes faixas etárias, além das
inúmeras e diversificadas culturas corporais.
Referente aos conteúdos podemos destacar:
Os conteúdos deverão
priorizar o desenvolvimento das capacidades
expressivas e instrumentais do movimento,
possibilitando a apropriação corporal pelas
crianças de forma que possam agir com cada
vez mais intencionalidade. Devem ser organizados num processo contínuo e integrado
que envolve múltiplas experiências corporais, possíveis de serem realizadas pela criança sozinha ou em situações de interação. Os
diferentes espaços e materiais, os diversos
repertórios de cultura corporal expressos
em brincadeiras, jogos, danças, atividades
esportivas e outras práticas sociais são algumas das condições necessárias para que
esse processo ocorra (BRASIL, 1998, p. 29).
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A lateralidade é um aspecto da educação
psicomotora muito importante, pois ao ser
bem trabalhada com exercícios psicomotores levando a criança, a saber, de fato o que
é direita e esquerda em si e no outro, ajuda
a prevenir futuros distúrbios nesse sentido, pois quando o educador tem o objetivo
de propor à criança atividades que facilitem a tomada de consciência de seu corpo
e suas ações, proporciona um desenvolvimento mental, corporal e afetivo da criança.

A criança passa a metade do dia na escola,
daí a importância da pedagogia do movimento
e daí a urgência em considerar as primeiras necessidades vitais da criança que muitas vezes
são contrariadas sob o pretexto de ordem, barulho. A criança tem necessidades de caminhar
e de correr. Desde o maternal as crianças são
empilhadas em locais estreitos. Uma criança
pequena se fatiga rapidamente em uma posição determinada. (LE BOULCH, 2001, p.13).

A estruturação espacial é a percepção do
mundo exterior, primeiramente a criança tem
como referencial o seu próprio eu e posteriormente a sua referência será outras pessoas ou
objetos, ou seja, é a tomada de consciência de
seu próprio corpo em um meio ambiente que
dá a possibilidade para a criança organizar-se e
organizar materiais e objetos e movimentá-los.

A pedagogia do movimento deve ser
exercida constantemente pelos educadores pois por meio do jogo e da brincadeira
as crianças aprendem a se orientar e a localizar-se no espaço, desenvolvendo uma inteligência corporal. Segundo Freire (2001)
o fato de a criança saber orientar-se espacialmente no jogo da amarelinha, deslocando-se de um lado para outro e vice versa,
Neste sentido, a estruturação espacial significa uma inteligência corporal, que é refaz parte da vida de todos os indivíduos e por sultado das interações realizadas entre elas.
isso, este aspecto deve ser trabalhado no ambiente escolar por meio do jogo e da brincadeira, o educador pode desenvolver a noção
O esquema corporal é a tomada de consespacial na criança, possibilitando o movimen- ciência pela criança de suas possibilidades
to, o brincar a todo instante na sala de aula. motoras de agir e se expressar sendo assim é
importante que a criança possa agir sob seu
corpo e obter informações sobre o mesmo
de forma concreta e não por meio de imagens como é realizado de maneira tradicional.
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O
desenvolvimento
de
experiências concretas na escola desenvolvendo a percepção do meio no qual está inserida, é de fundamental importância e
auxilia na forma como a criança age sobre
seu corpo, o local e os objetos que a cerca.

A estruturação temporal é a capacidade de
se situar diante dos acontecimentos, como
por exemplo, antes, durante e depois, neste
sentido a criança passa a tomar consciência
do caráter irreversível do tempo. Essa noção de tempo é muito abstrata e torna-se
difícil para a criança compreendê-la, des[...] não pode haver ta maneira, cita-se a importância do eduaprendizagem se não houver ação sobre o cador no processo de desenvolvimento da
objeto de conhecimento, a postura sentada criança durante toda a educação infantil.
ouvindo passivamente não garante de forma alguma aprendizagem de determinado
Cabe ao educador dar importância a esse
conteúdo. Agir sobre ele significa experimen- aspecto da psicomotricidade, pois ao ser bem
tar, ler, refletir, operar, tomar contato, viver trabalhado na educação infantil, a criança terá
esse conhecimento (MATTOS, 2001, p.44). sucesso em suas atividades de ordenação, ao
contar fatos ou histórias, em suas relações na
sala de aula e em seu meio social. Neste contexto, a brincadeira e o jogo também é um grande
A atuação do professor, neste sentido, auxiliar neste processo de desenvolvimento.
deve ser pautada na formação de sujeitos
em seu processo de ensino e aprendizagem, tenho uma noção clara de seu papel
como educador de infância. Não basta apenas conhecer as técnicas, é preciso a reflexão sobre o processo de desenvolvimento
cognitivo, social e psicomotor da criança.
A estruturação espaço temporal é um dado importante para
uma adaptação favorável do indivíduo. Ela
permite-lhe não só movimentar-se e reconhecer-se no espaço, mas também concatenar e dar sequência aos seus gestos, localizar as partes do seu corpo e situá-las no
espaço, coordenar sua atividade e organizar sua vida cotidiana (COSTE, 1978, p.57).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação psicomotora é uma técnica e passa pelos mesmos caminhos de uma aprendizagem
natural, primeiro através de exercícios motores, onde o corpo se desloca e o sujeito percebe
as diferentes noções; segundo, por meio de exercícios sensório motores, com a manipulação
de objetos possibilitando a percepção de diversas noções; e por último por meio de exercícios perceptomotores, em que são realizadas manipulações mais sutis e a percepção visual.
A educação psicomotora irá permitir a compreensão da forma como a criança toma consciência de seu corpo e das possibilidades de se expressar por meio
dele, e é relevante nesse período, onde a criança desenvolve seus aspectos psicomotores, seu esquema corporal, lateralidade, orientação espaço temporal, etc.
De acordo com as ideias de Piaget (1971) o jogo e as brincadeiras mobilizam esquemas
mentais: estimula o pensamento, a ordenação de tempo e espaço, integrações, várias dimensões afetivas, sociais, motoras e cognitivas, favorecendo a aquisição de condutas e desenvolvimentos de habilidades como coordenação, destreza, rapidez, força e concentração.
Podemos perceber a relação e a importância entre corpo, mente e movimento, notando que o meio social no qual a criança está inserida pode favorecer as suas experiências
psicomotoras, por meio de experiências concretas, possibilitando a exploração e permitindo que ela apresente posteriormente um desenvolvimento corporal, mental e afetivo
adequado a sua faixa etária, diminuindo o risco de algum transtorno psicomotor futuro.
É necessário que o educador tenha em mente a importância da motricidade desde a educação infantil orientando e estimulando a criança desenvolvendo suas habilidades e competências sempre
com movimento na escola, pois é através dele que se dará uma educação psicomotora de qualidade.
O lúdico, em sua perspectiva simbólica, significa que as atividades são modificadas e históricas, uma relação entre a pessoa que faz e aquilo que é feito ou pensado é uma forma de projeção de desejos, sentimentos e valores, que expressam possibilidades cognitivas ou modos de incorporar o mundo e a cultura que vive.
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O PROCESSO DE HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL COM A LUDICIDADE
RESUMO: Este trabalho propõe analisar o processo de hospitalização infantil que muitas

vezes é vivido de forma traumática pelas crianças, sendo acompanhada de ansiedade, medo,
stress, desconforto e muitas vezes até dor. O brincar é necessário em todas as fases da vida da
criança, sendo assim a equipe que trabalha em pediatrias hospitalares podem buscar recursos
para tornar esta experiência para a criança mais humana. A Ludoterapia originou-se para
ajudar a esse público a aceitação do processo de hospitalização, estudos comprovam que a
internação pode ser sim um momento menos traumático para a criança quando esta encontra
no hospital um ambiente estimulador e de liberdade proporcionado pelo brincar. Isso porque
ao sentir que pode ali, ser responsável e ativa em seu tratamento o que suas expressões serão
aceitas desenvolverá cada vez mais mecanismos de tornar a internação menos traumáticas.

Palavras-chaves: Educação; Criança Hospitalizada; Ludoterapia.
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INTRODUÇÃO
A criança não é um sujeito passivo, pois
constrói seu conhecimento. Quando joga,
brinca ou desenha, está a desenvolver a capacidade de representar, de simbolizar: está
a interagir com o mundo, a receber e a interiorizar ideias sentimentos e a dar a suas respostas criativas. Neste sentido, Natália Pais
(1992), defende que brincar é algo de muito
sério e Vygotsky (1998) reforça a importância
do contexto lúdico na educação especial na
medida em que a arte de brincar pode ajudar
a criança NEE a desenvolver-se, bem como a
comunicar com os outros e consigo mesma.
Brincar permite a criança/jovem relacionar-se melhor com a sociedade na qual a mesma
convive e o jogo/brinquedo possibilita o seu
desenvolvimento cognitivo, bem como oportunidades de crescimento e amadurecimento.
A origem da palavra lúdica é latina ludos
que quer dizer jogos. Contudo, a evolução
semântica de lúdico passou a relacioná-lo
com o traço essencial da psicofisiologia do
comportamento humano. Por conseguinte,
na atividade lúdica o que importa não é apenas o produto da mesma, nas o momento vivido que possibilita experienciar momentos
de autoconhecimento e de conhecimento
do outro (RAMOS, 2014). Assim, o conjunto de atividades lúdicas e terapêuticas funciona como mediadores nas relações do homem com o mundo, possibilitando à criança,
em participar, mas também ao adolescente,
ao adulto e ao idoso expressar os seus sentimentos, angústias e sofrimentos psíquico.

quelas sejam diminuídas. A internação é um
processo traumático e extremo para qualquer ser humano, independentemente de
sua idade, mas para a criança é ainda maior.
A partir do momento, que se torna “paciente” o sujeito perde sua autonomia, rompe
parte do seu convívio com os familiares e
muda por completo sua rotina de atividades, passa por baterias de exames e procedimentos muitas vezes intrusivos em busca
de uma melhora rápida do seu quadro clínico.
Ludoterapia e Terapia através do brincar
Ludoterapia é nome científico dado à Terapia através do brincar. Este conceito é perspectivado de diversas formas consoantes os
autores que o abordam. Assim, para AXLINE
(1989) “A Ludoterapia não diretiva” [...] pode
ser descrita como uma oportunidade que
se oferece à criança para poder crescer sob
melhores condições. Sendo o brincar o seu
meio natural de auto expressão é lhe proporcionada à oportunidade de, brincando,
expandir os seus sentimentos acumulados
de tensão, frustações, insegurança, agressividade, medo, espanto e confusão através do
brincar, libertando-se destes sentimentos. A
capacidade para se realizar como indivíduo,
pensar por si mesma, tornar as suas próprias
decisões, torna-se psicologicamente mais
madura e, assim sendo, tornar-se pessoa.
(p.14/15). A este propósito, CABRAL (2000)
refere que a Ludoterapia esteve classicamente e exclusivamente ligada ao domínio da
Psicologia, no âmbito da análise de atitudes
e comportamentos, contudo, esta psicologia
pelo brincar pode e deve ser explorada não
só a nível da personalidade, mas também da
cognição, da socialização e da psicomotricidade potenciando as capacidades dos alunos com necessidades educativas especiais.

O processo de hospitalização é cercado
de intercorrências seja este vivenciado por
crianças ou adultos. Algumas destas são facilmente assimiladas pela pessoa, no entanAtualmente, a Ludoterapia é destinada a
to, outras precisam de uma atenção especial,
seja para evitar a ocorrência ou, quando não todas as idades, crianças, jovens, adultos
há esta possibilidade, fazer com que as se- ou idosos e o seu tanto pode ser a nível da
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psicoterapia do indivíduo (CARVALHO et.
Al., 2014), como na terapia de grupo, pois
acreditamos que a terapia do jogo e do contexto lúdico é importante para a aprendizagem e equilíbrio dos seres humanos O
lúdico constitui um elemento essencial no
processo de apropriação do conhecimento
e, por conseguinte é impulsionador do desenvolvimento da aprendizagem da criança.
Os procedimentos didáticos a aplicar em
Educação Especial constituem um fenômeno
educacional ainda pouco conhecido e que requer mais investigação. Neste sentido, há que
testar novas metodologias e técnicas educacionais, assim como analisar relações pedagógicas em conformidade com as necessidades
educativas especiais de cada criança. Na Educação Especial, os jogos de computador merecem uma atenção especial pois são muito
utilizados e são orientados em função da idade mental e das suas restrições físicas e/ou
cognitivas do aluno. Os aspectos positivos a
salientar são: a necessidade de concentração
e atenção, o desenvolvimento da capacidade indutiva, espacial e visual e o tratamento
paralelo de informações dadas. Além desses
aspectos, Bogatschov (2001) comenta que:

A importância da Ludoterapia é reconhecida para além da área da Educação. Refira-se
a título de curiosidade que no Brasil, a lei nº
11.104, de 21 de março de 2005 implantou
“Brinquedoteca” nos hospitais pediátricos por
reconhecer os benefícios das atividades lúdicas no processo de internamento e tratamento de crianças, acelerando a recuperação das
mesmas. No espaço das “Brinquedoteca”, as
crianças podem encontrar jogos, brinquedos,
fantoches, livros, modelagens...e “instrumentos hospitalares”, bem como diversos tipos de
profissionais que as acompanham ludicamente. Existem igualdade diversas associações
direcionadas para todas as outras faixas etárias, onde se faz o uso da Ludoterapia como
forma de socialização e libertação de traumas
e angustias ligadas frequentemente à solidão.
Embora a Ludoterapia não seja uma Arte-Terapia, todavia tem os mesmos objetivos
e usa uma metodologia catártica e criativa
muito semelhante porque valoriza a utilização terapêutica do jogo através de atividades
expressivas e espontâneas que privilegiam a
ação exploratória criativa e a capacidade de
comunicação e exteriorização emocional das
problemáticas envolvidas. Brincar é viver e
as crianças brincam porque esta é uma necessidade tão básica como comer e dormir.
Todavia o brincar deve também serem dirigidos e orientados pelos professores, educadores, pais/encarregados de educação, no
sentido de treinar e desenvolver as competências das crianças/jovens, particularmente
se estes forem portadores de necessidades
especiais. A propósito, já Platão afirmava:
“Não eduque as crianças a várias disciplinas recorrendo à força, mas como se fosse
um jogo, para que também possas observar
melhor a disposição natural de cada um”.

Os jogos de computador também promovem situações favoráveis à aprendizagem,
pois permitem condutas de cooperação, envolvimento com atividades, organização e autonomia. Com a utilização dos jogos o professor pode propiciar aos alunos a vivência em
grupo, desenvolver a criatividade e a imaginação além de proporcionar oportunidades
de autoconhecimento, de descobertas de
potencialidades, promover a formação da autoestima e a prática de exercícios de relacionamento social. Mas , para isso ocorrer, deve
estar convencido de que o jogo é um instrumento cognitivo e afetivamente significativo
A Ludoterapia constitui um excelente inse que pode trazer enriquecimento às ativi- trumento para criar empatia com o educador
dades pedagógicas (BOGATSCHOV, 2001). e estimular o desenvolvimento cognitivo e
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motor da criança com necessidades educativas especiais, bem como trabalhar o comportamento/personalidade e as atitudes destes
alunos de modo a ajuda-los a integrarem-se
melhor na escola e na sociedade de forma
mais preparada e autônoma. Esta psicoterapia
dinâmica, complementada com outras terapias e metodologias, constitui um contributo
expressivo, sobretudo em contexto de Educação Especial. Na verdade, o uso potencial da
Ludoterapia com crianças com necessidades
educativas especiais (NEE) é vasto e promissor.

do um início de humanização deste processo genuinamente doloroso para a criança.
No artigo 12 deste estatuto determina-se
que “os estabelecimentos de atendimento à
saúde deverão proporcionar condições para a
permanência em tempo integral de um dos pais
ou responsáveis, nos casos de internação de
criança ou adolescente” (BRASIL, 1990, p.918).
Desta forma extingue-se o aspecto considerado por Chiattone de maior malefício para
a criança que é a separação desta de sua mãe
visto que tal relação é fundamental para a sua
saúde mental. Principalmente neste momento em que há uma ruptura com seus costumes
e quando seu corpo sofre alterações geradas
tanto pela doença quanto pelo tratamento.

Camon (1994) destaca também que o paciente sofre uma despersonalização durante o
período da internação “deixa de ter seu próprio
nome e passa a ser um número de leito ou então alguém portador de uma determinada patologia. [...] Deixa de ter um significado próprio
para significar a partir de diagnósticos realizaA relação familiar mostra-se importante de
do sobre sua patologia” (CAMON, 1994, p16). diversas formas. Como um exemplo pode se
pensar na capacidade de adaptação a esta siEsta despersonalização, notada na maio- tuação que faz um intercâmbio entre a perria das equipes hospitalares, têm como con- sonalidade da criança e o relacionamento
sequência um afastamento da pessoa de prévio desta com sua família. Quando ela
seu processo de tratamento, a pessoa se percebe nesta última um porto seguro conausenta assumindo cada vez mais o lugar segue reagir à internação com menos sofride paciente, ou seja, quem espera com pa- mento:” ela tem segurança para permanecer
ciência que façam algo em seu lugar .Muita no hospital, para enfrentar situações difíceis
coisa pode-se perceber em comum nas in- e agressivas, pois se sente apoia e tranquiternações pediátricas onde em geralmen- la como pessoa” (CHIATTONE, 2003 p. 39).
te se desconsidera a singularidade destas
Ela encontra em suas meio familiares concrianças em constante desenvolvimento. dições favoráveis para reagir de forma verdadeira, expressar seus sentimentos tendo
Os fatores supracitados são encontrados a certeza que eles serão aceitos por mais
em grandes partes dos hospitais que acolhem ambíguos que sejam. Mesmo contando com
tal faixa etária, pois como levantam Mota e a presença de uma pessoa amada o acomChaves (2005) às crianças são tratadas no panhamento, a hospitalização não deixa
hospital como adultos em miniaturas, estão de ser para a criança uma vivência singuali unicamente para tratarem de algum pro- lar sendo dificultadora pelo “medo do desblema de saúde e o seu contexto habitual é conhecimento” (CHIATTONE, 2003, P.35).
simplesmente descartado. No Brasil, a partir de 1990 com a lei nº8.069 que dispõe soEntretanto no hospital geralmente de forma
bre o Estatuto da Criança e do Adolescente abrupta a criança encontra um lugar compleeste panorama passou por alterações geran- tamente distinto de sua casa troca sua cama
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por um leito, deixa de usar suas roupas preferidas para usar as vestias do hospital, muda
seus horários, suas rotinas, convive com companheiros de quarto, enfermeiros, médicos,
faxineiros e outras pessoas nunca vista havendo dentre outras mudanças a da alimentação passando a comer uma comida completamente diferente da que está habituada. Esta
mudança assim como a ausência dos pais, em
grande partes dos casos não é precedida de
informação, as pessoas que lidam com elas,
sem perceber compartilham de uma “lei do
silêncio” (GHIATTONE, 2003, p.36) onde a
criança fica na expectativa do inesperado já
que os procedimentos não são previamente
esclarecidos. Esta espera gera na criança fantasias mirabolantes causadoras de inúmeros
temores .Como uma relação de causa e consequência deste não conhecer as singularidades
do hospital e nem os motivo que levou a criança a este, pode fazer com que esta vivencie
uma “sensação de culpa” (CHIATTONE, 2003,
p;36) imaginando que sua doença é uma punição a algo que ela não fez ou fez errado.
Com isso além do medo e do sentimento de
abandono sente culpa e coloca a equipe como
quem vem o castigar. Outra questão sempre
discutida quando se trata a hospitalização
é quanto à equipe que irá receber a criança
geralmente marcada pela dor e sofrimento.
A maneira como está desenvolve seu trabalho é crucial para demarcar as consequências
nocivas causadas por este processo. Para lidar
com crianças é preciso que a equipe desenvolva constantemente técnicas que busquem
tornar esta vivência minimante traumática,
para assim não interferir em seu progressivo desenvolvimento. Chiattone destaca que:

tamente uma equipe que terá pouco sucesso
junto às crianças hospitalizadas. Além disso,
pacientes hospitalizados em enfermarias pediátricas extremamente rigorosas e frias com
certeza mostrarão maiores sequelas causadas
pela hospitalização. (CHIATTONE, 2003 p.39).
Assim, fica clara a necessidade de que os
funcionários que receberão a criança se atualizem sempre, que busquem um trabalho
interdisciplinar e que vejam a criança como
um todo e não um mero recipiente para determinada patologia. Se eles não considerem
além dos aspectos biológicos da criança o
social e psíquico, se não se interessam realmente pela área trabalhando nesta somente
por obrigação, se não colocam a humanidade
e o bom senso como prioridade e se trabalham durante uma carga horária excessiva,
com certeza isso ocorrerá e quem sentirá
na pele as consequências serão as crianças.
No entanto a equipe pode ser diferente tendo a consciência de que seus pacientes, cada um à sua maneira, possui recursos
para compreender e ajudar durante a internação. Quando bem instruídas e aceitas as
crianças podem começar a fazer parte da
equipe tornando esta experiência mais amena e o trabalho da equipe mais prazeroso.

