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EDITORIAL

LETR@MENTOS E MÍDI@S
O conceito de letramento começou a ser usado no meio acadêmico e
escolar quando os estudos sobre leitura e escrita buscavam procurar
o impacto social dessas práticas. Hoje essa ideia parece um tanto
óbvia! Assim como parece obvio que escolarização esteja associada
ao ensino de leitura e escrita. Porém a leitura e a escrita podem ser
desempenhadas em contextos diferentes de vida e não só no ambiente
escolar. Por exemplo, um bebê folheando um livrinho de plástico dentro
da banheira está se letrando. Uma criança que tenha baixa visão, e
que por vergonha dos colegas e do professor, finge escrever e ler,
ainda que não esteja desenvolvendo tais habilidades, está se letrando.
Uma menina não alfabetizada que está num culto com os pais e olha
o livrinho de cantos enquanto acompanha e canta junto com os outros
membros da igreja, também está se letrando. Isso mostra que há um
contexto não escolar associado à prática do letramento.
O letramento é cultural, por isso muitas crianças já vão para a escola
com o conhecimento alcançado de maneira informal absorvido no
cotidiano. Brian Street (2004) chama esse fenômeno de “enfoque
ideológico” e, para ele, adotar o enfoque ideológico significa considerar
os múltiplos letramentos, incluindo nele o letramento digital. Prática
esta que deve ser valorizada, pois crianças e adolescentes estão cada
vez mais conectados.
Apesar do mundo digital apontar diversas questões como obesidade,
problemas relacionados ao sono, emissão de radiação do dispositivo,
exposição a conteúdos inadequados, a tecnologia está aí, por todo
lado, para muitas coisas positivas também. Assim, manter eletrônicos
aliados à educação pode ser uma saída interessante para esse caso.
É possível utilizar ainda, a tecnologia como uma aliada no incentivo
à leitura e à escrita. E, em tempos de conectividade e automação, a
liberdade multimídia é quem dita as regras. A própria Base Nacional
Comum Curricular discute esse mote: “As práticas de linguagem
contemporâneas não só envolvem novos gêneros e textos cada vez
mais multissemióticos e multimidiáticos, como também novas formas
de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir”
(BNCC, 2019).
Desse modo, novos tempos pedem novos letramentos, afirmou, certa
vez, Roxane Rojo em seu livro Letramentos múltiplos (2009). E esses
novos letramentos avançam para o multiletramento, ou seja, para a
influencia da linguagem nas novas tecnologias. O significado emerge
de modo variado escrita, multimodais, imagens, movimento, áudio
etc. Portanto, se a teoria do letramento enfatizava a necessidade de
letrar e não somente alfabetizar, hoje em dia, com as novas mídias,
precisamos renovar, reinventar nossa prática escolar, nossa didática e
a própria escola, não somente letrando, mas sobretudo multiletrando.
Professora Dra. Daniella Barbosa Buttler
Centro Universitário SENAC
Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo - FATEC
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A LEITURA E O COMPORTAMENTO
LEITOR – UMA MEDIAÇÃO NECESSÁRIA
ENTRE EDUCADOR E LEITOR JOVEM

RESUMO:

Este artigo expressa uma importante reflexão sobre as etapas do
comportamento leitor em toda faixa etária, mas em especial o público jovem, que diante
dos avanços midiáticos e tecnológicos, têm apresentado menos interesse pela leitura e
o uso do livro em mãos. Diante disso, o professor deve ser um mediador neste processo
de leitura, incentivando, instigando o prazer de ler a todos as pessoas, em especial os
jovens, que se encontram no processo de construção de identidade, personalidade.

Palavras-chave: Leitura; Mediação; Jovem; Comportamento Leitor.
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INTRODUÇÃO
“É pelas leituras extensas que os alunos adquirem alguns
conhecimentos: eles não têm capacidade para analisar por si mesmos,
profundamente, um escasso número de linhas”. (J. BEZARD, apud
COLOMER, Tereza. 2007).