Assim pretende-se melhorar não só o atendimento, mas as condições de trabalho dos funcionários, pois se sabe quando se tem equipes
de trabalho saudáveis eles têm a capacidade
de promover a humanização do serviço prestado. De acordo com Rogeres e Kinget (1975)
o ser humano tem uma tendência a compreender a si mesmo e de resolver seus problemas
de forma suficiente encontrando satisfação e
Uma equipe de saúde extremamente profis- eficácia para um funcionamento adequado.
sional que não consegue visualizar a criança
como um todo doente, que não consegue amA fim de traduzir esta crença na capacidade
pliar seu campo de ação e assumir comporta- do indivíduo, a Abordagem Centrada na Pessoa
mentos e atitudes flexíveis e carinhosas é cer- (ACP) trabalha com o conceito de Tendência à
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atualização que “propõe que em cada organismo sua complexidade, existe um fluxo interno
que movimenta o ser em direção à construção
de suas potencialidades desenvolvendo-as de
maneira a conservar-se” (COPPE, 2001, p.14).

lização seja eficaz é preciso que a noção de
eu tenha um caráter realista, ou seja, deve
haver congruência entre os atributos que a
pessoa acredita ter e os que realmente têm.
Quando não há este equilíbrio percebe-se na
pessoa comportamentos desajustados como
Desta forma, segundo Rogers e Kinget devaneios, fuga, regressão, o que se pode
(1975) esta tendência se mostra como a dizer de uma tentativa interior de enconmais fundamental do organismo em sua to- trar um conceito mais próximo de si próprio.
talidade prescindindo o exercício de todas
as suas funções em busca do desenvolver
A criança se difere-se no adulto na terapêuas potencialidades do indivíduo e levando- tica quando se pensa na forma de expressão,
-se em conta as possibilidades e limites do pois, na maioria dos casos, os adultos expresmeio. Por tanto é preciso que não haja fatores sam-se verbalmente com maior facilidade que
perturbadores graves a este organismo para a criança de forma que esta última encontra na
que eles se direcionem ao amadurecimento. Ludoterapia uma forma de expressão e elaboração. Como a criança é ativa em todo o seu
O organismo do qual menciono diz que processo psicoterápico ela adquire coragem
uma inseparabilidade dos aspectos físicos para se tornar uma pessoa mais madura e indee psíquicos e, desta forma, pensa-se em um pendente. Esta responsabilidade que a crianbem-estar quando há satisfação das emo- ça adquire capacita-a de fixar suas ações com
ções, sentimentos, pensamentos – que fa- mais perfeição (CARVALHO E BEGNIS, 2006).
zem parte da experiência – e também quanto à nutrição dentre outros fatores físicos. A
Tendo o brincar sua forma genuína de extendência à atualização represente um fator pressão, a criança busca nestes recursos este
dinâmico do indivíduo e em contraponto en- novo contexto que está inserida, a as diversas
contramos a formulação da noção de mim, coisas diferentes que estão acontecendo com
que representa um fator regulador. Esta elas. Carvalho e Begnis (2006) assinalam ser
Noção de eu refere-se a uma estrutura per- importante que a criança encontre no conceptual, ou seja, “um conjunto organizado e texto hospitalar um ambiente um ambiente
mutável de percepção relativas ao próprio em que ela se permita confortável para seu
indivíduo” (ROGERS e KINGET, 1975, p.44). processo de desenvolvimento. Para eles “no
que se refere no contexto hospitalar, o brinEsta estrutura encontra-se em meio a uma car tem sido reconhecido pela sua função
estrutura perceptual total que engloba as di- terapêutica, que atua na modificação do amversas experiências de pessoa durante toda biente, do comportamento e, principalmena sua vida. Assim: a tendência à atualização te, da estrutura psicológica da criança, no
do seu age constantemente e busca, também transcurso do seu tratamento” (CARVALHO;
a conservação e o enriquecimento do eu. BEGNIS,2006, p.110). Por isso, o brinquedo
Isso significa que ela se opõe a tudo o que facilita que a criança não pare de se desencompromete o eu, seja no sentido da dimi- volver nesta fase tão difícil de internação
nuição, da desvalorização ou da contradição. ele é sem dúvida o seu principal aliado, sendo assim ela conseguirá elaborar sua vivênDesta forma, verifica-se em Rogers e Kin- cia neste período da melhor forma possível.
get (1975) que para que a tendência à atua829
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Se o profissional que está lidando com
esta criança permitir que sua comunicação
seja totalmente livre e sem nenhum tipo de
preconceitos ela com certeza se sentirá autoconfiante e com isso não precisará falsear
seus sentimentos. Se este profissional conseguir refletir estes sentimentos expressos,
para a criança em questão, ela terá maior
clareza deste significado constantemente.
Afirmam GOMES e MITRE (2004), a criança
que brinca, parece não estar enferma, pois o
lúdico possibilita ganhar ou construir algo de
novo em um momento de constantes perdas.
Como grande parte do tratamento hospitalar é inegavelmente imposta, visto que ele é
fundamental para a cura ou melhoria da doença, o brincar torna-se um dos poucos aspectos onde a criança tem livre escolha. Ela
pode aceitar ou negar brincar, pode escolher
qual brinquedo deseja e até mesmo dizer não
aos procedimentos brincando. É o seu momento de exercer sua autonomia, onde ela
tem a oportunidade de escolher e expressar-se livremente. Tendo este momento de
escolha e estando em uso de sua forma de
expressão genuína, a criança torna-se cada
vez mais ativa neste processo saindo, mesmo
que momentaneamente do lugar de paciente.
A intervenção dos Doutores da Alegria no processo de hospitalização infantil
A história dos Doutores da Alegria, iniciou-se a mais de 25 anos atrás, no qual seu
fundador era, o ator e palhaço Wellington
Nogueira. Durante uma temporada nos Estados Unidos, Nogueira passou a fazer parte, em 1988, do elenco da Big Apple Circus
Clown Care Unit. Tratava-se de uma trupe
de palhaços que satirizava as rotinas médicas e hospitalares mais conhecidas, atenuando o peso das internações infantis. A
experiência o transformou profundamente. No Brasil, Nogueira resolveu implantar
um programa em moldes parecidos, nascia,
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em 1991, a associação Doutores da Alegria.
Antigamente, no início dos anos 90, os
hospitais brasileiros tinham umas estruturas diferentes do que possuímos hoje. Um
exemplo claro, não havia separação entre
a ala infantil e a ala adulta, todos acabavam
permanecendo junto. E muita não aprovavam, ou não gostavam da ideia de se levar
um palhaço para dentro do hospital, afinal, não havia circo ou grandes plateias ali.
Sendo assim, Wellington Nogueira tinha uma
boa estratégia para superar esse estranhamento, que seria inserir o artista no ambiente hospitalar como integrante do quadro profissional
– e não como um visitante, com um trabalho
pontual em uma data comemorativa. Desta
forma, apresentou o “médico besteirologista”, e conseguiu convencer as diretorias hospitalares de que era uma tarefa permanente.
No final da década de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente já avançava – e garantia
direitos como a presença de um acompanhante junto às crianças hospitalizadas. Na mesma
época, o Programa Nacional de Humanização
trazia novas diretrizes para os hospitais; entre eles, um trecho determinante para o trabalho dos Doutores da Alegria, pois reconhecia os benefícios da intervenção do palhaço.
Com o decorrer dos anos, a coisa ideia de integração de palhaços em hospitais, até então
não tão bem vista pelos adultos, começou a
deslanchar. Então 1997, Doutores da Alegria
recebeu uma das mais significativas chancelas existentes: o Prêmio Criança, da Fundação
Abrinq pelos Direitos da Criança. E, desde então, o reconhecimento tem vindo nas mais diversas formas, como prêmios, apoiadores etc.
Atualmente, Doutores da Alegria já acumula 1,8 milhão de visitas a crianças hospitalizadas,
seus
familiares,
acompanhantes e a profissionais de saúde, assim
implementando a arte dos palhaços no
universo da saúde, intervindo assim junto com a criança e outros tipos de públicos.
Podemos encontrar em hospitais da rede
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pública de São Paulo, esse magnífico trabalho,
alguns desses hospitais são: Conjunto Hospitalar do Mandaqui, Hospital Geral do Grajaú,
Hospital Municipal do Campo Limpo, Hospital Santa Marcelina, Hospital Universitário da
USP, Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da FMUSP, Instituto de Tratamento do
Câncer Infantil – ITACI. E as atividades da organização se expandiram: Doutores da Alegria
é considerada a única organização do mundo
que evoluiu do trabalho no hospital para atividades que também priorizam a formação, pesquisa e geração de conteúdo para a sociedade.
Participam dele cerca de quarenta artistas profissionais, não voluntários, que são
especialmente treinados. Seguem em duplas, a rotina médica de visitas a pacientes da ala pediátrica de hospitais. A atuação
dos Doutores da Alegria pode ser entendida por meio dos “Palhaços Besteirologistas”, como já citada. Considerado o trabalho-mãe da instituição, é o Programa que,
desde 1991, vem projetando a instituição.
O programa é feito através de rotina, sendo que as visitas acontecem duas vezes por
semana, durante seis horas por dia, e o trabalho em parceria é fundamental tanto entre
a dupla de palhaços quanto entre a dupla e
a criança. Os familiares e os profissionais de
saúde também são convidados a entrar no
jogo, assim podendo integrar os mesmos de
uma forma lúdica, criativa e descontraída dentro de um território de tensão, os hospitais.
Em hospitais públicos de São Paulo, o programa é gratuito, ou seja, sem fins lucrativos.
A atuação da ONG cresceu absurdamente nos últimos tempos. Um exemplo é a Escola dos Doutores da Alegria. Valendo-se
dos princípios do palhaço – o jogo, o olhar,
a escuta, o aprendizado mútuo –, a Escola
atua para formar públicos diversos em todo
o território nacional, desde voluntários de
grupos semelhantes a profissionais que queiram exercitar a criatividade. Entre as várias
iniciativas da Escola, podemos destacar o

Programa de Formação de Palhaço para Jovens. Por meio dele, jovens de 17 a 23 anos
de comunidades populares podem iniciar
uma carreira artística voltada para a linguagem do palhaço. Com metodologia única e
abrangente no país e carga horária de 1800
horas, o curso já formou cerca de 200 jovens.
Além disso, os doutores da alegria seguem
valores indispensáveis em suas vidas profissionais, nos quais fazem toda a diferença no
meio de trabalho dos mesmos para com a sociedade, são eles, a arte e cultura como direito, liberdade de expressão, cooperação e
respeito à diversidade, ética, transparência e
coerência na ação, arte, educação e pesquisa
como caminho para estimular um novo olhar e
impactar realidades, busca pela simplicidade e
excelência, alegria de um estado que se constrói a partir do outro – afetar e ser afetado e por
fim, a busca pela multidisciplinaridade entre
cultura, saúde, educação e assistência social.
A alegria das crianças já era prova inegável, mostrando que esse tipo de programa
está surtindo efeito. Para confirmar ainda
mais essa certeza, pesquisas foram feitas,
assim comprovando que a presença contínua do palhaço trazia melhoras também
ao tratamento médico, entre várias outras
vantagens. Este cenário ajudou a tornar o
trabalho da ONG muito bem avaliado por
diretorias, profissionais de saúde e principalmente, pelo seu público: crianças hospitalizadas. As portas foram se abrindo cada vez mais.
A organização desenvolve ainda programas que ampliam o acesso à cultura, como
o Plateias Hospitalares, com a curadoria de
uma ampla e permanente programação artística gratuita em hospitais públicos do Estado do Rio de Janeiro. E todo o conteúdo
artístico produzido pelos palhaços a partir
do encontro com pacientes é apresentado
em teatros e em intervenções nas empresas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

Da presente análise do conteúdo ficou demonstrado que as características do método
ludo terapêutico são essenciais para os bons
resultados na intervenção com crianças, os
inquiridos evidenciaram uma opinião muito favorável à utilização do contexto lúdico
nas aprendizagens funcionais dos alunos com
este tipo de necessidades. O atendimento
à criança hospitalizada deve conceber todas as instituições voltadas aos cuidados
para com ela como espaços de desenvolvimento integral, contemplando uma equipe
de profissionais especializados e conscientes das necessidades globais dos pacientes.
Nota-se que a hospitalização infantil se
constitui em um fenômeno complexo, com
indicações profundas, que deve ser compreendido em sua totalidade, pois compreende
um leque de variáveis a serem consideradas.
Tendo em vista o reconhecimento destas
implicações, torna-se indispensável considerar a integralidade do cuidado à criança, para
que o paciente não seja visto como portador
de uma doença, mas como um ser humano
provido de necessidades, expectativas e sentimentos. A promoção do envolvimento das
famílias nos cuidados da criança enferma e a
garantia do direito de ter a presença de um
acompanhante durante todo o tempo de sua
internação é um grande avanço em termos
da humanização do atendimento à criança.
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A SOCIALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Esse artigo pretende abordar reflexões pertinentes a respeito da educação

infantil e a socialização das crianças. Tarefas específicas relacionadas ao desenvolvimento
social ocorrem na primeira infância, assim como as tarefas de desenvolvimento ocorrem no
crescimento cognitivo. O termo social refere-se a um relacionamento ou interação entre duas
ou mais pessoas, que por definição respondem umas às outras e influenciam o comportamento
umas das outras. A socialização é um processo importante no desenvolvimento infantil.
Em termos simples, é o processo pelo qual indivíduos, especialmente crianças, tornam-se
membros em funcionamento de um grupo específico e assumem os valores, comportamentos
e crenças dos outros membros do grupo. Embora o processo comece logo após o nascimento
e continue na idade adulta, a idade da primeira infância é um período crucial de socialização.

Palavras-Chave: Educação Infantil; Socialização; Comportamento.
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INTRODUÇÃO

A socialização precoce pode ter um impacto
positivo na melhoria das habilidades de comunicação e no aprendizado de idiomas para
crianças pequenas. O tempo gasto em uma
escola maternal ou centro de aprendizagem
é uma chance de praticar o idioma por meio
de brincadeiras e conversas com crianças e
professores. Por sua vez, isso pode ajudar seu
filho a aprender a se comunicar melhor com
você e outros membros da família em casa.

Os pesquisadores acreditam que a aceitação-rejeição e a autonomia de controle
são fatores contribuintes que determinam
a atitude de uma família em relação à criação dos filhos. A estrutura da família e as
características de personalidade dos pais individuais fazem a diferença na socialização.
Pais e professores que adotam uma abordagem positiva da disciplina ensinam à criança o
comportamento apropriado e reforçam esse
comportamento, o que torna menos provável a recorrência no futuro. Por exemplo,
se uma criança entregar o leite à mesa, faça
com que limpe o vazamento em vez de punir. Essa abordagem positiva ensina a criança o que fazer quando ocorre um acidente.

Passar um tempo com outras crianças é
uma excelente maneira de ensinar seus filhos a compartilhar e respeitar os outros.
A socialização precoce por meio de jogos colaborativos ou brincadeiras em grupo também beneficia seu filho, ensinando-o a cooperar como parte de uma equipe.

A consistência é vital para orientar as crianças a um nível mais alto de socialização. Muitas
vezes, os professores repreendem ou punem
uma criança por um comportamento um dia,
e o próximo parece ignorar o mesmo comportamento. Isso acontece devido ao humor do
professor no momento. A consistência na disciplina permite que a criança saiba o que pode
e o que não pode fazer. Pais e professores podem ajudar as crianças na socialização, criando um senso de confiança e um sentimento de
que podem ter algum controle sobre sua vida.
À medida que as crianças crescem, elas se
tornam cada vez mais conscientes e aprendem a identificar seus pensamentos e emoções. À medida que esse desenvolvimento
emocional continua, eles também começam
a compreender os sentimentos dos outros;
reconhecer quando as pessoas ao seu redor
estão felizes ou chateadas. Passar regularmente tempo com outras crianças e adultos ajuda a desenvolver um forte senso de
empatia e compreensão desde tenra idade.

O desenvolvimento emocional saudável
durante os anos pré-escolares de seu filho pode aumentar sua confiança à medida que eles continuam crescendo e amadurecendo. Formar amizades com outras
crianças que compartilham seus primeiros
interesses pode incentivar a auto-estima
saudável. A forte auto-estima é benéfica
para a construção de relacionamentos nos
anos posteriores de adolescentes e adultos.
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A IMPORTÂNCIA DA SOCIALIZAÇÃO
PARA AS CRIANÇAS

Desde o século XIX, a infância é vista
como uma fase única na vida de um indivíduo, e as teorias sociológicas refletem isso.
As principais teorias em que os psicólogos e
cientistas sociais se baseiam hoje foram desenvolvidas no século XX e além. Essas teorias procuram entender por que a infância
é um período único na vida de alguém e os
elementos do desenvolvimento cognitivo e
social que ocorrem na infância. Este capítulo procura dar uma breve introdução a várias perspectivas teóricas sobre a infância.

O desenvolvimento social está ligado a
muitas outras partes do desenvolvimento
geral do seu bebê, e é por isso que é importante iniciar a socialização com outras crianças desde tenra idade. A interação social ajuda as crianças a começar a desenvolver seu
senso de si e também a aprender o que os
outros esperam delas. Enviar seu filho para
uma pré-escola ou creche pode proporcionar
a interação social de que eles precisam com
O psicólogo austríaco Sigmund Freud, do
as crianças da mesma idade e ajudá-los a alcançar outros marcos do desenvolvimento. século XX, foi um dos primeiros psicólogos
a teorizar a infância e o significado dos esBrincando com outras crianças, elas apren- tágios de desenvolvimento. Freud acreditava
dem habilidades que permanecem com elas a que o impulso sexual, ou libido, era a força
vida toda. As crianças pequenas são egocên- motriz de todo comportamento humano e,
tricas por natureza. Colocá-los na pré-escola consequentemente, desenvolveu uma teoria
ou na creche ajuda seu filho a sair natural- psicossexual do desenvolvimento humano.
mente dessa fase. Compartilhar, estabelecer As crianças progridem através de cinco estálimites e resolver problemas vêm da socia- gios, cada associação com satisfação sexual
lização e interação. As crianças aprendem a através de uma parte específica do corpo.
ter empatia por outras pessoas; reconhecer
Uma das teorias da infância mais amplaquando seus amigos estão tristes, loucos ou
até felizes! As crianças eventualmente come- mente aplicadas é a teoria do desenvolvimençarão a usar essas habilidades em casa com to cognitivo de Jean Piaget. Piaget postulou
seus pais, irmãos ou até animais de estimação. que as crianças aprendem ativamente através
da brincadeira. Ele sugeriu que o papel do
À medida que desenvolvem e captam pistas adulto em ajudar uma criança a aprender é
sociais, aprendem quais comportamentos ou fornecer materiais apropriados para a criança
reações são apropriados e quais não são. Ir à interagir e construir. Ele incentivou os adultos
pré-escola ou à creche lhes dá a consistência a tornar a aprendizagem infantil ainda mais
necessária para seu desenvolvimento social. eficaz, fazendo perguntas à criança para que
elas refletissem sobre comportamentos. Ele
Tantas decisões são feitas na escolha da pré- acreditava que era instrutivo para as crian-escola e no momento certo. Mas estabelecer ças verem contradições em suas explicações.
as bases para a socialização e a solução de proPiaget delineou quatro estágios no desenblemas é absolutamente crucial em uma idade jovem. A socialização para crianças é outro volvimento da pessoa até a idade adulta:
fator que beneficia seu desenvolvimento e um
O primeiro estágio de desenvolvimento
ambiente de educação infantil pode apoiar isso.
de Piaget é o estágio sensório-motor, que
dura desde o nascimento até os dois anos
836
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O BRINCAR E A DIMINUIÇÃO DA
AGRESSIVIDADE

de idade. Durante esse estágio, a criança
aprende sobre si mesma e seu ambiente por
meio de ações motoras e reflexas. A criança
aprende que é separada do ambiente e que
aspectos do ambiente, como os pais ou um
brinquedo, continuam a existir, mesmo que
estejam fora do campo sensorial. Essa observação é chamada permanência do objeto.

Enquanto a criança brinca, ela explora a
realidade. Tente estratégias diferentes para
operar na dita realidade. Teste alternativas para qualquer dilema que possa surgir no jogo. Desenvolve diferentes modos
e estilos de pensamento. Brincar é para
O estágio sensório-motor é seguido pelo a criança um espaço para espontaneidaestágio pré-operacional, que começa no de e autenticidade, para imaginação criamomento em que a criança começa a fa- tiva e fantasia com suas próprias regras.
lar e dura até os sete anos de idade. Todos
os desenvolvimentos associados à fase préO uso do brinquedo também deve servir
-operacional se estendem desde a criança como um elemento de aprendizagem. Brincar
aprendendo a implantar seus novos recursos é divertido e aprender deve ser divertido tamlingüísticos. A criança começa a usar sím- bém. Desde muito jovens, as crianças passam
bolos para representar objetos. As crianças muito tempo entre os brinquedos. Se esses
absorvem as informações e as encaixam em momentos são utilizados não só para o lazer,
categorias pré-existentes em suas mentes. mas também para o aprendizado , seu desenvolvimento pode ser estimulado de acordo com
Em seguida, as crianças progridem para a o momento evolutivo em que se encontram.
fase operacional concreta, que dura da primeira série ao início da adolescência. DuO brinquedo pode se tornar um dos merante esse estágio, as crianças acomodam lhores recursos educacionais, desde que
mais facilmente idéias que não se encai- trabalhado de forma a integrar as crianxam em sua visão de mundo preexistente. ças de forma comunicativa não violenta.
A criança começa a pensar abstratamente e a tomar decisões racionais baseadas
O importante é que o brincar é um
em fenômenos observáveis ou concretos. meio de canalizar diversão, fantasias, estímulos e preocupações, de forma comPor fim, as crianças entram no estágio partilhada e dentro de seu desenvolvioperacional formal, que começa na ado- mento para um aprendizado significativo.
lescência e as leva até a idade adulta. Essa
pessoa não exige mais objetos concretos
O brincar é uma ação que ocorre primeirapara fazer julgamentos racionais e é ca- mente no plano da imaginação e, para isso,
paz de raciocinar hipotético e dedutivo. é necessário que haja a consciência da diferença existente entre a brincadeira e a
realidade. Esta oferece conteúdo para realizá-la, o que implica em que a criança tenha o domínio da linguagem simbólica.
O lúdico tem uma função importante no
desenvolvimento da criança, mas muitos
(pais, sociedade, educadores) não conse837
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guem perceber que o brincar é fundamenSe adotarmos uma concepção abstrata da
tal para a aprendizagem integral da criança. infância, está analisando a criança como “natureza infantil”, distanciando de suas condições
Há tempos passados, no Romantismo, se objetivas de vida e como se estas fossem desconstrói um novo pensamento para as brin- vinculadas das relações de produção existente
cadeiras infantis. Vista desde a Antigüidade na realidade. Entender a criança em relação ao
greco-romana como recreação ou ativida- contexto social e não como natureza infantil,
de de relaxamento. É construído um novo constitui o princípio central desta definição.
lugar para criança e suas brincadeiras, onde
Quanto ao contexto social que determina o
se insere a brincadeira como forma espontâ- surgimento deste tipo de sentimento e dois
nea, livre e instrumento da pequena infância. aspectos precisam ser enfatizados, de acordo
com o historiador Philippe Ariès (1978, p. 41):
No século XVIII, a pequena infância é considerada como a fase do imaginário, da poesia.
Era muito alto o índice de mortalidade infantil que atingia as populações e quanMais recentemente, no séc. XX, educadores, do sobrevivia, ela entrava diretamente no
como Piaget, Vygotsky, se preocuparam com mundo dos adultos. É importante acentua questão da brincadeira infantil se dar através ar que essa mortalidade continua hoje a ser
da imitação, onde se destaca no processo de regra geral para os filhos de classes domiacomodação, na forma de assimilação. Na teo- nadas em países de economia dependente.
ria piagetiana, a brincadeira é entendida como
ação assimiladora, é uma forma de expressão
O sentimento moderno de infância corda conduta, ou seja, a brincadeira como con- responde a duas atitudes contraditórias que
duta livre e espontânea, onde a criança sua caracterizam o comportamento dos adultos
vontade através do prazer que lhe é dado. até hoje: uma considera a criança ingênua,
inocente e graciosa e é paparicada pelos
Já Vygotsky (1996) acredita que toda con- adultos e outra surge junto com a primeira,
duta do ser humano é construída como re- mas se contrapõe a ela, tomando a criansultado de processos sociais. Considera a ça como um ser imperfeito e incompleto,
brincadeira como uma situação imaginária. que necessita da educação feita pelo adulto.
A palavra criança é conhecida como ausência
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.

Este duplo sentimento é a nova função efetiva que a instituição familiar assume e começa
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 funSua participação no processo produtivo, o ções antes destinadas para a comunidade.
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.
838
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O CONTEXTO SOCIAL E A
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

descrição dos processos de aprendizagem,
trabalhos recentes sugerem que pode ser
mais lucrativo determinar quando e como
as duas perspectivas podem trabalhar juntas para descrever a aprendizagem do aluno.

As crianças podem chegar à escola prontas
para aprender de várias maneiras diferentes.
Uma maneira é ter altos níveis de linguagem,
alfabetização emergente e conhecimento do
mundo adquiridos em casa ou na pré-escola.
Igualmente importante, porém, é a prontidão
nos domínios emocional, social e motivacional: a capacidade de se adaptar às novas
restrições da sala de aula, as habilidades sociais necessárias para participar efetivamente
do discurso da sala de aula e a auto-estima
e o senso de agência necessária para trabalhar duro e aprender intencionalmente.

Os ambientes de aprendizagem contemporâneos podem ser melhor compreendidos
quando vistos como uma mistura complexa
de ambientes e redes sociais sobrepostas.
Os alunos se deslocam fluidamente entre
redes sociais e seu aprendizado é influenciado por sua participação dentro e através
dessas redes físicas e virtuais. Compreender
como as redes sociais móveis, globais e virtuais influenciam nossa interpretação das
teorias socioculturais da aprendizagem pode
nos permitir entender melhor a interação das
configurações e contextos nos quais a aprenA aprendizagem escolar na Educação Infantil dizagem ocorre e, assim, entender melhor
é um processo social e cognitivo, um influen- como a aprendizagem pode ser facilitada.
ciado pelas relações entre aluno e professor
A perspectiva sociocultural da educação
e entre alunos. Além disso, o que as crianças
aprendem na escola não é exclusivamente con- tem suas origens no trabalho de Lev Vygotsky
teúdo acadêmico; as escolas são projetadas (Göncü & Gauvain, 2012) e é uma abordagem
para tornar as crianças cidadãos produtivos que considera o indivíduo e suas interações
que respeitam a diversidade de sua sociedade. com o ambiente social como centrais para a
compreensão dos processos de aprendizaEmbora tenha havido muita pesquisa sobre gem. Diz-se que a aprendizagem é aquela que
os determinantes sociais e motivacionais do ocorre através da interação entre o indivíduo
sucesso escolar das crianças comuns, a aten- e tudo o que sua biologia traz para a mesa e o
ção a esses assuntos com relação às crianças contexto social em que a aprendizagem ocorde minorias linguísticas concentrou-se mais re. Tal abordagem muda nosso pensamento
em questões de incompatibilidade entre as sobre aprendizado e desenvolvimento como
regras sociais que essas crianças trazem de processos contidos e restritos na biologia do
casa e aqueles que obtêm na sala de aula. indivíduo para um entendimento mais diversificado que incorpora o contexto social no qual
A perspectiva social é baseada em teorias todo aprendizado é visto como ocorrendo.
socioculturais da aprendizagem que enfati- Para educadores, essa abordagem nos incenzam o papel da interação social com outras tiva a observar o ambiente de aprendizagem
pessoas mais instruídas (Vygotsky, 1978) e e o contexto social em que ocorre a apreno trabalho orientado à atividade em um am- dizagem que projetamos para nossos alunos
biente social (Leont’ev, 1981). Embora te- e ‘apresenta uma imagem mais completa e
nha havido uma tradição de debate sobre precisa do aprendizado e desenvolvimento
a precisão relativa dessas perspectivas na das crianças’. (Göncü & Gauvain, 2012 p126)
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As abordagens sociocognitivas e, de certa
forma relacionadas, se baseiam em pesquisas anteriores que focavam o indivíduo como
unidade de desenvolvimento, mas procuram
explicar as diferenças observadas nos grupos
e contextos que não poderiam ser explicado
sem um quadro de referência mais amplo.
Ao expandir o quadro de referência para incluir o contexto social no qual ocorre aprendizado e desenvolvimento, emerge uma imagem
mais complexa das interações e processos que
estão em jogo. A pesquisa de Vygotsky (1978)
mostra como as interações entre a criança e
seu ambiente social possibilitam o aprendizado. Ele explora a lacuna entre o que uma
criança pode fazer agora de forma independente e o que ela pode fazer com assistência. Denominado “Zona de Desenvolvimento
Proximal” (ZPD), essa é a lacuna na qual os
professores esperam mudar seus alunos (Vygotsky, 1978). Estratégias de ensino, como a
avaliação formativa (Black & Wiliam, 1998),
procuram identificar onde a ZDP é para os
alunos e, em seguida, propiciam situações de
aprendizado apropriadas que acompanham o
crescimento do aluno por essa zona. O ensino eficaz fornecerá um contexto que permita aos alunos obter sucesso no aprendizado
inicialmente lançado dentro desta zona, com
orientações enquanto se move para a internalização de novos aprendizados evidenciados pelo sucesso quando os andaimes são
removidos. É com esse processo que desenvolvemos programas e currículos de ensino.
Dadas as múltiplas estruturas que podem
ser usadas para informar nossa compreensão sobre o que é cultura, (Jary e Jary, 1991)
como ela é construída e como ela é formada e modelada por interações com indivíduos e grupos, não é de surpreender que existam múltiplas perspectivas sobre a cultura.
natureza da aprendizagem sociocultural.
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Essa complexidade é ampliada quando
são feitas comparações entre perspectivas socioculturais e perspectivas sociocognitivas. Emergindo do trabalho de Albert
Bandura (1977), as teorias sócio-cognitivas, como abordagens socioculturais, preocupam-se com o aprendizado que ocorre
nas sociedades e com as diferenças transculturais que essas perspectivas revelam.
Em contrapartida, os pesquisadores cognitivos sociais dedicaram considerável atenção
ao papel das variáveis sociais na aprendizagem, como os processos motivacionais afetam a aprendizagem, e como os princípios
cognitivos sociais podem ser melhor aplicados para aprimorar o aprendizado dos alunos com a instrução. (Schunk, 2012 p117)
Um diferenciador adicional é evidente no
significado dado ao aprendizado vicário ou ao
aprendizado puramente por meio da observação de outros que estão presentes na teoria sócio-cognitiva, mas não são evidentes nas teorias socioculturais que enfatizam a tradução de
observações de outros em ação ou aprendizado imitando os comportamentos observados.
Os social-cognitivistas mostrariam que a
aprendizagem pode ser adquirida sem a fase
de imitação. Um diferenciador adicional é
evidente no significado dado ao aprendizado
vicário ou ao aprendizado puramente através
da observação de outros que estão presentes na teoria sócio-cognitiva, mas não são
evidentes nas teorias socioculturais que enfatizam a tradução de observações de outros
em ação ou aprendizado por imitação dos
comportamentos observados. Os social-cognitivistas mostrariam que a aprendizagem
pode ser adquirida sem a fase de imitação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação infantil é considerada como
a responsável fundamental pelo início da
promoção de padrões específicos de interação social, como interações afiliativas, pró-sociais e de caráter cooperativo envolvendo crianças, professores,
membros da família e adultos em geral.
Dessa forma, o professor de Educação Infantil está intrinsecamente envolvido no seu desenvolvimento e socialização, podendo canalizar determinadas
formas de interação social em detrimento
de outras, como a violência, por exemplo.
As interações sociais construtivas e cooperativas têm o potencial de promover a aprendizagem eficiente de habilidades e conteúdos,
assim como a empatia e o respeito mútuo,
fundamentais ao desenvolvimento moral.
Conclui-se que a participação da criança 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 socio-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.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NO PROCESSO DE APRENDIZADO DA
CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este trabalho acadêmico tem o objetivo de refletir sobre as contribuições das

brincadeiras no processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Analisar as
razões que se fazem necessários brinquedos, brincadeiras e jogos no cotidiano das crianças
na educação infantil, a fim de tornar as aulas mais prazerosas e estimular nas crianças seus
raciocínios, facilitando a aprendizagem de individual e em grupo. Aplicar a brincadeira
como um recurso pedagógico é aproveitar uma motivação própria das crianças para tornar a
aprendizagem mais atraente. Entretanto, o meio escolar encontra alguns percalços que acabam
dificultando a utilização do recurso da brincadeira como um facilitador para a aprendizagem.
Para tanto, serão utilizados, neste artigo, os construtores teóricos que são referências no
tema a ser desenvolvido.

Palavras-chave: Educação Infantil; Brincadeiras; Desenvolvimento; Brincar; Aprendizado.
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INTRODUÇÃO
Quem trabalha com a educação infantil se depara com muitos problemas, um deles é a
falta de conhecimento na construção da alfabetização da criança. Na educação infantil vem
ocorrendo mudanças desde que descobriram que a criança merece um estudo de qualidade,
a creche era vista como um ambiente assistencialista que só dava assistência na alimentação,
vestuário e higiene e hoje passou a ser vista como um ambiente de educação, onde a criança desenvolve seu potencial motor, cognitivo, simbólico, afetivo e expressivo. A creche e a
pré-escola que antes era um lugar de depósito de crianças, apenas para serem tratadas fisicamente enquanto suas mães trabalhavam hoje mudou de método, crianças aprendem, interagem com as outras, e para que seu desenvolvimento global seja feito da melhor forma possível é preciso que os educadores estejam bem preparados com metodologias atualizadas onde
essas crianças tenham interesse em aprender, pois estes estão trabalhando com crianças e
não com adultos, portanto o principal meio de aprendizagem na primeira infância é por meio
de brincadeiras, músicas e jogos. De acordo com Vygotsky (1991), a brincadeira é entendida
como atividade social da criança, cuja natureza e origem específicas são elementos essenciais para a construção de sua personalidade e compreensão da realidade na qual se insere.
O brincar é uma forma de comunicação é por meio das brincadeiras que as crianças desenvolvem atos do seu dia a dia, seja ela com dramatizações que imitam o mundo dos adultos, jogos, o faz de conta, com palavras, ou seja, não importa o tipo da brincadeira, a criança sempre
vai está adquirindo habilidades criativas, sociais, intelectuais e físicas. Piaget (1998), diz que a
atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso,
indispensável à prática educativa. Valorizar o lúdico durante os processos de ensino significa
considerá-lo na perspectiva das crianças, sendo vivido na sala de aula como algo espontâneo,
permitindo-lhes sonhar, fantasiar, realizar desejos e viver como crianças de verdade. A criança
que brinca pode ser mais feliz, realizada, espontânea, alegre, comunicativa, entre outras características positivas que auxiliam no desenvolvimento infantil, podendo torná-la assim um
ser mais humano, cooperativo e sociável. Nesse sentido, consideramos necessário buscar saber qual a importância do brincar na construção do conhecimento na Educação Infantil. Tendo
como objetivo geral pesquisar sobre a importância do lúdico dentro da sala de aula com crianças, já que a grande preocupação da maioria dos professores, especialmente no final da Educação Infantil, tem em antecipar a alfabetização da criança, reduzindo seus espaços de brincar.

845

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

CONCEITOS HISTÓRICOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A criança, claro, sempre fez parte da sociedade, mas a sua posição mudou no curso da
história, como aponta Áries, (1986, p. 14), “A
aparição da criança como categoria social se
dá lentamente entre os séculos XIII e XVII”.
Esse “descaso” era natural devido ao alto grau
de mortalidade infantil. Ariès (1986) mostra
que é somente século XVI e início do XVII
que surge uma radical mudança na pedagogia
familiar e social possibilitada por novas condições de vida. Tais mudanças impulsionaram a
criação de instituições educativas e provocaram discussões em torno das formas de educar as crianças para além do ambiente familiar.
A partir deste século a aprendizagem passa a
se realizar no âmbito escolar. Com a propagação da escola enquanto instituição social,
a concepção de infância foi obtendo outras
conotações. A necessidade por pré-escola
aparece, historicamente, como reflexo direto
das grandes transformações sociais, econômicas e políticas que ocorreram na Europa,
a partir do século XVIII (CORAZZA, 2002).
A partir do ingresso das crianças nas creches, aumentam a necessidade de se obter
novas propostas de ensino voltadas para
as transformações da sociedade capitalista. Nesse contexto, surgem novos modelos
educacionais com o objetivo de respeitar a
infância e estimular atividades significativas.
No Brasil a preocupação com a educação da
criança surge a partir da segunda metade do
século XIX. Durante todo esse tempo não
existia a preocupação em criar instituições
educacionais para atender as crianças menores de 06 anos, tanto do ponto de vista da
proteção, quanto do ponto de vista educacional. Kuhlmann Jr. (1998), destaca que até
meados deste século, a educação destinada
à criança e era de inteira responsabilidade
da família, por conseguinte, do grupo social
no qual estava inserida. A esse grupo social
846

cabia-lhe suprir as carências: afetivas, emocionais, psicológicas e educacionais. Sem
instituições de ensino, estudavam em suas
residências com preceptores particulares. Em
1875, instala-se no Rio de Janeiro o primeiro
jardim de infância do Brasil. Dois anos depois
surge em São Paulo. Sendo elas entidades
privadas, tendo o objetivo de suprir as necessidades educativas das crianças da elite.
Oliveira (2002, p. 34) registra que os jardins-de-infância, nessa época foram confundidos com as salas de asilos franceses, ou
entendidos como início perigoso da escolaridade precoce. Tais modelos foram influenciados pelas ideias de Rousseau que revolucionou a educação ao exaltar que a criança
deveria aprender através de atividades práticas. No século XIX, intensificaram-se nos
países europeus, discussões sobre a escolaridade obrigatória devido à importância da
educação para o crescimento social. Nesse
contexto, Corazza (2002, p. 89) diz que: “[...]
A criança é considerada um componente essencial da família e da sociedade e seus direitos passam a ser protegidos pelo Estado”.
Contudo, o sistema educacional direcionado às crianças carentes propostos pelas elites
políticas da Europa, tinha o intuito de promover apenas uma aprendizagem ocupacional
baseada na piedade e na disciplina. Entretanto Oliveira (2002) esclarece que, os jardins
de infância foram direcionados para atender as crianças da elite, enquanto as crianças das camadas populares permaneciam
nas instituições com base assistencialista.
A concepção vigente era a de que as instituições educacionais criadas para os pobres
(creches e pré-escolas) precisavam oferecer
um ensino de baixa qualidade, pois as crianças
não podiam ser instigadas a pensar e se sentirem conformadas com sua condição social.
No início do Século XX, ocorreram na Europa
e nos Estados Unidos, mudanças significativas
no campo educacional com Ovídio Decroly e
Maria Montessori. Decroly desenvolveu uma
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metodologia de ensino que propunha atividades didáticas baseadas na ideia de totalidade
do funcionamento psicológico e no interesse
da criança, já Maria Montessori realizou um
trabalho centrado na confecção de materiais educacionais apropriados à exploração
sensorial das crianças. Em 1923, surge a primeira regulamentação do trabalho feminino.
Ainda nesse período, ocorreram algumas
ações em prol da educação, entretanto, é na
década de 30 que vão ocorrer, inúmeras modificações políticas, econômicas e sociais que
irão se refletir na configuração de instituições
voltadas para as questões de educação e saúde. Na década de 70 o atendimento educativo nas creches e pré-escolas públicas começa
a ser reconhecido pelas políticas governamentais. Entretanto, essa educação ainda não
estava assegurada por Lei, tendo em vista que
a Lei 5692/71 implantada nesse período não
definiu nenhum termo para designar a educação da criança na faixa etária anterior, aos
sete anos, dificultando assim a sua expansão.
Com a inserção das mulheres no mercado de trabalho o Projeto Casulo, em 1977,
cujo objetivo era atender um número gigantesco de crianças no aspecto educacional e
alimentício, enquanto as mães trabalhavam.
Na década de 80 discutiu-se a renovação das
propostas pedagógicas nas creches e pré-escolas. A partir dessas discussões, as creches e
pré-escolas passaram a ser reconhecidas na
Constituição Federal (BRASIL, 1988), como
direito da criança e dever do Estado. Nos
anos 90, ocorreram várias conquistas no campo da educação brasileira, como: a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990); a Política Nacional de Educação
Infantil (1994); o reconhecimento do ensino
infantil na Lei de Diretrizes e Bases (9394/96)
a elaboração dos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil (1998).
Na atualidade, o desafio da Educação Infantil, é oferecer um ensino voltado para a
cidadania com propostas pedagógicas que

promovam o desenvolvimento integral e a
aprendizagem da criança. As atenções se
voltam, não mais para a garantia de vagas,
e sim para a qualidade do serviço prestado, pois apesar dos avanços e conquistas, a
Educação Infantil ainda carece de profissionalismo e de reflexão sobre suas práticas.

A LUDICIDADE E A
ALFABETIZAÇÃO
A utilização da brincadeira é uma atividade natural da criança que traz benefício, pois
é através do brincar que a criança desperta
suas emoções, aprender a lidar com fatos que
interligam seu dia a dia, aprende a lidar com
o mundo, recriam, repensam, imitam, experimentam os acontecimentos que lhes deram
origem. Favorecendo a autoestima, auxiliando
no processo de interação com si mesmo e com
o outro, desenvolvem a imaginação, a criatividade, a capacidade motora e o raciocínio.
É brincando que a criança se desenvolve,
porque, brincando, a criança tem toda riqueza do aprender fazendo, naturalmente, sem
pressão ou medo de errar, e com prazer pelo
poder do conhecimento. Como afirma Queiros, Martins, (2002). A visão da educação infantil vem ocorreu transformações com os
movimentos sociais, que visam mudanças no
trabalho de desenvolvimento da criança, a
creche era vista como um ambiente assistencialista que só dava assistência na alimentação, vestuário e higiene e hoje passou a ser
vista como um ambiente de educação, onde
a criança desenvolve seu potencial motor,
cognitivo, simbólico, afetivo e expressivo. O
primeiro passo da mudança foi o reconhecimento da educação infantil nas creches
e pré-escolas, inserindo crianças de 0 a 6
anos, a criança nessa idade passa a merecer
um estudo de qualidade que vise seu desenvolvimento integral. Mas a falta de qualidade cresce junto com este avanço também.
Kishimoto (2000) defende que a brincadei847
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ra e o jogo interferem diretamente no desenvolvimento da imaginação, da representação
simbólica, da cognição, dos sentimentos, do
prazer, das relações, da convivência, da criatividade, do movimento e da autoimagem
dos indivíduos. Kishimoto (1999, p. 110)
complementa afirmando que: Nesta linha
de pensamento é brincando que a criança
aprende a socializar-se com as outras, desenvolve a motricidade, a mente, a criatividade.
É pelo contato direto com brinquedos e
materiais concretos ou pedagógicos que se
estimulam às primeiras conversas, as trocas
de ideias, os contatos com parceiros, o imaginário infantil, a exploração e a descoberta
de relações. É brincando que a criança ordena o mundo a sua volta. Toda criança deve
brincar, pois é através da brincadeira que a
criança atribui sentido ao seu mundo, se
apropria de conhecimentos que a ajudarão
a agir sobre o meio em que ela se encontra
e as vezes ela irá reproduzir suas vivências.
Contudo, Brougère (2001, p. 99) lembra
que: “brincadeira é uma mutação do sentido, da realidade: as coisas tornam-se outras.
É um espaço à margem da vida comum, que
obedece a regras criadas pela circunstância”.
Para Winnicott (1982) é no Brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou adulto fruem sua liberdade de criação. Mesmo as
mais simples brincadeiras, aquelas que todo
mundo faz com bebês, são estímulos importantes para o desenvolvimento infantil. Nas
palavras de Bettelheim (1988, p. 105). Através de uma brincadeira de criança, pode-se
compreender como ela vê e constrói o mundo
– o que ela gostaria que fossem quais as suas
preocupações e que problemas a estão assediando. Pela brincadeira a criança expressa o
que teria dificuldade de colocar em palavras.
A criança vai agir em função da significação que vai dar aos objetos dessa interação,
adaptando-se à reação dos outros elementos
da interação, para reagir também e produzir
assim novas significações que vão ser inter848

pretadas pelos outros, como numa espiral, a
forma de comunicação própria da brincadeira
pressupõe um aprendizado com consequências sobre outros aprendizados, pois permite
abrir possibilidades de distinção entre diferentes tipos de comunicação: reais, realistas,
fantasiosas. A criança, quando brinca, entra
num mundo de comunicações complexas
que vão ser utilizadas no contexto escolar,
nas simulações educativas, nos exercícios.
Nesse sentido, é extremamente importante distinguir os diferentes tipos de atividade que podem e devem ter seu lugar garantido no contexto escolar. Entende-se que
a atividade lúdica, sobretudo, na educação
infantil não é um mero passatempo, ela ajuda no desenvolvimento integral das crianças, promovendo processos de socialização e descoberta do mundo. A brincadeira
nada mais é do que a linguagem da criança.
O brincar é tão importante para a criança que
passou de um simples para um direito garantido na Declaração Universal dos Direitos da
Criança, onde no quarto requisito deixa claro
que criança terá direito a alimentação, recreação e assistência médica adequada. Estabelecendo de forma igualitária que a recreação é
tão importante quanto à alimentação e a saúde para a criança. Salientando que, o brincar
é muito importante no processo de desenvolvimento da criança. No sétimo princípio
é estabelecido que a criança deva ter plena
oportunidade para brincar e para se dedicar a
atividades recreativas, que devem ser orientados para os mesmos objetivos da educação.
Sendo a sociedade e as autoridades públicas responsáveis para promoção destes
direitos. No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no seu artigo segundo é considerado criança, para os efeitos desta Lei, a
pessoa até doze anos de idade incompletos,
e adolescentes aquela entre doze e dezoito
anos de idade. Sendo assim, no artigo dezesseis a criança tem direito à liberdade, onde
compreende alguns aspectos, entre eles o