E

ntende-se leitura como um processo
de atribuição de sentido a um
qualquer sistema de códigos, sinais
linguísticos, ficando claro esta possibilidade
de desenvolvimento de capacidade leitora
antes mesmo da alfabetização formal. Para
isso atribuímos a leitura de mundo que a
criança traz consigo, cabendo ao professor
aproveitar a experiência prévia e atribuir esse
sentido de sinais a um novo código de signos.
Para Josette Jolibert (1994) ler é atribuir
diretamente (pela decifração e oralização)
um sentido a algo escrito como tal a partir
de uma expectativa real numa verdadeira
situação de vida. O ato de ler e aprender a ler
é complexo cuja compreensão se situa em:
• O conhecimento do próprio léxico,
processos de leitura;
• Conhecimento linguístico e escrita da
língua;
• O encontro do leitor com o texto.
Para a autora ainda, o ato de ler é ler escritos
reais, que vão desde um nome até um livro, e
que todos os momentos você precisa da leitura.
É lendo de verdade, desde o início, que alguém
se torna leitor e não aprendendo primeiro a ler.
Consideramos o indivíduo como leitor
em etapas como: pré-leitor, iniciante, com
habilidade de leitura e o experiente, nesse
processo de leitura. Termos esses definidos
apenas para uma classificação e entendimento,
até chegar no comportamento leitor, que é o
objetivo, atingindo ao público jovem nesse caso.
A leitura é direito inalienável de qualquer
cidadão, cabendo o mediador, educador
interceder para que este processo aconteça.
Não podemos considerar simplesmente o ler
como decodificar e codificar textos, palavras,

sílabas, mas que caiba um entendimento
sobre o que se leu. Existe um diálogo para que
haja essa interação entre signo e significado.
A
leitura
desempenha
um
papel
importante no que diz respeito à formação
de personalidade, (adolescência – período
de grande importância para esse movimento
de transição), construção da identidade
do ser humano. Também influencia na
escrita por vários motivos, descobrindo
novos mundos, ampliando vocabulário,
repertório, conhecendo culturas. Quem lê
mais, escreve
melhor, entende melhor.
A relação da leitura na vida de um jovem
é certa que atinge no desenvolvimento
cognitivo e afetivo do leitor, aumentando
o interesse pela leitura gradativamente,
adquirindo
um
comportamento
leitor
autônomo, consequentemente gosto pelas
literaturas e pelos estudos. Vejamos por
exemplo, um relato da autora Michele Petit:
Durante minha infância em Paris, tive a sorte
de viver cercada de livros, poder fuçar livremente
na biblioteca de meus pais e vê-los, dia após dia,
com um livro nas mãos: todas essas coisas que,
como sabemos hoje, são propícias para nos tornar
leitores. Mas foi na América Latina que descobri as
bibliotecas, em particular a de um instituto onde meu
pai lecionava. Ainda me vejo então com catorze anos,
em um prédio cuja arquitetura moderna me encantava,
em meio a todos aqueles livros expostos, entre dois
pátios. Na França, naquela época, as bibliotecas ainda
eram sombrias, austeras, não se tinha livre acesso
aos livros, elas pareciam dizer ao adolescente que
ele não tinha nada que fazer ali – depois as coisas
mudaram, felizmente. Por isso, para mim a América
Latina sempre teve gosto de livros, de grandes janelas
envidraçadas, de tijolos e plantas misturados. Um
gosto de modernidade. De abertura para o novo
(PETIT, 2008, p. 15, APUD AO PÉ DA LETRA, 2012).
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AS VERTENTES DA LEITURA
Para Maria Dinorah, 1995 em seu livro “O
livro infantil e a formação do leitor”, formar
leitor é algo sutil e democrático, a exigir como
já expressamos, a única pedagogia possível:
afeto e liberdade. Segundo estatísticas
internacionais, há estudos que se formam
leitores em até quatorze ou quinze anos de idade,
num processo que deveria começar dentro do
próprio lar, onde a criança desde cedo deveria
ter contato com livros, leituras narradas pelos
próprios pais. Porém muitos pais, devido a uma
sociedade injusta, que se prioriza o trabalho
para sobrevivência, não dispõem de tempo
suficiente para fazer de seus filhos leitores.