Revista Educar FCE - 25 ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/ 2019

inciso quarto, que é o de brincar, praticar esportes e divertir-se. E no artigo cinquenta e
nove cabe aos municípios, juntamente com
apoio dos estados e da União, estimular e
facilitar a destinação de recursos e espaços
para programações culturais, esportivas e de
lazer voltadas para a infância e a juventude.
A fantasia e a imaginação são elementos
fundamentais para que a criança aprenda
mais sobre a relação entre pessoas. Visto que
o direito de brincar é reconhecido por lei. Mas
algumas crianças são privadas do seu direito
de brincar, muitas vezes por viver em situações vulneráveis que as impedem de desfrutar de seu direito de brincar, e não podemos
privá-las na escola. Conclui-se que juridicamente o direito da criança de brincar deve ser
promovido também pelos educadores. Analisando que esta etapa da educação é um momento em que a criança está se relacionando
e aprimorando seus aspectos funcionais é necessário que o educador conheça as diferentes etapas no processo de desenvolvimento
da criança. Tal processo implica revisar práticas, rever crenças, hábitos, ou seja, lidar com
resistência as inovações (SCARPA, 1998).
Especialistas em educação infantil como
pediatras, professores e pedagogos revelam
a importância do brincar para o desenvolvimento saudável das crianças. E é através
das brincadeiras e brinquedos que a criança
descobre o mundo, relaciona-se com outras
crianças, prepara-se para a vida e mantém-se
saudável. Mas para se ter uma ideia da importância do ato de brincar na construção do
conhecimento é preciso que se observe uma
criança brincando. Quando a criança brinca
muitas coisas sérias acontecem. Quando ela
mergulha em sua atividade lúdica, organiza-se todo o seu ser em função da sua ação.
É indispensável que a criança se sinta atraída pelo brinquedo e cabe-nos mostrar a ela as
possibilidades de exploração que ele oferece,
permitindo tempo para observar e motivar-se.
A criança deve explorar livremente o brinque-

do, mesmo que a exploração não seja a que
esperávamos. Não nos cabe interromper o
pensamento da criança ou atrapalhar a simbolização que está fazendo. Devemos nos limitar a sugerir, a estimular, a explicar, sem impor
nossa forma de agir, para que a criança aprenda descobrindo e compreendendo, e não por
simples imitação. A participação do adulto é
para ouvir, motivá-la a falar, pensar e inventar.
É nessa perspectiva que Maluf (2003, p. 45)
esclarece: Piaget (1978) mostra claramente
em suas obras que os jogos não são apenas
uma forma de alívio ou entretenimento para
gastar energia das crianças, mas meios que
contribuem e enriquecem o desenvolvimento
intelectual. Segundo este autor os jogos e as
atividades lúdicas tornaram-se significativas à
medida que a criança se desenvolve com a livre
manipulação de materiais variados ela passa a
reconstituir, reinventar as coisas, o que já exige uma adaptação mais completa. Essa adaptação só é possível, a partir do momento em
que ela cresce interiormente, transformando
essa atividade lúdica, que é o concreto da vida
dela, em linguagem escrita que é o abstrato.
Ao brincar a criança elabora seus próprios
conceitos, alimentando o mundo imaginário,
explorando e inventando o faz-de-conta, que
tem um significado profundo em nossas vidas,
principalmente, na vida da criança, pois seus
reflexos elabora o desenvolvimento pessoal
e social, que fará parte da nossa história. Na
mesma linha de pensamento Vygotsky (1994,
p. 115) acrescenta que: Para o autor que a
criança vê e escuta (impressões percebidas)
constituem os primeiros pontos de apoio para
a sua futura criação, ela acumula material com
o qual depois estrutura a sua fantasia que progride num complexo processo de transformação em que jogam a dissociação e a associação
como principais componentes do processo.
Na opinião de Brougère (2001) a originalidade e especificidade do brinquedo, dar-se
devido fornecer representações e manipulações de imagens com volume, deve ser adap849
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tada a criança no que se refere ao respeito
ao seu conteúdo em relação a sua forma
para ser reconhecida como brinquedo. No
brinquedo a criança cria uma situação imaginária. Mas, devemos lembrar que no princípio o brinquedo é muito mais a lembrança
de algo que aconteceu, do que imaginação
e nessa situação há regras. A ação numa situação imaginária dirige a criança a um comportamento direcionado para o significado
da ação. Por meio do brinquedo a criança
projeta-se nas atividades dos adultos, procurando ser coerente com os papéis assumidos. Assim no primeiro momento, suas ações
se direcionam ao significado da situação.
Brincando a criança cria mecanismos para
o seu desenvolvimento, pois são ações que
se traduzem em experimentação, descoberta,
invenção, exercita o raciocínio vivendo assim,
uma verdadeira possibilidade de se enriquecer em vários aspectos e se tornar um indivíduo criativo e crítico. Compreender a construção de um brinquedo é transformá-lo em
objeto uma representação, um mundo imaginário ou real. Winnicott (1982) revela que é
no brincar que o indivíduo, criança ou adulto
pode ser criativo e utilizar sua personalidade
integral, ou seja, qualquer que seja atividade
lúdica conduz ao encontro com a criatividade.
Como bem ressalta Kishimoto; Santos
(1997, p. 24): “Brincando, a criança experimenta, descobre, inventa, aprende e confere
habilidades. Além de estimular a curiosidade, a autoconfiança e a autonomia, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do
pensamento e da concentração e atenção.”
A criança procura colocar algo em substituição a outro, uma vez que, o brinquedo
representa certas realidades e por ocasião
da ausência do objeto real o brinquedo contempla essa falta, oportunizando a criança
manipulá-los. Com relação a essa assertiva
Barros (1987, p. 186), faz a seguinte declaração “a maioria dos adultos percebe que,
à medida que a criança avança em idade e
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consequentemente, em seu desenvolvimento motor, mental e social, vai apresentando
mudanças em sua atividade lúdica, no uso
de brinquedo e nos afetos com que brinca”.
Portanto, no seu primeiro ano de vida não
necessita de muitos brinquedos, agarra e sacode objetos, balbucia onde demonstra grande prazer por esses brinquedos motores. Que
são considerados por Piaget (1978) de “jogos
de exercícios”. Assim sendo, os brinquedos de
ficção, ilusão ou simbólico são atuados pelas
crianças na segunda metade do ano de vida e
repercute até os anos pré-escolares. Nas peculiaridades diversas dos brinquedos de ficção é
comum, as crianças atuarem no faz-de-conta
imitando carros, motos ou atribuir vida a objetos inanimados. O primeiro paradoxo contido no brinquedo é que a criança opera com
um significado alienado numa situação real.
O segundo é que no brinquedo, a criança segue o caminho do menor esforço. Ela
procura desenvolver algo que gosta de fazer, pois o brinquedo lhe proporciona sensação de prazer. Já no “faz-de-conta” as
crianças procuram se espelharem na imagem de uma pessoa, de uma personagem
de um objeto e de situações que no momento não esteja presente e clara para elas.
Dessa forma, no surgimento do jogo de
regras elementos fundamentais do brinquedo captados e novas transformações surgem, promovendo o desenvolvimento dos
processos psicológicos da criança. Nesta
época de globalização e de avanços tecnológicos o valor dos velhos brinquedos e brincadeiras está passando por um processo de
transição, pois as crianças estão deixando
de se envolverem com tais situações devido a influência do computador, vídeo game,
televisão e outros brinquedos eletrônicos
que deixam o espaço e o tempo da criança
restrito apenas a imaginação e não a manipulação que corresponde a situação real.
É o caso da evolução das bonecas que andam sozinhas, corresponde menos a uma fun-
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ção a um uso do objeto, do que ao aprofundamento de sua imagem, no caso por animação;
a criança não faz a sua boneca andar, ela anda
sozinha. A esse respeito Brougère, (2001, p.
16) ressalta: “É por isso que o brinquedo me
parece ser um objeto extremo, devido a superposição do valor simbólico a função.” Diante
desse contexto, o brincar é hoje um ato de extremo desafio que as crianças têm de enfrentar diante da avassaladora rede de aparelhos
virtuais que invadem sua vida, anestesiando
seus movimentos corporais e seu pensamento. Com isso, cria-se um bloqueio, pois é no
brinquedo a forma pelo qual a criança procura resolver seus problemas estabelecidos pelas limitações do mundo a qual vive inserida e
que é eminentemente, um mundo dos adultos.
Diante disso, Maluf (2003, p. 44) afirma
que: “Devido à emancipação do processo de
industrialização, os brinquedos tornaram-se
sofisticados e foram perdendo o vínculo com
a simplicidade e com o primitivo”. De acordo
com Oliveira (1996, p. 36) “no brinquedo a
criança comporta-se de forma mais avançada
do que nas atividades da vida real e aprende
através dos objetos e significado”. O brinquedo é, portanto, um refúgio à pressão contínua das exigências reais, pois a criança, no
mundo de suas brincadeiras, pode fazer ou
ser o que na realidade não lhe é permitido.
No brinquedo, a criança vive a interação com
seus pares no recíproco, no conflito, na elaboração de novas ideias na construção de novos significados, interagindo e conquistando
relações sociais, constituindo como tais, num
cenário concreto, social, histórico e cultural.
Santos (1997) afirma que foi Froebel que introduziu o brincar para educar e desenvolver
a criança. Sua teoria transcendente pressupõe que o brincar estabelece relações entre
os objetos do mundo cultural e a natureza,
tornando-se um só pelo mundo espiritual.
Seu paradigma metafísico foi responsável
pela introdução dos brinquedos e brincadeiras no jardim de infância. Ele concebeu o

brincar como atividade livre e espontânea,
responsável pelo desenvolvimento físico,
moral, cognitivo e os dons ou brinquedos
como objetos que auxiliam as atividades infantis. O brinquedo tem um papel de fundamental importância para o desenvolvimento
da criança enquanto um ser em formação física e psicológica. Nessa perspectiva o brinquedo possibilita a criança conhecer e analisar o mundo e construir sua personalidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com meus estudiosos fica concluído que, a brincadeira, o brinquedo e os
jogos são de grande importância para o desenvolvimento da criança nas fases iniciais,
é através destes que a criança adquire experiências, desenvolve seu potencial motor,
cognitivo, aprende a lidar com o meio, a se
defender entre tantas outras formas de desenvolvimento essencial para esta faixa etária. Vygotsky (1991, p. 134) faz uso das palavras de Montessori, quando relata que
“o jardim de infância é o lugar apropriado
para o ensino da leitura e da escrita”, mas
que estas descubram as respectivas habilidades durante as situações de brinquedo.
Mas mesmo com este grande papel no desenvolvimento das crianças, ainda é grande
a falta de capacitação dos educadores desta fase, o que faz com que os jogos e brincadeiras fiquem em segundo plano na Educação Infantil, mas como foi através de lutas
que conseguiu mudar a história das creches
também há de mudar a realidade destes profissionais, o que já está se fazendo com os
cursos de formação para que mude esta realidade. Sendo assim, trabalhar com o lúdico
é importante na construção do conhecimento na Educação Infantil, uma vez que auxilia
no desenvolvimento da imaginação, do raciocínio, da criatividade. Da mesma forma,
na construção do sistema de representação,
851
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ta, visando à formação dos aspectos motor, Infantil. Porto Alegre: Mediação, 1998.
cognitivo, físico e psicológicos das crianças.
MALUF, ngela, Cristina Munhoz. Brincar:
Este artigo abordou a importância do lúdico prazer e aprendizado. Petrópolis: Vozes, 2003.
na Educação Infantil, procurando incentivar
a reflexão dos educadores junto à Educação
OLIVEIRA, Vera Barros (Org.) O BrinInfantil, esperando contribuir, de forma posi- car e a Criança: Petrópolis: Vozes, 1996.
tiva, com as práticas docentes. Dentro desse
PIAGET, J. A Formação do Símbolo na
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AS INFLUÊNCIAS NEGATIVAS DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo compreender a tecnologia introduzida

no contexto da educação, seu papel e sua diversidade, empregada no processo ensino
aprendizagem. Desta forma, busca analisar e refletir criticamente a evolução do conceito
de tecnologia, seu atrelamento ao desenvolvimento da educação, os pontos negativos que
permeiam esse processo, suas implicâncias para a construção de aprendizagens significativas
e impactos na sociedade. O termo tecnologia nos leva à evolução, progresso e comodidade.
Na história da humanidade constatam-se vestígios de uma tecnologia fundamental, necessária
para a realização de tarefas essenciais para a sobrevivência do ser humano. O avanço
tecnológico de forma progressiva vem influenciando a vida das pessoas, transformando o
homem e sua cultura. No entanto, a compreensão do conceito vai além dos encantamentos
que ela pode oferecer. A dependência da tecnologia e o seu uso exagerado podem apresentar
algumas duvidas, ou seja a tecnologia pode servir tanto para boas quanto para más ações.
Quando falamos de tecnologia, nos vem em mente a ideia de muitos avanços, de melhorias
na vida social, de instrumento indispensáveis na educação, mas, com olhar mais aprofundados
sobre a relação ser humano tecnologia percebemos que não foram somente benefícios que a
tecnologia trouxe para os lares, famílias e escolas. Estes enfrentam problemas devido ao uso
em excesso do computador com seus dispositivos de acesso a internet, principal porta de
entrada para o universo global de informações.

Palavras-chave: Tecnologia; Educação; Pontos Negativos; Sociedades.
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INTRODUÇÃO

formática está incentivando o aluno na sua
construção do conhecimento, melhorias no
A inovação tecnológica afetou diretamente processo ensino aprendizagem. É importante
as famílias, as instituições sociais, as relações saber se essas inovações também modificahumanas e principalmente a educação. Os ram outros níveis de educação das crianças.
antigos métodos de ensino estabelecida na
Outro fator que devemos levar em consipresença de um professor de seu livro didático, e o famoso ambiente da sala, cujo dis- deração é a própria internet através de redes
positivo mais utilizado era o quadro e o giz, sociais e sites de buscas as crianças e adolesdeu lugar para monitores de televisão, rádios, centes estão perdendo o contato com a línmáquinas datilográficas elétricas, computa- gua portuguesa, desenvolvendo a dificuldade
dores, data shows, e mais recentemente para de escrita, devido a linguagem da informática.
tablets, celulares, e outros aparelhos que operam interligados à rede mundial de computadores, conhecida comumente por internet.

Este novo cenário escolar afetado por
esta onda tecnológica pareceu, inicialmente, muito inovador. A crença no poder da
tecnologia a serviço do conhecimento não
permitiu a real problematização necessária
para compreender até que ponto as tecnologias beneficiam o aprendizado escolar, a
capacidade crítica dos estudantes e o papel da escola de promover integração social.
O que se viu nascer na de inserção das tecnologias no ambiente escolar foi uma outra
relação pedagógica ainda não muito bem estudada e compreendida pela própria pedagogia e pelas teorias da educação. Sabe-se que a
escola não está mais recebendo aquele modelo de aluno tradicional, desinformado, alheio a
realidade global, isento de pré-conceitos. Os
estudantes que frequentam a escola na atualidade são aqueles que passam várias horas
diárias, conectados às redes sociais, trocando
informações, dialogando com pessoas distantes de sua realidade social, mas que, por outro
lado parece distante da sua própria realidade.

Segundo Amélia Hamze (2008, p. 1):
Nessa nova linguagem, também podemos
constatar o derramamento de termos da informática, uma contenção de caracteres digitados e um descaso com as normas gramaticais
da Língua Portuguesa. Quando surgiu, a linguagem peculiar dos jovens na internet, já começou a influência da escrita dos adolescentes
internautas em sala de aula e a preocupação
dos educadores [...], (HAMZE, 2008, p. 1).
É necessário que as crianças e jovens compreenda a importância da linguagem formal
para sua formação acadêmica, seja nas pesquisa ou desenvolvimento de teses, ou mesmo para as crianças que vem sendo alfabetizadas, pois é a partir desse momento que ela
começa a redigir e com a influencia do vicio de
linguagem virtual, acabamos por formar pessoas que não conseguem desenvolver textos.

O objetivo desse artigo é apresentar algumas reflexões sobre os impactos negativos da
tecnologia sobre as crianças e adolescente,
principalmente porque, mesmo que não pareça, as tecnologias devem afetar a condição
psicossocial das crianças e adolescentes, o
que talvez nos explique certos comportamenO processo de evolução das redes de co- tos sociais e psíquicos comumente presentes
municação virtual, bem como a inserção de na realidade escolar e social da atualidade.
tecnologias no ambiente social e escolar precisa ser avaliado para saber se de fato a in855
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AS INFLUÊNCIAS NEGATIVAS DA
TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
A educação é transmitida de uma geração
para geração, se não houvesse a educação,
cada geração teria que começar tudo novamente e não haveria desenvolvimento. Nesse
processo se nasce um modelo de sociedade
onde são transferidos valores, regras e normas adequados á sociedade de modo que
as novas gerações já recebam desde cedo
as instruções, os conhecimentos e as regras
para viverem naquela sociedade. É impensável qualquer cultura, mesmo a mais primitiva, sem qualquer forma de educação.
Mesmo aquelas culturas que não utilizam
programas de ensino com metodologia específica e definida ou com método definido,
ainda assim elas ensinam naturalmente o
idioma, as técnicas de produção e sobrevivência, as tradições culturais, os gostos pela
culinária, as crenças e os valores do grupo.
Podemos associar a educação aos processos
de ensinar e aprender, onde a criança possa
ter acesso ao conhecimento de forma interdisciplinar, sendo que a educação é um direito de todos, não importa a idade, pois existem
os EJAS (Educação de Jovens e Adultos) para
quem não conseguiu concluir na idade certa.
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Segundo Trevisol (apud OLIVEIRA, 2011, p.
16):
Devemos pensar educação associando-a a
uma atividade, a aprendizagem, para a qual
todos os seres humanos estão necessariamente dotados e vocacionados. A vontade e o desejo de aprender é algo intrínseco,
cuja origem e recompensa residem no seu
próprio exercício, conforme sublinhou Bruner (1999), segundo o qual o aprender só se
torna um problema precisamente na escola, “em que o currículo é fixo, os estudantes
estão confinados e o caminho é invariável
(TREVISOL APUD OLIVEIRA, 2011, P. 16).
Sabendo que esse é o objetivo principal
da educação, todo e qualquer elemento que
atrapalhe o processo de desenvolvimento das
mais diversas habilidades das crianças pode
comprometer não somente sua introdução
no coletivo da sociedade, por meio do prejuízo do entendimento e vivência das regras,
mas prejudica na medida em que suas habilidades pessoais são influenciadas por fatores
negativos capazes de impedir ou atrapalhar
sua correta compreensão dos saberes da ciência, das conexões lógicas da matemática,
física, química e áreas afins, ou ainda impedir que esta consiga assimilar as relações
temporais, sociais e históricas que levaram
a construção das sociedades da forma como
são. A correta educação precisa proporcionar espaços de desenvolvimento lúdico por
meio dos esportes, música, literatura, artes,
jogos e outras modalidades que permitam a
criança e o adolescente ocupar de todas as
suas faculdades, tanto para a compreensão
social destes fenômenos quanto para o pleno
exercício pessoal das suas potencialidades,
melhorando seu desempenho no meio social.
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Na sociedade em que vivemos, os pais dos
alunos entendem a escola como a principal responsável pela educação de seus filhos e a tem
como exemplo para as práticas cotidianas, pois
a mesma traz conhecimentos e contribui para
a formação de cidadãos críticos, conscientes
e construtores de uma sociedade mais justa.
Definimos a escola como um lugar onde as
pessoas se encontram com o objetivo de dar e
receber instrução. Se este processo não fosse
forçado (...), se a ordem não fosse considerado uma condição necessária para a aprendizagem, se os professores não tivessem que
obrigar os alunos a realizar as tarefas, mas
sendo apenas ajudantes e amigos, então a
vida na sala de aula seria doce. Estas, contudo,
são todas condições contrárias aos fatos. (...)
Os alunos devem aprender as coisas que eles
não desejam aprender, e devem aprender até
a náusea mesmo as coisas que lhe interessem.
Os professores tem que obrigar os alunos a
trabalhar. Os professores devem manter a ordem na sala de aula de modo a que os alunos
possam aprender (CANÁRIO, 2007, p. 31).
A comunidade escolar, especificamente direção, professores querem garantir o espaço
de aprofundamento, compreensão, estudo e
elaboração de práticas a partir da bagagem
e das possibilidades de aprendizagem. Na
escola desenvolvem-se com a coletividade
habilidades, potencialidades, criatividade,
busca constante da inovação, incentivando
e orientando para o comprometimento do
bem estar social e educacional dos alunos.

No processo de elaboração de novos conceitos, professores e alunos ampliam constantemente seu conhecimento, utilizando-se
de instrumentos teóricos e práticos. O resultado dos novos conceitos se dá através do
envolvimento dos alunos e pela mediação do
professor, sendo assim o processo educativo será significante nas ações em sociedade.
Atualmente a escola enfrenta dificuldades
nas mais variadas funções geralmente são de
responsabilidade da família e da sociedade,
e estão sendo repassadas para a escola que,
muitas vezes assume um papel mais assistencialista do que educativo. Em consequência,
encontramos alunos vindos de famílias descomprometidas com o acompanhamento da
vida escolar do aluno (tema de casa, material
escolar, higiene pessoal, assiduidade, entre
outros) dificultando o trabalho pedagógico da
escola. A parceria que leva a educação para
melhorias significativa nas suas finalidades
deve incorporar também a participação das
famílias. Nas famílias tradicionais a família
era composta por pai, mãe e filhos que convivem em um mesmo lar, atualmente a estrutura familiar tem se modificado e é muito
comum encontrar famílias formadas, avós e
netos, tios e sobrinhos, pais e filhos ou mães
e filhos, mesmo assim é preciso que as crianças e adolescentes sejam ativos no grupo a
que pertencem, exercendo sua participação
apreendem as regras da vida social, os valores necessários para a convivência em grupo
e ainda podem compreender o papel da ciência na resolução dos problemas cotidianos.
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Após a ampla fabricação e multiplicação dos
recursos midiáticos tecnológicos voltados a
informação, até por uma questão de lógica de
mercado que visa a comercialização sem escrúpulos desses aparelhos, a informática, que
é tida como informação automática, a qual
através computadores utilizando métodos e
técnicas a informação é tratada automaticamente, se acreditou que a utilização destes recursos seria a base para a inovação tecnológica, auxiliando na construção do conhecimento.
Apesar daqueles que são contra o uso das
tecnologias, existem aqueles que compreendem ser necessário usar desses recursos na
educação. Para os que pensam dessa forma,
acreditam que um professor com preparo e
atualização sobre as tecnologias motiva os
alunos e os ajuda na produção do conhecimento, permitindo uma educação mais
ampla, não focalizando apenas em alguns
livros, mas em centenas e centenas de informações disponíveis em pesquisas on-line.
Quando ouvimos ou pensamos em Tecnologia da Educação, geralmente imaginamos
computadores, mas não somente as máquinas e sim, o aluno fazendo utilização delas
através da digitação e elaboração de trabalhos e pesquisas na internet. Atualmente já
tem escola que está introduzida num mundo onde a tecnologia se faz cada dia mais
presente, exigindo do professor um posicionamento diante dessa nova realidade.
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Estamos, portanto, diante de mais um momento de transição, a introdução da informática na educação. Isso nos convida a uma
reflexão sobre o papel do educador frente as
novas tecnologias. As maravilhas anunciadas
pelo mundo virtual podem esconder muitas
inverdades e involuções quando aplicadas
ao campo da construção do conhecimento a
quem as acessa. É preciso que essas informações sejam pensadas e organizadas de acordo
com as características que podem favorecer a
aprendizagem e que as tecnologias utilizadas
para esse fim estejam em consonância com o
modelo pedagógico adotado, principalmente
levando em consideração o desenvolvimento integral das faculdades humanas e, nesse
sentido a relação entre crianças e adolescente
e a tecnologia precisa ser compreendida melhor, uma vez que mesmo havendo mediação
entre o pesquisador e o objeto pesquisado,
essa relação esconde alguns (SETZER, 2001).
Sobre o uso excessivo dos computadores,
por exemplo, são muitos os problemas decorrentes dessa relação, problemas estes que podem ser vivenciados atualmente nas famílias.
É muito importante que os pais orientem seus
filhos sobre, e também acompanhem o que
está sendo acessado. O computador é uma
máquina completamente diferente de outras,
pois ele transforma, transporta e armazena
dados; que são representações simbólicas
qualificada e não podem ser confundidas com
informações. Dados não tem consistência física, sendo isto que fez com que reduzissem
o tamanho dos computadores. Uma característica fundamental dos computadores é que
são máquinas deterministas, ou seja, se a máquina está num certo estado uma instrução
é executada, como pressionar uma tecla ou
uma combinação de teclas, a máquina sempre vai mudar para o mesmo estado (SETZER,
2001). O autor explica que o computador,
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É caracterizado como uma máquina abstrata, matemática do tipo algorítmico, ele representa tudo de uma maneira virtual, ou seja,
mental. Este possui uma característica comum
com outras máquinas que é o seu funcionamento autônomo, pois um programa pode fazer o processamento de dados sem nenhuma
intervenção do operador, pois o usuário dá
um comando ao computador e a máquina executa uma quantidade enorme de instruções
de forma autônoma (SETZER, 2001, p. 27).
O uso da tecnologia tornou-se universal,
é necessário ensinar tanto como a usá-la
em aplicações de utilidade geral, mostrando quais benefícios e malefícios que trazem
à sociedade e aos indivíduos. Alguma das
influências prejudiciais dos computadores
é a quantificação e empobrecimento da informação de qualquer dado processado por
eles, só podem ser compreendidas se houver um conhecimento de sua estrutura interna. As escolas têm ignorado o foco de
ensinar o que é um computador e esclarecer os males que ele causa e tem empregado para ensinar o uso de software de aplicação em geral, para acessar internet e como
ferramenta de ensino em outras disciplinas.

TECNOLOGIAS

E

OBSESSÕES

Um dos problemas provocados pelo fascínio dos computadores e tablets é que eles
tendem a levar a estados obsessivos, tentando vários comandos, sem ao menos pensar,
ou procurar ajuda, só por volta dos 16 ou 15
anos é que o jovem adquire autocontrole suficiente para que não caia no usuário obsessivo. Mesmo que a obsessão não seja um problema é necessário ter cuidado com o que se
passa ao usar o computador na educação. Um
problema de todas as máquinas complexas é
de desviar a atenção de sua utilidade, focando nelas próprias, o que atrai a atenção da
criança é o domínio da máquina em si, a criança não se importa com o material ou assunto abordado, mas o tempo que ela pode ficar
em frente ao computador (CANÁRIO, 2006).
Com toda a modernidade e a facilidade do
contato com o computador ou tablet seja em
casa ou na escola, a tecnologia já virou rotina principalmente na infância, a experiência
pode ser positiva desde que os pais coloquem
restrições, mas na maioria dos casos isso não
acontece. Muitas crianças ficam horas na
frente de seus eletrônicos e tem acesso livre
à internet, para as crianças essa situação é
confortável pois tudo aquilo é como se fosse uma brincadeira e ela se sente encantada
pois é atraída pela aparência e pelos efeitos.
É importante deixar claro que essa situação
é muito perigosa, pois a criança não tem a
capacidade de julgar ou concluir que aquilo
estará fazendo mal à ela (CANÁRIO, 2006).
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No ambiente escolar, ainda não foi provado que o computador melhora o desempenho do aluno, sem contar que muitos especialistas enfatizam nas questões da falta de
atenção e de que pode prejudicar a leitura
do aluno, junta-se a isso a falta de preparo
do professor ao lidar com toda essa tecnologia para ministrar a sua aula com qualidade
e os softwares educacionais que são considerados ineficientes, pois apesar de possuir
uma boa qualidade técnica, possui uma péssima qualidade pedagógica (MORAN, 2006).
Na questão do uso da tecnologia dentro
de casa também há o problema da criança ou jovem deixar de fazer os deveres e
trabalhos para ficar vagando na internet
atrás de redes sociais, jogos e outras coisas do gênero. É notável que o computador
leva o aluno à desconcentração e o estimula o mesmo a não efetuar seus deveres, que
consequentemente prejudicará seu estudo
e seu desempenho escolar (MORAN, 2006).
Outro ponto é a cópia de conteúdos encontrados na internet, para trabalhos escolares. Essa questão é antiga já e muitos
alunos são flagrados nessas condições por
seus professores, isso mostra que de certo modo o computador e a internet facilita,
as coisas de uma maneira prejudicial ao aluno fazendo com que ele não se esforce para
conseguir realizar sua obrigação e de certa forma acaba afastando seu pensamento.
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Também há casos em que o trabalho escolar é feito pelo aluno, porém possui informações equivocadas que foram retiradas de falsas fontes na internet. Além disso
é comum encontrar crianças e jovens que
reclamam de estarem com problemas de
visão pelo uso excessivo de tablets, celulares e computadores (MORAN, 2006).

Ao passar tanto tempo navegando no
mundo virtual o indivíduo perde a experiência do contato pessoal, e de algum modo
a sua personalidade. A habilidade de se expressar e de se relacionar com outras pessoas são obtidas através do contato pessoal,
que não são intensos no ambiente tecnológico, e o senso crítico também é afetado
pois o jovem não aprende a construir seu
próprio conhecimento (DUARTE, 2011).
O que vem acontecendo atualmente é o
fato das crianças substituírem as brincadeiras
clássicas, como o pega- pega, esconde- esconde, jogar bola , atividades essas que exigem movimentos físicos por jogos eletrônicos, vídeo game, celulares, tablets, podendo
comprometer sua saúde física e psicológica,
além do isolamento social da mesma, pois
cada vez crianças são acometidas pelo fenômeno da obesidade em função do sedentarismo causados pelos dispositivos eletrônicos.
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A obesidade configura-se por uma doença causada pelo sedentarismo, portanto
crianças que não brincam, não se movimentam tem a maior probabilidade de adquirir
diabetes, problemas cardíacos, hipertensão entre outras doenças (DUARTE, 2011).
A utilização de forma exagerada pelas
crianças provocam desequilíbrio físico e psicológico , com isso potencializa o isolamento
social através do sedentarismo característica
esta causada pelas plataformas virtuais, nesse sentido esse fenômeno causa depressão,
despersonalização, ansiedade, impedindo
o desenvolvimento físico, afetivo e cognitivo das crianças (IOP e TREVISOL, 2011).
Assim sendo, deve-se garantir que, ao adentrar no ambiente educacional, a criança tenha
suas capacidades fisiológicas e cognitivas
preservadas para que seu aprendizado seja
pleno. Além dos celulares e notebooks, estudos têm mostrado que uma ou duas horas de
televisão, sem a supervisão dos responsáveis,
trazem significativos efeitos danosos ao rendimento escolar de crianças, especialmente no
quesito leitura. A tv dá aos pequenos uma série de informações já prontas, o que, de modo
geral, os impede de raciocinar e desenvolver
seu pensamento crítico. Isso explica o fato
de a leitura, que envolve não só a decodificação de palavras, mas também o assimilar do
conteúdo, tornar-se dificultosa e por fim ser
desprezada por quem gasta expressivas horas com tecnologias (IOP e TREVISOL, 2011).

Portanto, percebe-se que o uso excessivo da tecnologia por parte das crianças traz
a elas efeitos negativos a curto e longo prazo. Diante dessa situação, é reafirmado o
fato de que recai sobre os pais a responsabilidade de monitorar os filhos, sempre dialogando com eles sobre a importância do
uso adequado desses aparelhos que inevitavelmente compõem o cotidiano do presente
século, características marcantes da sociedade da informação (IOP e TREVISOL, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste artigo pude concluir a importância da família e escola diante dos
desafios enfrentados na era da tecnologia, desafios estes que só podem ser superados pela participação efetiva dos pais
no processo de reeducação de seus filhos para uma nova realidade onde a família seja mais importante que a tecnologia.
Ir contra a evolução tecnológica é como
nadar contra a correnteza . A tecnologia faz
parte do nosso dia-a-dia e temos que capacitar as novas gerações para lidar com
ela. Por isso, é necessário criarmos condições para a utilização apropriada desses instrumentos sem que eles gerem danos à saúde e ao bem estar dos usuários.
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A IMPORTÂNCIA DE ENSINAR MATEMÁTICA SIGNIFICATIVA
RESUMO: É comum pessoas manifestarem claras atitudes negativas perante a disciplina de

matemática, há forte desinteresse por parte dos alunos, mas a matemática é tão necessária,
que mesmo pessoas que não passaram pela escolarização conseguem lidar com problemas
matemáticos cotidianos, usam dinheiro calculando pagamentos a serem realizados, cálculos
de áreas e outros. Tudo isso evidencia sua importância. Por meio desse artigo procura-se
refletir que estudar matemática não é apenas fazer contas aritméticas mas desenvolver o
raciocínio, assim o aluno poderá ser mais crítico e desenvolverá seu próprio conhecimento, o
que torna um aumento na capacidade intelectual nas pessoas deixando-as mais consciente
daquilo que devem fazer para melhorar sua vida, por meio de uma matemática significativa.

Palavras-Chave: Matemática; Crítico; Intelectual.
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INTRODUÇÃO
A teoria da aprendizagem significativa “deslocou o nosso olhar para o aluno como sujeito de
aprendizagem, em particular, para os conceitos preexistentes do aluno como reguladores da
sua própria aprendizagem” (CACHAPUZ,2000, p.6)
Nessa condição com a manifestação de olhar para o aluno como um sujeito presente na
aprendizagem faz com que professores e alunos consigam ir em busca do conhecimento de
uma maneira próspera para a aprendizagem.
A Geometria, ostensivamente presente nas formas naturais e construídas, é essencial à descrição, à representação, à medida e ao dimensionamento de uma infinidade de objetos e
espaços na vida diária e nos sistemas produtivos e de serviços. No ensino médio, trata das
formas planas e tridimensionais e suas representações em desenhos, planificações, modelos
e objetos do mundo concreto (BRASIL, 2000, p. 120).
Resumidamente ver nas formas geométricas a representação do espaço ao nosso redor que
apresentam importância é uma maneira de fazer a construção do conhecimento e encontrar a
necessidade de definir suas medidas, já no ensino médio esse conhecimento é evoluído para
as formas bidimensionais e tridimensionais existentes nos diversos modelos do mundo real.
Usar as formas geométricas para representar ou visualizar partes do mundo real é uma capacidade importante para a compreensão e construção de modelos para resolução de questões
da Matemática e de outras disciplinas. Como parte integrante deste tema, o aluno poderá
desenvolver habilidades de visualização, de desenho, de argumentação lógica e de aplicação
na busca de solução para problemas (BRASIL,2000, p. 120) .
Assim tal orientação do PCNEM apresenta que a compreensão existente nos objetos da
nossa realidade faz parte de toda a importância na interpretação matemática sobre o mundo
real e essa habilidade é motivada para esclarecer a busca da resolução desses problemas lógicos.
Os métodos da educação dialógica nos trazem à intimidade da sociedade, à razão de ser de
cada objeto de estudo. Através do diálogo crítico sobre um texto ou um momento da sociedade, tentamos penetrá-la, desvendá-la, ver as razões pelas quais ele é como é. O contexto
político e histórico em que se inserem (FREIRE, 1986, p.16).
O processo de entender e dar significado as coisas que contém uma certa regularidade ou
até mesmo uma representação lógica, sendo o objeto de estudo da matemática, faz dela uma
ciência interessante, e através desse diálogo de oportunidades de conhecer como a sociedade
está vivendo, o professor vai construindo um significado mais abrangente para o aluno sobre
o que isso influenciou em cada momento histórico.
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Segundo Freire (1986, p. 60) diz que “À medida que os estudantes passem a tomar iniciativas mais críticas, o professor encoraja sua auto-organização, sua participação na organização
do currículo” (FAINGUELERNT 1999, APUD. SILVA, 2009).
A Geometria é considerada como uma ferramenta para compreender, descrever e interagir
com o espaço em que vivemos; é talvez a parte da Matemática mais intuitiva, concreta e real.
Compreender o significado das coisas ao redor e desenvolver o conhecimento para encontrar a explicação do mundo, sempre foi uma necessidade para o homem evoluir, a geometria
é mais uma ferramenta alinhada à melhoria do estilo de vida e visão do homem.
Segundo Frant (1999 apud. SILVA, 2009) afirma que os pesquisadores estão em comum
acordo quanto à importância da visualização em Matemática. Porém, é sabido que a dificuldade de visualização é um dos fatores que interferem no bom desempenho dos alunos no
estudo da Geometria.
A dificuldade que os alunos mostram em compreender a visualização dos sólidos em três
dimensões faz parte da realidade vivenciada por professor e aluno na sala de aula, na qual a
geometria espacial é encarada como algo incomum de ser percebido na realidade e por isso
não consegue a solução de problemas mais evoluídos sobre a geometria espacial, assim quando chegam na resolução de problemas como áreas eles sentem dificuldade de numerar além
do que se apresenta em sua frente, ou seja, não enxergam o “fundo” do objeto.
Durante o processo ensino aprendizagem em matemática dificilmente não encontramos diversas dificuldades, as quais são bem conhecidas. Os alunos muitas vezes têm dificuldade de
vincular a Matemática da sala de aula com a Matemática utilizada em seu cotidiano e por sua
vez os professores repensem seu fazer pedagógico procurando novos elementos para ensinar
a matemática.
De acordo com Rangel (1992, p.17):
O ensino de matemática nas séries iniciais não leva em conta suas experiências diárias, nas
quais estabelece relações de semelhanças e diferenças entre objetos e fatos, classificando-os,
ordenando-os e quantificando-os. Assim, o ensino torna-se distante da realidade, a criança é
induzida a aceitar uma situação artificial, sem significado para ela (RANGEL, 1992, p. 17).
Percebe-se que os professores devem refletir sobre a importância de valorizar os conhecimentos prévios de cada aluno, tornando assim o ensino de matemática significativo.
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CONCEITOS MATEMÁTICOS
E O DESENVOLVIMENTO
COGNITIVO
Os conceitos matemáticos estão extremamente ligados ao cognitivo, como
destaca Kamii (2011) ao citar a teoria
piagetiana, relatando a respeito dos estímulos que a criança recebe diariamente:
O objetivo para ensinar o número é o da
construção que a criança faz da estrutura
mental do número. Uma vez que esta não
pode ser ensinada diretamente, o professor
deve priorizar o ato de encorajar a criança a
pensar ativa e autonomamente em todos os
tipos de situações. Uma criança que pensa
ativamente, à sua maneira, incluindo quantidades, inevitavelmente constrói o número. A tarefa do professor é a de encorajar o
pensamento espontâneo da criança, o que
é muito difícil porque a maioria de nós foi
treinada para obter das crianças a produção
de respostas “certas” (KAMII, 1985, p. 41).

Segundo Rangel (1992, p.91):
Crianças que interagem com adultos que não
tem o hábito da leitura e escrita por serem semianalfabetos, restringido o acesso a materiais
gráficos; e em muitos municípios os professores que trabalham com essa clientela são menos valorizados socialmente e até em condições salariais inferiores (RANGEL, 1992, p. 91).

Uma das mais importantes consequências
de uma aprendizagem fundamentada no uso
do algoritmo é quando a criança está frente
a uma situação problema, como no mercado,
no ônibus, na feira, ela não pode ele recorrer sempre a lápis e papel. Situações imediatas do dia a dia pedem cálculo mental e a
criança não pode ser dependente do cálculo
escrito. Este é um desafio a ser transposto
no trabalho escolar (RANGEL, 1992, p. 91).

O objetivo da Intervenção Pedagógica é observar as possíveis dificuldades
que o aluno tenha e mediante o diagContudo o professor deverá buscar dentro do nóstico elaborar atividades que veuniverso da criança, fatos que tenham impor- nham de encontro as suas necessidades.
tância para ela e associá-los ao ensino da matePor meio de atividades significativas para
mática de forma que tenha significado para auxiliar na fixação e entendimento do conteúdo. a criança seu desenvolvimento se torna
mais amplo a medida de seu interesse, senTodas as crianças, de qualquer classe so- do necessário que seja levado em conta as
cial são capazes de aprender, mas aquelas construções cognitivas do educando, insque estão em classe social menos privilegia- taurar a fala do aluno, observando o que
da, podem por vezes apresentar difíceis e, ao ele está fazendo, organizar ações, prover
mesmo tempo, ricas experiências de vida com situações experimentais para facilitar a innúmeros, porque em sua dura realidade, lhes venção do aluno (RANGEL, 1992, p. 91).
são exigidas tarefas pertinentes aos adultos.
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Os jogos e desafios favorecem o desenvolA Educação deve se voltar para o desenvolvivimento social, psicológico e intelectual das mento das capacidades de comunicação, resolcrianças.
vendo problemas, tomando decisões, fazendo
inferências, criando, aperfeiçoando conheciDe acordo com Bicudo (2005, p.213), “Sem- mentos e valores de uma forma cooperativa.
pre houve muita dificuldade para se ensinar
Matemática. Apesar disso, todos reconhecem
Montessori (1977) desenvolveu uma didátia importância e a necessidade da Matemáti- ca especial (ativa) para melhor entendimento
ca para se entender o mundo e nele viver”. de matemática, fazendo utilização de jogos e
alguns materiais desenvolvidos por ela, como
Os novos paradigmas consideram que os o material dourado, constituído por cubinhos
alunos devem ser preparados para convi- que correspondem às unidades, as barras corver numa sociedade com constantes mu- responde às dezenas e as placas as centenas.
danças, sendo assim, o professor deve atuar
como mediador no processo ensino aprenEsse material tem como objetivo possibilitar
dizagem, de forma a auxiliar os alunos em uma imagem concreta das relações numéricas
suas dúvidas e não somente corrigi-las. e auxiliar o raciocínio e o desenvolvimento da
aprendizagem mais rápida das crianças, ofereSegundo Demo (1995, p.130):
cendo várias possibilidades para que a criança compreenda a lógica do sistema decimal.
A velha aula vive ainda da quimera do “fazer Priorizando nesta intervenção a operação de
a cabeça do aluno”, via relação discursiva, de- divisão seguindo o resultado final da pesquisa
caída na exportação e na influência autoritá- de campo de Dificuldade de Aprendizagem.
ria, sem perceber que isto, no fundo, sequer
se diferencia do fenômeno da fofoca. EducaTodas as crianças, de qualquer classe soção encontra no ensinar e aprender apenas cial são capazes de aprender, mas aquelas
apoios instrumentais, pois realiza-se de direi- que estão em classe social menos privilegiato e de fato no aprender a aprender. Dentro da, podem por vezes apresentar difíceis e, ao
desse contexto, caduca a diferença clássica mesmo tempo, ricas experiências de vida com
entre professor e aluno, como se um apenas números, porque em sua dura realidade, lhes
ensinasse, outro apenas aprendesse. Ambos são exigidas tarefas pertinentes aos adultos.
colocam-se o mesmo desafio, ainda que em
estágios diversos. A pedagogia da sala de aula
vai esvaindo-se irremediavelmente, porque
está equivocada na raiz (DEMO, 1995, p. 130).
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A INTERVENÇÃO DOS
JOGOS E DAS BRINCADEIRAS
NO PROCESSO ENSINO
APRENDIZAGEM DE
MATEMÁTICA

Os jogos e desafios favorecem o desenvolvimento social, psicológico e intelectual das
crianças.

De acordo com Bicudo (2005, p.213), “Sempre houve muita dificuldade para se ensinar
Matemática. Apesar disso, todos reconhecem
O objetivo da Intervenção Pedagógica rea importância e a necessidade da Matemátializada por meio de jogos e brincadeiras
ca para se entender o mundo e nele viver”.
durante o processo ensino aprendizagem
de matemática é observar as possíveis diSegundo o autor (2005) identificar as probleficuldades que o aluno tenha e mediante
máticas referentes ao processo ensino-apreno diagnóstico elaborar atividades que vedizagem de matemática é uma tarefa reflexiva,
nham de encontro as suas necessidades.
uma vez que a aprendizagem é um tema amplo
que requer estudos, pesquisas e discussões.
Segundo Montessori (1977, p 44) “educador é tudo que interfere no processo peApesar da disciplina de Matemática ter
dagógico a visão de educação é global”. Por
grande e ampla importância também apremeio de atividades significativas para a criansenta grande complexidade, pois discutir
ça seu desenvolvimento se torna mais amplo
o ensino desta disciplina buscando possia medida de seu interesse, sendo necessábilidades para sua qualificação e contexrio que seja levado em conta as construções
tualização no universo escolar é um desacognitivas do educando, instaurar a fala do
fio ao docente (BICUDO, 2005, p.213).
aluno, observando o que ele está fazendo,
organizar ações, prover situações experiOs Jogos Matemáticos auxiliam o profesmentais para facilitar a invenção do aluno.
sor em seu trabalho, pois alia a atividade
lúdica com a aprendizagem, despertando
Segundo os Parâmetros Curriculares Nainteresse pelo assunto. Após realização de
cionais (1998) é importante que o aluno faça
pesquisas e leituras para referencial teótentativas, formular hipóteses e as compare
rico sobre o tema, foi confeccionada uma
com outros alunos para validar seus proceunidade didática (BICUDO, 2005, p. 213).
dimentos. Desta forma busca-se atividade
de relação com colegas do próprio aluno.
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A matemática está presente na vida da maioria das pessoas de maneira direta ou indireta.
Em quase todos os momentos do cotidiano,
exercita-se os conhecimentos matemáticos.
Apesar de ser utilizada praticamente em todas
as áreas do conhecimento, nem sempre é fácil
mostrar aos alunos, aplicações que despertem
seu interesse ou que possam motivá-los através de problemas contextualizados.Dentro da
resolução de problemas, a introdução de jogos como estratégia de ensino-aprendizagem
na sala de aula é um recurso pedagógico que
apresenta excelentes resultados, pois cria situações que permitem ao aluno desenvolver
métodos de resolução de problemas, estimula a sua criatividade num ambiente desafiador
e ao mesmo tempo gerador de motivação,
que é um dos grandes desafios ao professor que procura dar significado aos conteúdos desenvolvidos (BICUDO, 2005, p. 213).
Para
blemas
volver
quer

Borin (1998) a resolução de proé a mais adequada para desenuma postura crítica ante qualsituação
que
exija
resposta:

Essa metodologia representa, em sua essência, uma mudança de postura em relação
ao que é ensinar matemática, ou seja, ao adotá-la, o professor será um espectador do processo de construção do saber pelo seu aluno,
e só irá interferir ao final do mesmo, quando
isso se fizer necessário através de questionamentos, por exemplo, que levem os alunos a
mudanças de hipóteses, apresentando situações que forcem a reflexão ou para a socialização das descobertas dos grupos, mas nunca
para dar a resposta certa. Ao aluno, de acordo
com essa visão, caberá o papel daquele que
busca e constrói o seu saber através da análise das situações que se apresentam no decorrer do processo (BORIN, 1998, p.10-11).
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O professor, ao preparar suas aulas com a
utilização de jogos deve escolher técnicas
para uma exploração de todo o potencial do
jogo; também deve analisar as metodologias
adequadas ao tipo de trabalho que pretende,
tais como: a melhor maneira de organizar os
grupos e a seleção de jogos que sejam adequados ao conteúdo que se pretende trabalhar.
A aprendizagem significativa pode ser definida como um processo por meio do qual o sujeito que aprende relaciona, de maneira não arbitrária e substantiva, uma nova informação a um
aspecto relevante de sua estrutura cognitiva.
A estrutura cognitiva compreende um complexo organizado de informações na mente
do sujeito que aprende, e a forma como se
encontra organizada essa estrutura determina
uma aprendizagem mais ou menos facilitada.
A não-arbitrariedade indica que a nova informação deve se relacionar com um aspecto relevante da estrutura cognitiva de quem aprende e não com um aspecto arbitrário qualquer.
A substantiva significa que é a essência da
nova informação que deve ser interiorizada
pela estrutura cognitiva, e não um conjunto de
símbolos usados para expressá-la. Nesse contexto, pensar em uma educação que promova
uma aprendizagem significativa requer levar
em conta o processo de construção de significados como elemento central do processo
de ensino e aprendizagem (BORIN, 1998).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Identificar as problemáticas referentes ao processo ensino-aprendizagem de matemática requer estudos, pesquisas e discussões, fundamentalmente no que se diz respeito ao cognitivo.
A disciplina de matemática apresenta grande complexidade, pois discutir o ensino desta disciplina buscando possibilidades para sua qualificação e contextualização no universo escolar é um desafio no cotidiano escolar. Os professores devem buscar dentro do universo infantil, fatos que tenham significados para ela e
associá-los ao ensino da matemática, auxiliando na fixação e entendimento do conteúdo.
Conclui-se que há necessidade de ampliar o campo de aplicação da relação conteúdo e prática da matemática pelo discente, buscando recursos laboratoriais como estratégia de aprendizagem por trazer resultados significativos ao estudante, seja para atenuar as dificuldades de
aprendizagem ou maximizar a autonomia da aprendizagem pelo estudante. Essa busca por trabalhar com atividade que o leve a experimentar, exprime o caráter investigativo da Matemática.
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ALFABETIZAÇÃO E LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo tem objetivo acerca da importância da literatura no processo

da alfabetização e aquisição da leitura e escrita na educação infantil. Participaram alunos da
Educação Infantil em São Paulo, utilizando-se de um questionário, foram entrevistadas quatro
professoras que trabalham na escola para analisar como fazem uso da literatura infantil em
benefício da aprendizagem, e como se processa essa relação; quais os fatores significativos
decorrentes desse elo para que os alunos desenvolvam competências de leitura e escrita a
partir do contato com a literatura infantil e a importância da mesma para a alfabetização (o
que ela proporciona de novo aos conhecimentos reais que os alunos já as dominem). Por meio
desta pesquisa alcançaram-se as seguintes respostas ou objetivos: é possível a utilização da
literatura infantil no processo de alfabetização de alunos freqüentes (faixa etária de cinco
anos) os professores de Educação Infantil utilizaram processo de alfabetização por meio de
práticas emancipatórias. Ficou ainda comprovado que os problemas de aprendizagem de
leitura e escrita dos alunos não devem ser relacionados apenas à pobreza (ambiental/social) a
que estejam submetidos ou ao atraso mental ou transtornos emocionais que vivenciem, pois
os mesmos estão e são relacionados à problemas mais localizados nos campos da conduta e
interação com que tais alunos foram expostos ao processo e temática discutidos.

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Leitura; Escrita; Infância; Interação.
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa traz a apresentação dos resultados acerca das observações realizadas escola pública Educação Infantil em São Paulo, no intuito de responder aos questionamentos voltados à relação existente entre a “Alfabetização e Literatura Infantil”, como se processa tal relação;
quais os fatores significativos decorrentes desse elo para que os alunos desenvolvam competências de leitura e escrita a partir do contato com a literatura infantil e a importância da literatura infantil para a
alfabetização dos educando dessa modalidade de ensino (o que ela proporciona de novo aos conhecimentos reais que os alunos já dominem).
Os esclarecimentos, objetivados pela pesquisa, deram-se mediante fundamentações teóricas de vários autores e nas análises das respostas aos
questionamentos realizados junto às professoras de Educação Infantil,
São Paulo; com a intenção de perceber como os docentes compreendem
e realizam a interatividade de seus alunos com a alfabetização via literatura infantil, ou seja, se fazem uso das concepções acerca das leituras
de mundo que os educando já possuam e que, sua interferência, orientação e incentivo, como educador; poderão possibilitar aos alunos menos dificuldades em selecionar e se aproveitar do saber que está nos livros de histórias infantis de lendas, contos, poesias e textos em prosa.
A história, as diversas correntes filosóficas educacionais, dentre as quais a
construtivista e a sócio interacionista, afirmam que a criança, ao iniciar um relacionamento com os livros, pode começar a ser gradualmente uma cidadã em
potencial. Essas concepções afirmam ainda que o professor exerça uma forte
influência na formação de competências de leitura e escrita em seus alunos.
Portanto, esta pesquisa, procura ainda ressaltar que os problemas de
aprendizagem de leitura e escrita dos alunos não devem ser relacionados
apenas à pobreza ambiental a que estejam submetidos ou atraso mental
ou transtornos emocionais, esses problemas que eles apresentam quanto à apreensão do processo de alfabetização (leitura e escrita) estão e
são relacionados aos problemas mais localizados nos campos da conduta e interação com que tais alunos foram expostos ao processo discutido.
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LITERATURA INFANTIL NO
PROCESSO ALFABETIZAÇÃO
Por meio desta pesquisa, pretende-se buscar informações sobre como
a literatura infantil influi no processo
de alfabetização dos alunos da Educação Infantil, São Paulo; como ela
deve ser utilizada com crianças em
idade de alfabetização e identificar
como os professores trabalham para
que ocorra a aquisição da leitura e escrita pelos alunos por meio do auxílio
de histórias infantis de variados gêneros (narrativas (contos fantásticos
ou de fadas, lendas), poesia); como
também verificar se tais estratégias
vêm facilitando a compreensão e interpretação de mundo dos alunos, ou
seja, se eles estão ou não adquirindo competência leitora e de escrita.
Em virtude do atual processo de
escolarização das crianças de 4 à 6
anos e, no intuito de validar a pesquisa realizada, foram essenciais as
concepções de alguns autores que
enfatizam a necessidade do entendimento da interação professor-aluno
e uso da literatura infantil como algo
importante para a aquisição e apreensão da leitura e escrita pela criança de cinco anos (E.I) e, consequentemente para sua alfabetização, desde
que não seja desenvolvida ao acaso.
Sobre isso, é possível afirmar que,
aos professores da Educação Infantil,
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[...] faz-se necessário resgatar os conteúdos no processo de ensino, como
forma de instrumentalização dos
educando, tendo em vista o exercício
da cidadania. Assim, o conteúdo deixa de ser um fim em si mesmo, constituindo-se em um meio de transformação social (LIB NEO, 1985, p. 91).
Os procedimentos pedagógicos
que o professor de Educação Infantil
de São Paulo, utilizar na iniciação do
processo de interatividade de seus
alunos com a alfabetização, tendo a
literatura infantil como ponto orientador; acarretarão a formação de alunos passivos, voltados à memorização
de conceitos abstratos e sem preparo
para resolver questões práticas, fundamentadas na realidade em que viva.
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APROPRIAÇÃO DA LEITURA E
ESCRITA

Os estudos de vários teóricos relacionados à alfabetização evidenciam que, a apropriação da leitura e
da escrita não ocorrem em via unívoca, mas sim a partir de maneiras,
metodológicas fundamentadas na
interação entre professor-aluno, da
instrumentalização e domínio, por
parte do professor de técnicas que
possibilitem aos discentes situações
de interação com os textos infantis (prazerosos e repletos de valores a serem discutidos); seu relacionamento com seus contextos reais,
sendo então a literatura infantil, um
mecanismo de eficiência para que
a alfabetização seja realmente adquirida pelos alunos, ou seja, o docente precisa ter a sensibilidade de:
Fazer uso dos materiais disponíveis.
Tudo imensamente simples, inteligente, adaptado, eficaz: “[...] Ser o criador
e estar convencido de que existe algo
de fundamentalmente errado no que
existe e que é necessário começar
tudo de novo (ALVES, 1999, p.10).

Agindo de tal forma, o professor de
Educação Infantil, alcançará resultados positivos quanto ao entendimento dos alunos referentes à leitura
e escrita, pois estará lhes proporcionando entendê-las como uma “chance de romper com velhas rotinas,
abandonar maneiras de fazer e pensar que a tradição cristaliza”, ainda,
segundo ensina Alves (1999, p. 10).
Segundo Huppes (2001), o professor deve estar sempre atento aos
acontecimentos que cercam seus
alunos, oferecendo-lhes assuntos interessantes e relacionados à fase na
qual estejam inseridos. Sendo a alfabetização o caminho que colabora
para que a criança seja uma boa leitora no futuro. O professor de Educação Infantil, ao colocar seus alunos
em contato com autores e obras da
literatura infantil, estará possibilitando-lhe evolução para a aquisição
das competências de leitura e escrita, uma vez que, o universo literário infantil envolve a criança em um
mundo mágico que facilitarão seu
processo de ensino-aprendizagem.
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Caso haja tal comprometimento do
professor com a eficácia do processo de alfabetização de seus alunos,
intercambiado pela literatura infantil
ter-se-á como resultados, discentes
desenvolvidos plenamente ou psico-socialmente, pois atenderá às especificidades psicológicas e sociais
dos mesmos. Neste sentido, o professor da Educação Infantil, Jardim
II, estaria consonante com as concepções de Piaget (1988) defende:
[...] uma “educação do pensamento,
da razão e da própria lógica, é necessário e é condição primeira da educação da liberdade. Não é suficiente
preencher a memória de conhecimentos úteis para se fazer homens
livres: é preciso formar inteligências ativas” (PIAGET, 1988, p.135).
Como pôde ser percebido no pensamento de Piaget (1988), na medida em que existe uma causalidade
perceptiva, ela própria é função das
ações anteriores do sujeito, aplicadas ao real segundo uma interação física entre sujeito e objeto.
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O autor defende uma espécie de
empirismo com a presença do sujeito que atuaria em nível da ação
da leitura e escrita dos educando,
pois, na medida em que a criança aprende, seu desenvolvimento seguirá as mesmas dimensões.
Vygotsky (1974), também aponta
que o desenvolvimento e aprendizagem são processos independentes
que interagem, afetando-se mutuamente; aprendizagem causa desenvolvimento e vice – versa, por isso, é
preciso que o professor esteja atento e perceber por quais processos
interativos com a literatura infantil
seus alunos estão se tornando alfabetizados, no intuito de reforçar
tais processos ou mesmo ampliá-los.
Nesse sentido, Freire (2003), comunga das ideias Vygotsky (1974),
pois acredita que ensinar exige rigorosidade metódica e o dever do
educador democrático é reforçar
a capacidade crítica do educando,
sua curiosidade, sua insubmissão.
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Assim como Vygotsky (1974) e
Freire (2003), também Morin (2003)
afirma que ponto de partida do conhecimento (ou da alfabetização) é
constituído pelas ações do sujeito
sobre o real, na situação específica
do aluno de Educação Infantil, o real
ainda confunde-se com o fantástico.
Essa transposição é que precisa ser
captada pelo professor, com a intenção de facilitar a inserção de seus
alunos no contato efetivo das diversas possibilidades interpretativas que
a leitura e a escrita disponibilizam.
Não se pode esquecer também que,
em sua formação, os professores de
educação infantil têm disciplinas e
conteúdos voltados ao aprendizado e ao desenvolvimento cognitivo
dos alunos, sendo desconsiderados
os aspectos emocionais ou mesmo,
atividades mais expressivas. A literatura infantil, portanto, deveria aparecer e ser desenvolvida em todas as
propostas pedagógicas destinadas
à Educação Infantil, dessa maneira, o processo de alfabetização tornar-se-ia libertador para os alunos.

OS OBJETIVOS DA LITERATURA
INFANTIL

Verificar se é possível a utilização da literatura infantil no
processo de alfabetização de
alunos frequentes Educação Infantil (faixa etária de cinco anos);
Introduzir o processo reflexivo ao
professor acerca da importância do
processo de aprendizagem de alfabetização, aquisição da leitura e escrita na Educação Infantil, com o auxílio (contato) da literatura infantil;
Observar como os professores da
Educação Infantil, exploram os conteúdos das obras de literatura infantil no processo de alfabetização por
meio de práticas emancipatórias.
Demonstrar que é possível desenvolver nos alunos o hábito
da leitura, e melhora no seu processo de alfabetização por meio
do contato com histórias infantis, abordando temas importantes
para o convívio social dos alunos;
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Contribuir para a construção de
novas práticas pedagógicas que
possibilitem a melhoria do processo de alfabetização dos alunos
da Educação Infantil, tendo a literatura infantil como norteador
de tal processo (LDBEN, 1996).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que, a pesquisa
apresenta argumentos e exemplos
que revelam seu esclarecimento sobre a importância de estarem em
permanente contato com as teorias
e práticas de alfabetização fundamentadas pela literatura infantil; denotam a compreensão, por exemplo,
de que o momento da “roda de conversas” e histórias precisa ser festejado, diferenciado com motivações
extras que envolvem objetos, fotos,
livros, até pequenos animais de estimação, enfim, atitudes do professor, as quais tragam ainda maior significado e interesse para os alunos.

A temática desenvolvida tem relevância, visto que, as mudanças no
cenário educativo brasileiro, no qual
as crianças, a partir dos seis anos
de idade já podem ingressar no Ensino Fundamental (fase etária em
que cursaram a Pré-Escola, antes
da Promulgação da LDBEN (996),
justifica a necessidade de iniciação
do aluno da Educação Infantil, faixa etária de cinco anos, ao contato
com obras literárias; com o objeti- O trabalho pedagógico envolvendo
vo que realize uma interatividade a alfabetização e a literatura infantil,
com o processo de leitura e escrita. tais como, a tradução das experiências dos alunos por meio de textos
Considerando que os alunos in- orais autônomos, desenhos dos alugressam, atualmente, aos seis anos nos; no ato do brincar das crianças
no primeiro ano primeiro escolar e suas criações das histórias ouvidas
do Ensino fundamental, portanto, é com seu processo de alfabetização;
preciso que tenham um bom domí- revelando a vida, gerando palavras,
nio sobre a ocorrência, estrutura e incitando o desejo por novas leituras.
funcionalidade da leitura e escrita
posteriormente e não apresentarem
dificuldades posteriores de aprendizagens; possibilitando assim que,
tanta a leitura e a escrita cumpram
sua função social. A influência que
o professor exerce para que o aluno se aproprie da leitura e escrita
torna-se então fator primordial, afinal, é ele quem irá mediar e orientar todos os passos desse processo.
880
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Outra faceta que auxilia na conclusão de que os objetivos propostos
serão atingidos, identificam-se pela
maneira sensível com que tratam os
alunos a olharem (enxergarem/sentir/interagir) com a literatura infantil.

Há menção apontamentos acerca do acervo disponível aos alunos nas salas de aula, disposto para
leituras, manuseios. Dessa forma,
muitas atividades (em todas as disciplinas e momentos) são desenvolvidas enfatizando a alfabetização.
Os professores que utilizam para
iniciar os alunos em processo de
alfabetização no mundo do teatro, poesia, crônica, conto e da tradição oral possibilitam momentos prazeroso de aprendizado.
Demonstra saber qual deve ser
o papel que o professor deve desempenhar como
alfabetizadores, mas, ao mesmo tempo incentivador à leitura das obras infantis.

Por meio do poder que a literatura
infantil exerce na vida de seus alunos e que, tal poder inicia-se pelo
primeiro olhar que a criança desvela para a fantasia, aventura, magia
e descobertas; passando ao possuir
e exercitar, a partir do momento
em que seu olhar torna-se profundo e fecundo mediante as possibilidades de sonhos, compreensão ou
distinção de seus sonhos a partir
do contato com a literatura infantil.
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PERCURSOS DA INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS
RESUMO: Este artigo discute aspectos relevantes sobre a inclusão de alunos com

Necessidades Especiais Educacionais na rede regular de ensino. Para realização deste trabalho,
fez-se necessário uma pesquisa sobre a questão levantada no campo bibliográfico através de
autores consagrados tais como: Vygotsky (1999), Mantoan (2005), Sassaki (2005), Werneck
(1997), e documentos que embasam a educação e a atualizada BNCC (2018), Parâmetros
Curriculares Nacionais, Adaptações Curriculares (1999), entre outras leis que consolidam a
educação inclusiva na atualidade. Nesse sentido, numa perspectiva de pensamento alinhado
com a real inclusão discorremos sobre a necessidade que a formação contínua do professor
aliado a parceria escola, família e comunidade escolar são de suma importância para a inclusão.

Palavras Chave: Inclusão; NEE; Formação de Professores.

INTRODUÇÃO
Entre as questões de grande destaque na
contemporaneidade está a inclusão escolar
de alunos com Necessidades Especiais Educacionais (NEE) na rede regular de ensino.
Esse tema, há décadas vem ganhando espaço cada vez maior em toda a sociedade,
através de Políticas Públicas Educacionais,
pesquisas, discussões sociais entre outras
ações, que constituem elementos essenciais
para que todos na escola possam aprender,
e se apropriar desta nova visão e suas decorrências que poderá nos permitir reconhecer
as possibilidades de compartilhar experiências educacionais significativas, capazes de
enfatizar a dimensão constitutiva da escola para o desenvolvimento e socialização de
todos os alunos de acordo com suas especificidades de aprendizagens educacionais.
Segundo a autora Mantoan (2015), “A inclusão escolar ainda hoje na contemporaneidade fomenta o olhar diferenciado sobre
a forma tradicional de se ensinar, a autora
enfatiza que existe um pensamento de “senso comum” que ainda na atualidade acredita diferente, são as pessoas que fogem a
um padrão inventado/idealizado e que são
identificadas em categorias... Mas, somos todos diferentes. Não há ninguém igual a nós”.
Muito se fala na inclusão escolar, mas de fato
ainda é necessário que aconteça a desconstrução do que é diferente, ou seja, a aceitação
de que somos essencialmente sujeitos ímpares e singulares em nossas especificidades
Somos seres singulares. E estamos nos diferenciando sempre, mudando, nos transformando. Somos seres que se constituem
no devir. Nenhum atributo da conta do que
somos por inteiro. Toda criança é, portanto, diferente, mas numa coisa toda criança é
igual: todas aprendem e tem de ir à escola,
com meninos e meninas da sua idade. Uma
escola boa é para todos, pois não deixa ninguém de fora, porque em suas turmas o en-

sino não se diferencia pela deficiência ou por
qualquer atributo que possa ser atribuído
a um ou a alguns alunos, que fogem ao padrão inventado/padronizado pela escola, os
chamados “alunos de inclusão” “alunos especiais”, por exemplo (MANTOAN, p.76, 2015).
Sendo assim, a inclusão contemporânea
é para todos e não só para os alunos com
(NEE) Necessidades Educacionais Especiais.
Mantoan
(2006)
afirma
que:
A inclusão uma mudança de perspectiva
educacional, pois não se limita aos alunos
com deficiência e aos que apresentam dificuldades de aprender, mas a todos os demais,
para que obtenham um sucesso na corrente
educativa em geral (MANTOAN, 2006, p.16).
Considerando a importância da socialização, podemos afirmar a determinação das relações sociais no processo de desenvolvimento da criança e que o aprendizado escolar é
um momento determinante, que poderá levar
aprendizagens por toda a vida do indivíduo.
A escola, nesse contexto é considerada um dos espaços sociais mais eficazes para combater atitudes discriminatórias e excludentes (SALAMANCA, 1994).
Assim, a escola espaço propício para promovermos a equidade, ou seja, oportunizar para todos de acordo com suas especificidades as oportunidades, para que
tenhamos o mesmo patamar, assim, incluir a
todos integralmente, numa relação indissociável entre a educação intencional na promoção do pleno desenvolvimento do aluno.
Nesse sentido, o artigo que se segue não
tem o intuito de abarcar aqui todas as questões em processo sobre inclusão, porém, fomentar e atribuir idéias e percursos sobre as
diferentes demandas do processo de aprendizagem sejam para estudantes com ou sem
deficiência, ou seja, para todos. Está dividido
em três partes primeiro momento, buscamos
revisitar a discussão da inclusão com um brevíssimo histórico mostrando o percurso da
inclusão até a contemporaneidade, na sequ-

ência discorremos sobre a formação inicial
de professores e o importante papel do professor, a função da escola e da família, sobre a real inclusão em sala regular de ensino.
Contudo, fomentaremos questionamentos
há uma série de desafios culturais e estruturais
da escola inclusiva da atualidade, tal como, sinalizar para uma gama de caminhos possíveis.

BREVE HISTÓRICO DAS
NECESSIDADES EDUCACIONAIS
ESPECIAIS
Ainda na contemporaneidade continuamos a
nos questionar sobre quando a inclusão acontecerá de fato, mas não só a inclusão de aluno com necessidades especiais educacionais,
mas a inclusão de todos e nenhum a menos.
Mas para que possamos vislumbrar esse
percurso permeado por paradigmas e paradoxos precisamos ter a mínima ideia de
como foi trilhado os caminhos da inclusão
até o início do século XXI. Não temos a pretensão de abarcar aqui toda a história sobre
a inclusão, apenas ter uma breve noção de
como pode ter ocorrido esse processo, que
até hoje na atualidade está carregado de entraves, mas que já teve algumas conquistas.
Assim, buscamos interpretar a história da
inclusão de pessoas com necessidades especiais perseguindo a história citada, garantindo acesso e permanência através
do documento do Ministério da Educação
– Secretaria da Educação Especial (2000).
Nesse sentido, como esclarece o documento Projeto Escola Viva (2000, p.7), é que os estudos sobre a história da deficiência no Brasil
e no mundo ocidental enfatizam o percurso
realizado pelas pessoas com necessidades
educacionais foi paulatinamente construído,
e tem se caracterizado pela segregação com
diferentes justificativas, maneira de pensar e
agir mediante a deficiência da pessoa com necessidades educacionais especiais como ser,
situação que se modifica a partir das condi-

ções sócio históricas, que se evidenciam com
termos utilizados nesse processo como “deficiência”, “deficiente”, portador de deficiência, que apareceram nas décadas anteriores.
Conforme o documento Projeto Escola Viva
(2000) na antiguidade há poucos registros calcados nas vivências do dia a dia em Roma e na
Grécia antiga, porém a bíblia “por ser um texto predominantemente metafórico” há passagens sobre a natureza dos procedimentos.
Contudo, no passado, a economia desses
países estava sustentada nas atividades de
produção de comércio agrícola, na pecuária e
no artesanato e a organização sócio-política,
haja vista, composto por uma minoria numérica percebe-se que com exclusão dos demais
na vida em sociedade, refletindo a qualidade
dos grupos sociais, nobreza senhores com definição do poder social, político e econômico, e
os demais com perfil de economicamente dependentes dos nobres, ou seja, o populacho.
Notemos que, na idade média, pouco se
altera na economia, porém na organização
político-administrativa que passaram a ser
influenciado pelo cristianismo, sendo o clero, enquanto seus membros foram ocupando
lugar de destaque no poder social, político e
econômico incutindo no fiel que tinham o poder de excomungar quem os contrariassem.
E concomitantemente, o clero se apossou
dos direitos do conhecimento produzido
prevalecendo sobre as ações da nobreza tomando o comando da sociedade, utilizando
dessa malha intertextual, enquanto o povo
permanecia na mesma situação do período anterior sem nenhum poder de decisão.
Para as pessoas com deficiências, não
podiam ser sacrificadas, pois o clero levou o crédito, agora eram reconhecidos
como Criaturas de Deus, apoiando-se
na caridade humana para sobreviverem.
Surgiram então no século XIII instituições
para abrigar deficientes mentais põem em cena
os cuidados necessários com a sobrevivência e,
também com os bens dos deficientes mentais.

Também a Educação era dual, pois com cunho
religioso, e formar elementos para o clero e visando à formação para guerra ou para artes de
acordo com o local que vivia e os valores sociais.
Contemplando o modelo social surgiu
a inquisição Católica e a Reforma Protestante. Com o passar dos anos, a situação
de total abuso entre o discurso e as ações
do clero provocando grandes insatisfações, e a igreja iniciou um período de perseguição e extermínio dos insatisfeitos,
com o argumento de que eram hereges.
O que terminou na separação dentro da
própria igreja, com a Reforma Protestante.
A partir do século XVI teve diversas mudanças estruturais na área social, política
e econômica, refletindo nas posturas sobre a realidade, culminando na Revolução
Burguesa, que disseminou o total comando religioso e surgindo o Capitalista Mercantil, surgindo os trabalhadores operários e patrões donos do meio de produção.
Subtende-se que, partindo do documento
Escola
Viva
(2000)
que
a
deficiência
ganhou
novo
olhar,
despertando a crença que a deficiência se originaria de causa orgânica ou causas naturais.
Sucessivamente no século XVII expandiu-se o entendimento sobre a deficiência
como processo natural. Já a crença na tese
da organicidade culminou no tratamento
médico das pessoas com deficiências, e a
tese do desenvolvimento por meio de estimulação paulatinamente contemplou as
ações de ensino a partir do século XVII.
Surgindo assim, o Paradigma da Institucionalização enquanto algumas pessoas com deficiência eram isoladas em: conventos, asilos
e hospitais psiquiátricos, mas na década de
1960, já no século XX essa prática passou a
ser revista, com dual intenção, pois onerava
o sistema por manter os deficientes e instituições. Surgindo o discurso da autonomia e
produtividade, reforçando a ideia dos Direitos
humanos nos países ocidentais, o que fomen-

tou novas práticas e ideias sobre a deficiência.
Passando para novos conceitos: a
normalização
e
a
institucionalização.
A normalização tinha como verdade, inserir a
pessoa com necessidades educacionais especiais, onde acreditavam tornar a deficiência no
nível mais próximo possível da “normalidade”,
sendo inserida e integrada no convívio social.
Ao integrar concomitantemente intuía-se
proporcionar serviços e recursos para que
se tornassem o mais próximo do normal.
Iniciando assim, o Paradigma de serviços
que aconteceram em três fases, na primeira
uma equipe de profissionais tinha a função de
identificar tudo que necessitava ser modificado para tornar o deficiente em pessoa normal. Na segunda fase a intervenção a equipe
fazia um atendimento sistematizado e formal,
se embasavam nos resultados obtidos na fase
anterior e na terceira fase, de encaminhamento ou ré encaminhamento da pessoa com
deficiência para vida social e iniciando-se a
educação em escolas especiais, nas entidades
assistenciais e nos centros de reabilitação.
Esse paradigma também sofreu críticas
mais adiante e perdeu força, sendo contestado desde as próprias pessoas com deficiência, que já encontravam organizadas em
associações, quanto pela academia científica
e órgãos de representação devido aos entraves no processo pela normalização quanto
o “peso” de ser igual ou não poderia julgar.
Podemos então de acordo com o texto
mencionado afirmar que, a partir daí ganhou
vulto a ideia de que a pessoa com necessidades educacionais especiais era um cidadão
como qualquer outro, devendo ter direitos
assegurados independentemente do tipo de
deficiência e do grau de comportamento que
apresentassem, necessitando apenas de avaliação e compactação, com a reorganização
para garantir acesso a todos, surgiu o terceiro Paradigma o do suporte de diferentes
maneiras, garantindo a pessoa com necessidades educacionais especiais o acesso ime-

diato a todo e qualquer recurso da comunidade, ou seja, o mesmo que o da integração
garantindo a igualdade de acesso na sociedade que se encontra, com intervenções no
processo do desenvolvimento do sujeito e
no processo de reajuste da realidade social.
Comentários sobre a forma que determinaram as ações no passar dos séculos, que esteve
entre a desconsideração da pessoa enquanto
ser humano, para a visão metafísica e organicista, somando com a concepção educacional
e na contemporaneidade, e sócio histórica.

INCLUSÃO DE PESSOAS COM
NECESSIDADES EDUCACIONAIS
ESPECIAIS NO BRASIL
De acordo com o documento citado, a
pessoa com deficiência no Brasil foi citada
em nossa história, enquanto os que detinham o poder aquisitivo ficaram isolados nas
suas casas, fazendas e outros lugares, sendo que os mais pobres não tinham o mesmo destino ficaram à disposição de quem
quisesse ajudar, mesmo sem capacitação.
O Brasil, ao longo da sua história, naturalizou desigualdades educacionais em relação ao acesso à escola, a permanência
dos estudantes e ao seu aprendizado. São
amplamente conhecidas as enormes desigualdades entre os grupos de estudantes
definidos por raça, sexo e condição socioeconômica de suas famílias (BNCC, p.15, 2018).
Com a criação de internatos no século
XVII copiando o modelo da Europa, as pessoas com deficiência passaram a ter atenção.
Foram criados institutos pela ajuda de
pessoas que intercederam junto ao Imperador que atendeu as solicitações partindo
das práticas de caridade tão comuns naquela época, se instituiu o caráter assistencialista, acolhendo as pessoas inválidas.
Com a Proclamação da República após o
retorno dos profissionais que foram estudar
fora em 1906, as escolas públicas começa-

ram a receber alunos com deficiência mental,
com a criação do Serviço de Higiene e Saúde Pública em São Paulo, e iniciou o trabalho concomitantemente com o Serviço de
Educação. Também se criou o denominado Laboratório de Pedagogia Experimental ou Gabinete de Pedagogia Experimental,
na Escola Normal de São Paulo, e fora estabelecido a norma de seleção para o dito
“anormal”. A partir da década de 20 proliferaram-se as instituições de educação especial
privada e de cunho assistencial, a princípio
atendeu apenas às pessoas com deficiência
mental, contanto que não atrapalhassem a
sala, e usando os procedimentos da medicina, com o objetivo de cura e reabilitação.
Na década de 50 se expandiu as entidades
assistenciais privadas, enquanto o serviço público passou a oferecer a Educação Especial. E
a partir da década de 60 iniciou-se o Paradigma
do Serviço, com intuito da integração dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais.
Com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB, Lei nº
4.024/61), surgiu para formalizar o compromisso do poder público com a Educação Especial.
Na década de 70, o MEC iniciou com um
grupo tarefa para resolver o entrave da Educação Especial cm a Lei nº 5.692/71, iniciando a visão Tecnisa com o parecer CFE
nº 848/72, priorizando a Educação Especial
através do Plano Setorial, criando-se também o Centro Nacional de Educação especial.
Em 1981, Ano Internacional da Pessoa Deficiente, motivando a sociedade, que lutavam por transformações.
O Brasil se baseou na Declaração de Salamanca em 1994, se comprometendo a
construir um sistema educacional inclusivo.
Em 1988, foram publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)
com intuito de nortear os profissionais da
Educação e posteriormente o PCN – Adaptações Curriculares em Ação, intuindo fornece o suporte técnico científico dos profissionais da Educação como um todo.

Nesse contexto na contemporaneidade no Brasil priorizar-se em incluir a criança com (NEE) Necessidades Educacionais Especiais na rede regular de ensino.
E na atualidade o BNCC (2018) revisita, embasada em diversos documentos, que promovem o compromisso com
a educação. Enfatiza a BNCC (2018):
A BNCC e os currículos se identificam na
comunhão de princípios e valores que, como
já mencionado, orientam a LDB e as DCN.
Dessa maneira, reconhecem que a educação tem um compromisso com a formação
e desenvolvimento humano global, em suas
dimensões intelectual, física, afetiva, social,
ética, moral e simbólica (BNCC, p.16, 2018).

PARADÔXO DO CONTEXTO
EDUCACIONAL INCLUSIVO
CONTEMPOR NEO
Considerando os aspectos históricos que
acontecem paulatinamente no contexto educacional atual, em meio às profundas mudanças sociais, educacionais e culturais como também das políticas públicas devemos destacar
que a educação inclusiva evidencia-se com
maior importância, sendo um movimento de
grandeza mundial fundamentado nos princípios dos Direitos Humanos e da Cidadania objetivando acabar com a total discriminação e a
exclusão, garantindo de fato direito à igualdade de oportunidades e a diferença para todos.
A forma como o aluno com Necessidades
Educacionais Especiais (NEE) é recebido na
escola, ajuda a compor um quadro explicativo, que de fato a escola responde com
coesão às necessidades das crianças e adolescentes nos seus processos individuais
ocasionados pela situação da deficiência.
A própria autora Mantoan (2001), destaca
que, as grandes mudanças muitas vezes estão evidentes porem precisamos desmistificar para que todos compreendam e aceitem.
Concomitantemente, destacamos que a ins-

tituição escolar e a comunidade escolar devem
ter implícito que cada aluno é um ser único, e
os alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) apresentam diferenças intensas
e importantes conforme suas singularidades.
Nesse contexto, a BNCC afirma, de maneira explícita, o seu compromisso com a
educação integral. Reconhece, assim, que a
Educação Básica deve visar à formação e ao
desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não
linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou
a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir
uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto
– considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promovendo uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento
e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades (BNCC, P.14, 2018).
Sendo que, caberá ao professor e todos educadores da equipe escolar devem considerar
as especificidades de seus alunos, e avaliá-los
buscando as competências curriculares na
forma particular de apreensão destes alunos.
Assim, de acordo com a Constituição Federal
(1988) a Educação Inclusiva, portanto requer
uma revolução de paradigmas, significa rever
o papel da escola e conscientizá-la de sua
responsabilidade e educar a todos sem discriminação, ou seja, “promover o bem de todos
sem preconceitos [...]” (Art. 3º, inciso IV, p.13).
Mantoan (2001), de acordo com a autora, a proposta das escolas inclusivas é organizar o sistema educacional de modo
que contemplem a todos na comunidade
escolar desde os alunos, passando por todos os educadores da unidade educacional.
Sendo que, as necessidades especiais educacionais não são apenas os alunos que apresentam deficiências, mas que todos tenham direitos iguais de acordo com suas especificidades.

A FORMAÇÃO CONTÍNUA DO
PROFESSOR
A formação inicial e contínua do professor é de suma importância para
a
real
inclusão
contemporânea.
A inclusão não é só do aluno com deficiência, pois devemos considerar que todos
os alunos precisam ser acolhidos. E devemos buscar sua participação para que todos
tenham vez e voz participativa promovendo esse aluno como sujeito no processo.
Que pesem as vantagens das diferentes
perspectivas norteadoras de formação profissional, pois é através do conhecimento,
das atitudes e da qualificação do professor
que refletirá no processo de ensino aprendizagem, o que poderá afetar o desempenho do aluno, favorecendo a inclusão não
só do aluno com Necessidades Educacionais Especiais, como a de todos os alunos.
É neste sentido que sabemos que o conhecimento não é algo estático. Na velocidade das configurações tecnológicas e das
informações rápidas vemos que o aluno
deste século é diferente nas suas singularidades e especificidades advindas das diferentes configurações familiares e sociais.
Assim, a BNCC destaca que o professor deve:
Selecionar e ampliar metodologias e estratégias didático-pedagógicas e diversificadas,
recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares se necessário, para
trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e culturas de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização etc. (BNCC, p.17, 2018).
O grande desafio para o professor contemporâneo, não é só de mediador de conhecimento, mas de superar antigos conceitos arraigados no decorrer de sua própria formação
social, profissional e até pessoal. Fazendo a diferença ao definir o papel que se quer adotar
no dia a dia, para que se contemple a todos.
No novo cenário mundial, reconhecer-se

em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente,
produtivo e responsável requer muito mais
do que o acúmulo de informações. Requer
o desenvolvimento de competências para
aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com
discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicando conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para
identificar os dados de uma situação e buscar
soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades (BNCC, p.14, 2018).
Cabe ao professor investir no conhecimento teórico, mas também revisitar diferentes
práticas, pois é imprescindível na formação
de professores modificarem o ensinar e o
aprender juntamente com o aluno e todos
na escola vislumbrando novas possibilidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A temática inclusão na contemporaneidade já teve alguns avanços, porém, ainda tem percursos a serem consolidados.
Muitos equívocos já foram superados e ao mesmo tempo na atualidade está arraigada de
muitos entraves que precisam ser trabalhados em todas as esferas como “desconstrução” do
padrão. Pois ainda hoje, a inclusão tem que abarcar à todos alunos, pois, todos somos ímpares
e singulares nas nossas especificidades.
Assim, como afirma Mantoan (2015), “Ensinar a todos os alunos, sem idéias equivocadas e
persistentes, como a de que alunos aprendem igualmente e em um mesmo tempo o conteúdo escolar que lhes foi ensinado, como a autora afirma cada aluno com (NEE) Necessidades
Educacionais Especiais ou não difere do outro, e é na formação dos educadores que podemos
fomentar e aprender a criar condições para que a escola seja para todos”.
Portanto, é na formação que se acrescenta conhecimentos determinantes e integradores, e
no comprometimento de todos os educadores da unidade escolar, aliados a parceria com as
famílias, comunidade pautada em fortes Políticas Públicas Inclusivas, que poderemos consolidar o compromisso de longo percurso histórico que é a inclusão não só de alunos com necessidades especiais, mas de todos. Isso porque, nas intenções e ações cotidianas que realmente
a inclusão de todos acontecerá.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COLABORANDO COM A
RECICLAGEM NO AMBIENTE ESCOLAR

RESUMO: A pesquisa apresenta algumas orientações teóricas referentes à educação infantil

e a educação ambiental, visando proporcionar metodologias de exploração aos problemas
ambientais orientados por princípios, valores e habilidades necessárias aos educandos
para resolverem problemas. Além dessa discussão, pretendem-se aqui abordar as questões
ambientais da atualidade e as chamadas oito metas do milênio para a qualidade de vida. A
partir da educação infantil, os alunos conhecendo a importância do tratamento do lixo, suas
classificações, causas e consequências e por fim a reciclagem como exemplo de cidadania,
poderá contribuir para conscientização e melhorias quanto à decomposição e reciclagem do lixo,
bem como a conservação do meio ambiente. Objetiva-se explicar e procurar fazer com que os
alunos compreendam que a poluição atualmente pode ser considerada como um dos maiores
males da sociedade, pois o que se vê são animais indefesos, o clima e recursos naturais serem
destruídos em virtude de interesses particulares, geralmente econômicos. Conscientizar aos
alunos da educação infantil de que seja necessário que se faça uma prevenção, conscientização
e efetivação das leis, uma vez que, a natureza trata-se de um patrimônio de todos devendo ser
respeitado acima de qualquer interesse econômico. A metodologia utilizada fundamentou-se
em um levantamento bibliográfico que partiu de artigos, livros, revistas e pesquisa na internet,
para a construção da base teórica que subsidiaria o desenvolvimento do trabalho, acredita-se
ser essa a maneira que mais pode tornar objetivo o nosso trabalho segundo fundamentações
e citações dos autores pesquisados.

Palavras Chaves: Reciclagem, Preservação do Meio Ambiente, Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

O tema foi desenvolvido por ser uma das
grandes prioridades e preocupações dos governos de todo o mundo e, gera interesse
entre todos nos educandos. No Brasil desde
a década de 70, a preservação ambiental ganhou destaque com a rearticulação dos movimentos sociais. A pesquisa aqui apresentada
envolverá questões diversas, como a preservação da natureza, manutenção dos recursos
naturais e melhoria da qualidade de vida nas
cidades, fala de alguns problemas e procura
soluções para questões simples como o que
fazer para reduzir o lixo que vem se acumulando no planeta e degradando o meio ambiente.
Pretende-se conscientizar as pessoas sobre
a grande importância da colaboração, pois, a
comunidade não é bem informada e necessita
abrir os olhos, pois a questão da preservação
ambiental deve estar embutida na educação
que, por sua vez, deve estar além das paredes da escola. Professores e alunos devem
levar as temáticas ambientais para o conhecimento da comunidade e procurar interferir
na solução de problemas ecológicos locais.
Uma coisa é ler sobre o meu meio ambiente
e ficar informado sobre ele; outra é observar
diretamente o meu meio ambiente, entrar
em contato direto com os diferentes grupos
sociais que o compõem, observar como as
relações sociais permeiam o meio ambiente
e o exploram, coletar junto às pessoas informações sobre as relações que mantêm com o
meio ambiente em que vivem, enfim, aprender como a sociedade lida com ele. Agir assim
é experimentar comportamentos sociais em
relação ao meio que permitem constatar suas
características e as reações dele à nossa atuação (PENTEADO, 2007, p. 53). O lixo que se
joga fora leva anos para se decompor e acaba
poluindo o meio ambiente destruindo a natureza e junto com ela todos os seres vivos
De acordo com Kraemer (2005) as sociedades desenvolvidas precisam da indústria
para produzir energia e bens que mantenham

seu estilo de vida, dessa forma as atividades
industriais abrangem processamento de alimentos, mineração, produção petroquímica e
de plástico, metais e produtos químicos, papel
e celulose, e a manufatura de bens de consumo, como a televisão. Por sua vez, a indústria necessita de matéria-prima, como o ferro,
a água e a madeira, para a produção desses
bens. Esses processos de manufatura produzem lixo, que pode ser inofensivo ou tóxico.
O problema é quando ele não é tratado,
sendo jogado em rios ou queimado, o que
polui o meio ambiente. Em consequência,
quanto mais se enterram os resíduos, mais os
ciclos naturais são ameaçados, e o ambiente
se torna poluído. Desde os anos 50, os resíduos químicos e tóxicos têm causado desastres cada vez mais frequentes e sérios. Neste
contexto, nossa pesquisa teve o propósito
de mostrar o índice do impacto ambiental.
Pretende-se mostrar que a questão da preservação deve estar embutida na educação
ambiental que, por sua vez, tem de estar além
das paredes da escola (KRAEMER, 2005).
A pesquisa iniciar-se-á mostrando o lixo
como espelho fiel da sociedade. A partir daí
fez-se um roteiro de conhecimento sobre a
conservação do meio ambiente na educação
infantil, como trabalho de conscientização. O
homem começou a destruir o ambiente e, continua, dessa forma, através da apresentação
de alguns métodos de eliminação do lixo centrando na reciclagem e seus benefícios, procurou-se fazer um trabalho conscientizador.
Fundamentados pela lei de diretrizes e bases,
tratou-se ainda da questão meio ambiente e
qualidade de vida, apontando a escola como
provedora de saúde e bem estar. Comentou
sobre a poluição do ar, e ensinou-se a como
preservar o meio ambiente, além de fazer
uma crítica a gestão ambiental do Mercosul.
Conclui-se por fim pretender desenvolver com os alunos da educação infantil uma
consciência crítica e preocupada com o
meio ambiente e com os problemas que lhe
895
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são associados fazendo com que tenham
conhecimentos, habilidades, atitudes, motivações e compromissos para trabalhar individualmente e coletivamente na busca
de soluções para os problemas existentes.

CONHECENDO SOBRE A
CONSERVAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
São inúmeras as discussões sobre as melhores formas de tratar e eliminar o lixo
seja ele industrial, comercial, doméstico
ou hospitalar, gerado pelo estilo de vida da
sociedade contemporânea. Concorda-se,
no entanto, que o lixo é o espelho fiel da
sociedade moderna, sempre tão mais geradora de lixo quanto rica e consumista.
Qualquer tentativa de reduzir a quantidade de lixo ou alterar sua composição pressupõe mudanças no comportamento social.1
De acordo com sua origem, há quatro tipos de lixo: residencial, comercial, público e
de fontes especiais. Entre os últimos se incluem, por exemplo, o lixo industrial, o hospitalar e o radioativo, que exigem cuidados
especiais em seu acondicionamento, manipulação e disposição final. Juntos, os tipos
domésticos e comerciais constituem o chamado lixo domiciliar que, com o lixo público
resíduos da limpeza de ruas e praças, entulho
de obras etc. Representam a maior parte dos
resíduos sólidos produzidos nas cidades.2
Conforme Santos (2009) a adequada condução do serviço de limpeza urbana é importante não só do ponto de vista sanitário, mas
também econômico-financeiro, social, estético e de bem-estar. Apesar disso, um estudo
conveniado da Organização Pan-Americana
de Saúde, de 1990, que estimou em mais de
oitenta mil toneladas a quantidade de resíduos
sólidos gerados diariamente nas cidades brasileiras, constatou que apenas a metade era
coletada. A outra metade acabava nas ruas,
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terrenos baldios, encostas de morros e cursos
d’água. Da parte coletada, 34% iam para os
lixões, os famosos depósitos a céu aberto e
63% eram despejados pelos próprios serviços
de coleta nas beiras de rios, áreas alagadas ou
manguezais, prática cada vez mais questionada por suas implicações ecológicas. Somente
três por cento da parte coletada recebiam destinação adequada ou pelo menos controlada.
O lixo coletado pode ser processado, isto
é, passar por algum tipo de beneficiamento a
fim de reduzir custos de transporte e inconvenientes sanitários e ambientais. As opções
de tratamento do lixo urbano, que podem
ocorrer de forma associada, são: compactação, que reduz o volume inicial dos resíduos
em até um terço, trituração e incineração.
Boa opção do ponto de vista sanitário, a incineração, porém, é condenada por acarretar
poluição atmosférica.3 A disposição final do
lixo conforme aponta, Santos (2009) pode
ser feitos em aterros sanitários e controlados
ou visar à compostagem (aproveitamento do
material orgânico para a fabricação de adubo) e a reciclagem. Esses dois últimos processos associados constituem a mais importante
forma de recuperação energética. A reciclagem exige uma seleção prévia do material, a
fim de aproveitar os resíduos dos quais ainda se pode obter algum benefício, como é o
caso do vidro, do papel e de alguns metais.
A solução defendida por muitos especialistas,
porém, envolve a redução do volume de lixo
produzido. Isso exigiria tanto uma mudança
nos padrões de produção e consumo, quanto
à implantação de programas de coleta seletiva de lixo. Nesse caso, os diversos materiais recicláveis devem ser separados antes
da coleta, com a colaboração da comunidade.
Os países industrializados são os que mais
produzem lixo e também os que mais reciclam. O Japão reutiliza 50% de seu lixo sólido
e promove, entre outros tipos de reciclagem,
o reaproveitamento da água do chuveiro no
vaso sanitário. Os Estados Unidos (EUA) re-
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cuperam 11% do lixo que produzem e a Europa Ocidental, 30%. A taxa de produção
de lixo per capita dos norte-americanos, de
1,5 quilos por dia, é a mais alta do mundo.
Equivale ao dobro da de outros países desenvolvidos. Nova York é a cidade que mais
produz lixo, uma média diária de 13 mil toneladas. São Paulo produz 12 mil toneladas.
Entre os líderes mundiais da reciclagem de
latas de alumínio destacam-se Japão (70%),
EUA (64%) e Brasil (61%), conforme dados de
1996 da Associação Brasileira de Alumínio.4
A partir da educação infantil devem-se preparar os alunos contribuindo para sua autoformação, ensinando-os a assumir a condição
humana necessária, a viver e como se tornar
cidadão, que é definido em uma democracia por sua solidariedade e responsabilidade
em relação à sua pátria, enfocando o fato de
pertencermos a terra. Assumir a identidade
terrena é vital atualmente, pois o desenvolvimento e enraizamento desta consciência é
que permitirá o fortalecimento, por múltiplos
canais e em diversas regiões do globo, de um
sentimento de religação Inter solidariedade, imprescindível para civilizar as relações
humanas e a cidadania ambiental. É preciso
enfatizar que a visão do mundo hegemônico em nossa sociedade, com seus conceitos
de natureza e de homem, não se afirmaram porque era melhor ou superior. Aceitar
essa tese só teria sentido se fosse ignorado
que muitas dessas questões já haviam, no
passado, sido levantadas por uns e sufocadas, silenciadas e oprimidas, por outros.
Com os avanços científicos da humanidade,
a capacidade de exploração e utilização do
meio ambiente pelo homem cresceu. Em contrapartida, cresceu também a velocidade com
que o homem consegue destruir e degradar o
meio ambiente. Desde nossos ancestrais, dos
primeiros primatas ao moderno homo sapiens,
o homem viu-se a necessidade de interagir com
o meio ambiente, de forma a retirar da natureza toda espécie de recursos necessários à sua

sobrevivência, desde alimentos até energia.
No início dos tempos, nada mais era necessário ao homem do que conseguir alimentos
para sua manutenção diária, em atividade que
buscava tão somente sua subsistência, não
sendo o homem capaz de provocar maiores
danos à natureza. Com os avanços da ciência e
tecnologia, as necessidades do homem transcenderam a mera busca de alimentos e artefatos de proteção, incluindo-se nas necessidades do homem a busca de recursos naturais
que pudessem nutrir sua necessidade por um
fator que marca radicalmente a capacidade
destrutiva do homem, a energia. Sem dúvidas,
os procedimentos adotados pelo homem para
produzir energia estão entre os maiores destruidores e modificadores do meio ambiente.
Imagine toda a mudança e destruição do meio
ambiente necessária para a construção e ativação de uma usina hidrelétrica. Construção
de barragens, mudanças de cursos de rios,
desmatamento de florestas, instalação de geradores, turbinas, condutores de energia, etc.
A criança, desde cedo, deve aprender cuidar
da natureza. No seio familiar e na escola é que
se deve iniciar a conscientização do cuidado
com o meio ambiente natural. É fundamental esta educação ambiental, pois responsabilizará o educado para o resto de sua vida.
De acordo com Munhoz (2004, p. 81), uma
das formas de levar educação ambiental à comunidade é pela ação direta do professor na
sala de aula e em atividades extracurriculares.
Através de atividades como leitura, trabalhos
escolares, pesquisas e debates, os alunos poderão entender os problemas que afetam a
comunidade onde vivem; instados a refletir
e criticar as ações de desrespeito à ecologia,
a essa riqueza que é patrimônio do planeta,
e, de todos os que nele se encontram. O autor completa ainda dizendo que os professores são a peça fundamental no processo de
conscientização da sociedade dos problemas ambientais, pois buscarão desenvolver
em seus alunos hábitos e atitudes sadias de
897
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conservação ambiental e respeito à natureza transformando-os em cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro do país.
Apesar da importância fundamental do
professor no processo de desenvolvimento
da nação ainda não se dá o devido valor, por
parte de nossas autoridades, ao professor e
com isto a educação. O Estado ainda não se
conscientizou que a educação é o veiculo do
bem estar social, mas, sim, de forma oposta,
se tem priorizado o interesse político de manter a massa sem uma formação cultural adequada. Qualquer ação de proteção ambiental
deve passar pela educação ambiental. Não é
apenas a alta tecnologia que devasta o planeta, a exploração de minas e principalmente garimpos na busca por minérios preciosos como
carvão, metais e ouro, desertificaram diversas
regiões do planeta. A própria exploração do
solo de maneira errada pode transformar uma
simples atividade agrícola em um ato capaz
de destruir o meio ambiente, através do esgotamento dos recursos minerais necessários ao plantio pela falta de adubação, rodízio de culturas, ou até mesmo pelo mal uso
de terras na pecuária, não esquecendo evidentemente do uso indiscriminado de queimadas por agricultores no desmatamento.
Após alguns séculos de destruição e devastação, onde a evolução tecnológica deu-se em
velocidade elevada, o homem a partir dessas
transformações mostra-se preocupado com o
meio ambiente; elaborando normas que permitam sua utilização, porém evitando sua total degradação e destruição, fato este que na
atualidade, ocasiona manchetes e discussões
sobre o tema conservação do meio ambiente,
sobretudo, em trabalhos de conscientização a
partir da educação infantil. Apesar de muitas
críticas à proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais, salientam que os conhecimentos pertinentes à questão ambiental estão
bem estruturados e contribuem para a formação dos educandos onde estimulam “uma
consciência global das questões relativas ao
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meio, para que possam assumir posições afinadas com os valores referentes à sua proteção e melhoria” (BRASIL, 1997. p. 47-48).
O maior objetivo da Década é integrar
princípios, valores e práticas de desenvolvimento sustentável em todos os aspectos da
educação e do ensino. Tal esforço educacional encoraja mudanças de comportamento
para criação de um futuro mais sustentável
em termos de integridade do meio ambiente, viabilidade econômica e de uma sociedade
justa para as atuais e futuras gerações, sendo
exigido apenas que se reexamine a política
educacional, no sentido de reorientar a educação desde a pré-escola até a universidade
e o aprendizado permanente na vida adulta,
para que estejam claramente enfocados na
aquisição de conhecimentos, competências,
perspectivas e valores relacionados com a
sustentabilidade (UNESCO, 2005, p. 57).
Os educandos aprenderiam a reconhecer fatores que produzem o real bem estar,
desenvolver o espírito crítico de críticas às
induções do consumismo e senso de responsabilidade e de solidariedade no uso dos
bens comuns e recursos naturais de modo
a respeitar o ambiente e as pessoas da comunidade. Com a economia globalizada as
empresas são forçadas a aprimorar continuamente o nível de qualidade de seus meios
patrimoniais e ter cuidado com o meio ambiente natural, satisfazendo o consumidor
cada vez mais exigente e consciente. O cliente moderno observa e prefere a célula social
que adota cuidado com o entorno ecológico
e social e adquire os produtos dessa organização. Ele prefere a empresa que respeita o
meio ambiente e contribui para a qualidade
de vida da comunidade. O aspecto ambiental natural é uma variável a ser considerada
no planejamento estratégico competitivo.
Segundo (REBOLLO, 2001, p. 19): “Atenção e cuidados para os recursos disponíveis na natureza ou a produção de produtos e resíduos que eventualmente venha a
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afetar o meio ambiente são variáveis que
crescem de importância no planejamento
estratégico das empresas. Diz ainda haver
um crescente movimento de conscientização, inclusive nas empresas, visando a um
desenvolvimento econômico sustentável”.
Desenvolvimento sustentável é a prosperidade patrimonial da célula social sem agressão ao meio ambiente natural. A sustentabilidade tornou-se uma preocupação não só
dos estudiosos como também dos empresários a nível mundial. O grande desafio é
compatibilizar o crescimento econômico com
a preservação da natureza. O Neo patrimonialismo contábil pode dar grande contribuição à célula social e à comunidade criando
modelos contábeis competentes para que
o empresário venha a tomar decisões eficazes em sua gestão patrimonial e ambiental.
Segundo Antônio Lopes de Sá (1999), conciliar a eficácia empresarial com aquela ambiental passa a ser um desafio que só a ciência
pode resolver, mas, necessário para que a utilidade do conhecimento cumpra a sua meta.
Faz-se necessário, portanto, na elaboração de
modelos de eficácia empresarial, no caso em
tela, a adaptação de tal fenômeno particular
da célula social com aquele de uma eficácia
ambiental, este tomado como parâmetro. Tais
interesses de eficácias, interativos, representam uma nova ótica que a doutrina contábil
não havia antes considerado, mas, imprescindível como fundamento no desenvolvimento
de uma Contabilidade aplicada ao Meio Ambiente. E ainda, a ação do capital não pode
chegar a ponto de prejudicar a vida dos seres,
quer no presente, quer no futuro, embora,
isto, não seja seguido por alguns especuladores financeiros, parece ser, todavia, uma
determinante para o futuro, como cobrança
das sociedades humanas. Como bem lembra
Attuy (apud WERNKE, 2000), o verdadeiro
desenvolvimento sustentável pressupõe aumento da renda nacional em longo prazo, sem
prejuízo do progresso e sem ferir a ecologia. A

sustentabilidade referida gera, pois, concomitantemente, fenômeno patrimonial e do meio
ambiente natural. Logo, sempre que houver
fenômeno patrimonial haverá mutação patrimonial e sempre que houver fenômeno ambiental natural haverá mutação da natureza.
O trabalho com Educação Ambiental deve
ser iniciado a partir das séries iniciais da educação infantil partindo da observação das necessidades de nosso entorno e os interesses
pelos problemas regionais próximos a escola.
Na prática, significa que o educador deve partir da realidade local, estudando as necessidades, os interesses e os problemas vividos
e estabelecer as unidades de aprendizagem
integradas, que constituem, basicamente, na
seleção de um ou mais temas centrais para a
sua realização; a título de exemplo podem-se
abordar o problema de escassez da água e o
problema do lixo urbano, onde isso poderá
ser pensado nas esferas cognitivas, afetiva,
técnica e epistemológica, orientando o professor para ações interdisciplinares ou transversais, valorizando as experiências com a comunidade local através da Educação Infantil.
Mayer (1998, p. 226) destaca que um dos
objetivos mais importantes da Educação Ambiental, é justamente educar para enfrentar valores, analisando diferentes pontos de
vista, em relação ao problema concreto. Se
os estudantes sabem valorizar a complexidade dos temas ambientais, e se têm adquirido um método de análise das posições no
campo, possa realmente ser livres e capazes
de obter uma posição própria, compreender
e revelar razões de ordem política, econômica e social que estão posteriores a conquista de atitudes por parte de diferentes
sujeitos que se enfrenta com o problema.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
(BRASIL, 1997) sugerem que o tema Meio
Ambiente seja trabalhado transversalmente na educação, ou seja, propõem que as
questões ambientais permeiam os objetivos, conteúdos e orientações didáticas em
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todas as disciplinas, no período da escolaridade obrigatória. Ao mesmo tempo, na
perspectiva da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - Lei 9394/96 - há indicação de mudanças curriculares no ensino
formal, onde a Educação Ambiental pode
ser apresentada em outros níveis de ensino.
Para seguir adiante, devemos reconhecer
que, no meio de uma magnífica diversidade
de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre
com um destino comum. Devemos somar
forças para gerar uma sociedade sustentável
global baseada no respeito pela natureza, nos
direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Para chegar a
esse propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande
comunidade da vida e com as futuras gerações (GADOTTI, 2010 apud CECCON, 2010).
Neste contexto, a escola deve se transformar orientando-se para a investigação
e reflexão da temática ambiental, desenvolvendo o senso crítico e as habilidades
necessárias para resolver problemas, construindo conhecimentos, associado às atividades práticas e as experiências pessoais,
reconhecendo o conhecimento vivenciado
pelos alunos, já na educação infantil. Acredita-se que uma das possíveis causas da poluição do solo sejam o acúmulo de lixo sólido,
como embalagens de plástico, papel e metal,
e de produtos químicos, como fertilizantes e
pesticidas. O material sólido do lixo demora
muito tempo para desaparecer no ambiente. O vidro, por exemplo, leva cerca de 5 mil
anos para se decompor, enquanto certos tipos de plástico nunca se desintegram, pois
são impermeáveis ao processo de biodegradação promovido pelos microrganismos.
As soluções utilizadas para reduzirem o
acúmulo de lixo, como a incineração e os
aterros, também têm efeito poluidor, pois
emitem fumaça tóxica, no primeiro caso, ou
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produzem fluidos tóxicos que se infiltram no
solo e contaminam os lençóis de água no segundo caso. A melhor forma de amenizar o
problema, segundo a opinião de especialistas,
é reduzindo a quantidade de lixo produzido,
através da reciclagem e do uso de materiais
biodegradáveis. A poluição pode ainda afetar
o solo dificultando seu cultivo, como ocorre em grandes aglomerações urbanas, onde
o principal foco de poluição do solo são os
resíduos industriais e domésticos. O lixo das
cidades brasileiras, por exemplo, contém de
setenta e a oitenta por cento de matéria orgânica em decomposição e constitui uma
permanente ameaça de surtos epidêmicos.
Contudo, o maior fator de poluição do solo
é o desmatamento, causa de desequilíbrios
hidro geológicos, pois em consequência de
tal prática a terra deixa de reter as águas pluviais. Estima-se que no Brasil sejam abatidos
anualmente trinta mil quilômetros quadrados
de florestas, com o objetivo de obter madeira ou áreas para cultivo (CARVALHO, 2004).
Além de outra grande ameaça à agricultura
tem-se o fenômeno conhecido como chuva
ácida, ou seja, gases tóxicos em suspensão
na atmosfera que são arrastados para a terra pelas precipitações. A chuva ácida afeta
regiões com elevado índice de industrialização e exerce uma ação devastadora sobre
as áreas cultivadas e os campos em geral.
A expressão Educação Infantil aparece pela
primeira vez na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB - sancionada em
dezembro de 1996. Recebe um destaque inexistente nas legislações anteriores, sendo tratada numa seção específica. É definida como
a primeira etapa da educação básica, tendo
como finalidade o desenvolvimento integral
da criança de até seis anos de idade. A lei também estabelece que a educação infantil seja
oferecida em creches, para crianças de até 3
anos de idade, e em pré-escolas, para crianças
de quatro a seis anos. Portanto, a distinção
entre creches e pré-escolas é feita exclusiva-
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mente pelo critério de faixa etária, sendo ambas as instituições de educação infantil, com o
mesmo objetivo desenvolvimento da criança,
em seus diversos aspectos. A LDB afirma ainda que a ação da educação infantil seja complementar à da família e à da comunidade, o
que implica em papel específico das instituições desse segmento, diferente do da família,
no sentido de ampliação das experiências e
conhecimentos da criança, seu interesse pelo
ser humano, pelo processo de transformação
da natureza e pela convivência em sociedade.
A nova LDB, capítulo V, artigo 58, § 3º, insere na educação infantil a oferta da educação
especial: “dever constitucional do Estado tem
início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil” (CARVALHO, 2004).
Resultado da pressão exercida por diversos grupos sociais surge, então, o Estatuto
da Criança e do Adolescente- ECA, Lei 3069,
cujo artigo 54, inciso IV, enfatiza a educação infantil como dever do Estado. Podem-se considerar esses marcos legais como
avanços no reconhecimento do direito da
criança à educação nos seus primeiros anos
de vida, também é necessário considerar os
desafios impostos para o efetivo atendimento desse direito, que podem ser resumidos
em duas grandes questões: do acesso e da
qualidade do atendimento. A garantia, a expansão e a melhoria da qualidade da Educação Infantil exigem a integração entre as
instâncias federal, estadual, distrital e municipal na articulação das políticas e dos programas destinados à criança. A real inserção
das creches e pré-escolas no sistema educacional, conforme prevê a LDB depende da
definição de normas e diretrizes pelos conselhos de educação, para o que é imprescindível um conhecimento da situação da área.
A conquista da cidadania plena, da qual todos os brasileiros são titulares, supõe, entre
outros aspectos, o acesso à educação básica, constituída pela educação infantil, ensino fundamental e médio. Visando atingir os

objetivos vinculados à fase desencadeadora
da educação formal, iniciada pela educação
infantil, foram propostas orientações básicas para sua condução, elencadas sob a forma de princípios norteadores. Educar e cuidar de crianças de zero a três anos supõe
definir previamente para que isto seja feito
e como se desenvolverão as práticas pedagógicas, visando à inclusão das crianças e
de suas famílias em uma vida de cidadania
plena. Para que isso aconteça de forma satisfatória é importante que as propostas pedagógicas de educação infantil definam-se a
respeito dos seguintes princípios norteadores:
1 - Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do Respeito
ao Bem Comum; 2 - Princípios Políticos dos
Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício
da Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática; 3 - Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade, da Qualidade e da Diversidade de Manifestações
Artísticas e Culturais (CARVALHO, 2004).
As crianças pequenas e suas famílias devem
encontrar nos Centros de educação infantil,
ambiente físico e humano, por intermédio de
estruturas e funcionamento adequados, que
propicie experiências e situações planejadas
intencionalmente, de modo a democratizar o
acesso de todos aos bens culturais e educacionais que proporcionam uma qualidade de
vida mais justa, equânime e feliz. Ao iniciar
sua trajetória na vida, as crianças têm direito
à saúde, ao amor, à aceitação e segurança, à
confiança de sentir-se parte de uma família
e de um ambiente de cuidados e educação.
As instituições de educação infantil deverão
explicitar o reconhecimento da importância
da identidade pessoal dos alunos, suas famílias, professores e outros profissionais e a
identidade de cada unidade educacional e de
seus respectivos sistemas; porque influem as
crianças pequenas mais do que em qualquer
outra etapa da vida, definindo suas identidades, tão cruciais para a inserção numa
901
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vida de plena cidadania (CARVALHO, 2004).
É de fundamental importância que propostas pedagógicas contemplem e acatem as
identidades de crianças e suas famílias em
suas diversas manifestações, sem exclusões
devidas a gênero masculino ou feminino; às
múltiplas etnias presentes na sociedade brasileira, às diversidades religiosas, econômicas,
culturais e às peculiaridades no desenvolvimento em relação às necessidades especiais
de educação e cuidados, como é o caso de
deficientes de qualquer natureza. Nessa concepção de ensino e proposta curricular, acredita-se ser onde o professor deve agir; agregando ao conteúdo disciplinar das crianças, a
Preservação do Meio Ambiente e da Qualidade de Vida, através do incentivo e motivação
a Reciclagem, sempre justificando as mesmas,
a influência da Reciclagem para a sociedade
e o papel de cidadão que cada um pode fazer realizando cada qual a sua parte, juntamente com seus familiares (GADOTTI, 2010).
Entende-se por ambiente um lugar determinado, com componentes vivos e não-vivos e todas as interações que nele acontecem. A tendência de qualquer ambiente é a
de manterem-se em equilíbrio, desde que
seus componentes permaneçam os mesmos.
O ambiente sempre sofreu modificações
devido à necessidade que o homem encontrou para que as suas necessidades fossem
atendidas. Com o passar do tempo, estas
modificações tem se tornado muito mais
rápidas e profundas causando grandes desequilíbrios, responsáveis por boa parte dos
problemas que a humanidade vem enfrentando nos dias de hoje (GADOTTI, 2010).
Problemas complexos de higiene ambiental têm afetado o ambiente urbano como um
todo. O saneamento básico constitui-se pelas medidas higiênicas adotadas pelo poder
público para garantir a salubridade do meio
urbano e a saúde da população. Pela complexidade do meio urbano, o saneamento básico inclui coleta e destino do lixo, sistema de
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tratamento e distribuição de água e esgoto,
medidas de prevenção da poluição atmosférica, da água, do solo, etc. Compreende a
varredura de ruas e praças e o recolhimento
de detritos sólidos de casa em casa o sistema
de coleta de lixo. Esses detritos são removidos para áreas escolhidas, onde ficam definitivamente depositados (GADOTTI, 2010).
Para o lixo, a alternativa mais proveitosa e
econômica seria o reaproveitamento. O lixo
orgânico pode ser encaminhado para usinas
de compostagem e de produção de iogas. Já o
inorgânico, ou sucata, incluindo-se papel, madeira, vidro, metais, etc., pode ser destinado
a diferentes tipos de indústria de reciclagem.
Investimentos constantes e técnicas especiais
são fundamentais para o sistema de captação,
tratamento e distribuição de água em uma cidade. Todas as residências necessitam que a
água seja o suficiente para se suprir a necessidade dos lares e que a mesma chegue limpa. A
água pode ser captada em rios e represas ou
diretamente em lençóis subterrâneos. Sendo
a mesma captada na superfície, geralmente
não é adequada para o consumo direto e precisa passar por estações de tratamento, após
o que ela vai para a rede de distribuição. As
águas servidas são recolhidas pela rede de esgoto e lançadas nos rios ou no mar. O despejo
dos esgotos contamina as águas de superfície tornando-as impróprias para o consumo
humano. A poluição do ar, da água e do solo
é outro grande problema nas cidades e áreas
industrializadas. Transtornos imediatos causados na população pela poluição do ar são
grandes causadores de sintomas nas pessoas
que já têm problemas respiratórios. A monitoração do ar é realizada pelas grandes cidades e pelos centros industriais. É registrada
continuamente a concentração dos poluentes aéreos mais comuns (GADOTTI, 2010).
Nas áreas urbanas ou de grandes aglomerados industriais, a poluição das águas pode
ser evitada ou reduzida pelo tratamento dos
esgotos e dos despejos industriais. Pelo acú-
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mulo de resíduos sólidos e de agrotóxico
pode ocorrer a poluição do solo. Na periferia
das cidades o solo é poluído principalmente
por resíduos orgânicos e sucata, o que favorece o desenvolvimento de agentes patogênicos e de vetores de doenças. Os agrotóxicos são os poluentes mais comuns nas áreas
rurais, devido ao seu uso indiscriminado na
lavoura. Pode-se dizer que toda a parte orgânica do lixo de uma cidade pode passar
por biodigestores e se transformar em adubo orgânico ou húmus (GADOTTI, 2010).
A educação promove saúde permitindo assim que as pessoas adquiram um maior controle sobre sua própria qualidade de vida,
onde através de hábitos saudáveis não só os
indivíduos, mas também suas famílias e comunidade se apoderam de um bem, um direito e um recurso aplicável à vida cotidiana.
A Organização Mundial da Saúde - OMS define que uma das melhores formas de promover a saúde é através da escola, pois ela
é um espaço social, onde muitas pessoas
convivem, aprendem e trabalham além dos
alunos e professores passam a maior parte
de seu tempo. É na escola onde os programas de educação e saúde pode ter a maior
repercussão, beneficiando os alunos desde
a infância a adolescência (GADOTTI, 2010).
A escola é vista como espaço social e local
onde o aluno dará sequência ao seu processo
de socialização, pois o que nela se faz se diz e
se valoriza representando um exemplo daquilo que a sociedade deseja e aprova. Comportamentos ambientalmente corretos devem
ser aprendidos na prática, no cotidiano escolar, contribuindo para a formação de cidadãos
responsáveis. É fundamental que cada aluno
desenvolva as suas potencialidades e adote
posturas pessoais e comportamentos sociais
construtivos, colaborando para a construção
de uma sociedade justa, em um ambiente
saudável. Para fortalecermos o vínculo positivo entre a educação e a saúde, deve-se
promover um ambiente saudável melhorando

a educação e o potencial de aprendizagem
e ao mesmo tempo promovendo a saúde. A
formação e a adoção dos hábitos saudáveis
devem ser estimuladas em crianças, pois é
durante os primeiros anos de vida que ela
estará formando seus hábitos, por exemplo,
alimentares e atividade física. Dessa forma, a promoção da saúde assume um papel
de educação para a saúde (IBAMA, 1990).
As escolas que estão empenhadas com esta
questão já deram um grande passo em relação à educação ambiental, pois a alimentação
está diretamente relacionada às questões ambientais. Acredita-se que incentivando a utilização de frutas, legumes, cereais, alimentos
caseiros, para a merenda escolar, estão contribuindo de forma direta com a conscientização de que quanto mais natural for nossa alimentação, menos lixo será produzido e mais
saúde se terá. Pode-se inclusive criar atividades na escola com o auxílio de uma horta onde
o professor relaciona diferentes conteúdos e
coloca em prática a interdisciplinaridade com
os seus alunos, ao passo que, o estudo do
crescimento e desenvolvimento dos vegetais
pode ser associado com o próprio desenvolvimento, ou seja, a importância da terra ter
todos os nutrientes para que a semente se
desenvolva em todo o seu potencial, livre de
qualquer doença poluidora (IBAMA, 1990).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acredita-se que se a questão sobre a preservação ambiental for trabalhada de maneira
correta nas escolas e com a noção de que não
deva ficar restrita apenas ao meio ambiente
escolar, estendendo-se à comunidade local,
poderia contribuir em muito para recuperar e
preservar os recursos naturais e melhorar a
qualidade de vida da população. Merecemos
direito a um meio ambiente saudável, sem poluição de qualquer natureza. Matas, ar, rios,
lagos, mares e animais silvestres necessários
ao ecossistema e ao equilíbrio ecológico são
bens preservados para uma vida pura. Defender, perante as comunidades, o poder público e a justiça, todos os patrimônios sociais,
mesmo se estiver sob o domínio particular.
Denunciar atos de destruição ao meio ambiente, quando souber da existência deles.
Nos estados e municípios existem instituições de proteção ao meio ambiente como
as Secretarias do Meio Ambiente. No Governo Federal, há a Secretaria Nacional do
Meio Ambiente que funciona nos estados
através do Instituto Nacional do Meio Ambiente - IBAMA para receber denúncias e sugestões dos cidadãos quando ocorrerem perigo ou agressões aos recursos da natureza.
No mundo moderno não há mais espaços
para os ideais de progresso advindos da revolução industrial, onde o único valor reconhecido era o aumento da produção econômica. Outros valores são pesados junto ao
aumento econômico, como a degradação ambiental provocada por uma determinada atividade econômica, em busca do bem maior
que deve servir de parâmetro para qualquer
sociedade, a qualidade da vida humana, que
depende diretamente da qualidade de seu
meio ambiente, de seu habitat. Sem um meio
ambiente equilibrado e saudável, o homem
está condenado à destruição, portanto jamais se poderá especular sobre progresso e
desenvolvimento, sem considerar, antes de
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qualquer outro valor, as consequências trazidas ao meio ambiente, decorrentes de sua
exploração econômica, e como preservá-lo
para as gerações presentes e futuras, em busca de um mundo mais humano e habitável.
Acredita-se que o caminho mais curto e valioso para as manifestações sobre a preservação do meio ambiente é exatamente através
da escola; focando uma educação ambiental
que atinja aos alunos de maneira a conscientizá-los e fazendo com que os mesmos exijam,
não só de seus responsáveis como da comunidade, a conscientização sobre a importância do meio ambiente e sua preservação.
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