“O livro é aquele brinquedo que por incrível que
pareça, que, entre um mistério e um segredo,
põe ideias na cabeça” (M. D. EM POESIA
SAPECA, L&PM EDITORES, PORTO ALEGRE, RS.)

Quando tratamos em pensar em uma
criança, jovem ou um ser humano que ainda
não é alfabetizado, podemos chamar de préleitor, aquele que ainda não se apropriou da
língua escrita, mas diante de uma sociedade
letrada, com recursos não verbais e pouca
escrita consegue se apropriar da leitura.
Um leitor que já se iniciou no processo
da leitura e aquele que tem mais experiência
consegue ter uma autonomia, porém precisa
haver envolvimento emocional, caso contrário
não chamará atenção desse leitor, que por muitas
vezes se sente como a personagem da história.

Já o leitor que tem habilidade da leitura
consegue se posicionar como personagem
de fato na história, atribuindo valores morais,
éticos, mensurando o sentido de uma obra
por exemplo, chegando a ter total autonomia
de um leitor experiente, pronto para escolher
A leitura tem o poder de despertar mundos o que quiser, ler como quiser, pois o
no leitor, regiões adormecidas, uma lembrança comportamento leitor já se instalou em sua vida,
escondida, momentos íntimos, uma sensação acompanhado de maturidade e experiência.
que não saberíamos expressar, revelando-se
com nitidez. É através do livro, que o leitor se torna
crítico, sociável, criativo, sensível, carregando
para toda a vida essas características.
Entra aí o papel da escola, que deverá
preparar a criança para a grande vida, vida
plena, que se inicia no infantil, passando
pelo fundamental, se estendendo ao ensino
médio, nosso foco de leitura: nossos jovens.

O espaço íntimo que a leitura traz consigo
abrindo
oportunidades,
possibilidades
encaminhando no sentido do pensar mais do que
da violência por exemplo na vida de um jovem.
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O poder dos leitores não se esgota em sua
capacidade de reunir informações, ordenar
e catalogar, mas em seu dom de interpretar,
associar e transformar suas leituras. [...] Para
essas culturas do livro, o conhecimento não
consiste no acúmulo de textos ou informações,
nem no livro como objeto, mas na experiência
resgatada das páginas e novamente transformada
em experiência, em palavras que se refletem
tanto no mundo exterior como no próprio ser do
leitor (MANGUEL, 2006, p
. 83, APUD AO PÉ
DA LETRA, 2012).
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A linguagem do livro para o público
jovem precisa ser de acordo, de maneira
popular de expressão, já que há evidências
que o vocabulário da língua portuguesa
é de baixo nível, comprovado por muitos
que entram nas universidades e não
conseguem nem desenvolver uma ideia
em dissertações com o uso de regras da
estrutura da língua. Através dessa liberdade
de escrita, que o leitor irá adentrar nesse
universo de leitura
(MANGUEL, 2006).

Para muitos educadores em sala de
aula há uma percepção de que a leitura
tem sido pouco valorizada e diminuída
atualmente. O hábito, o comportamento
leitor, o encantamento vêm perdendo
espaços para o uso de tecnologias entre o
público infantil e juvenil (MANGUEL, 2006).
A Sociedade em que vivemos se mostra
mais interessada em abraçar os jovens
mediante a leitura que tem perdido espaço para
tecnologia, sendo motivo de preocupação.
Os jovens preferem modernidade, agilidade,
rapidez como cinema, televisão, internet. E o
que
oferecer de leitura? Como agradar os
jovens? Como saber qual gênero
literário atinge essa faixa etária?
E por que meu aluno não lê?
Essa pergunta discorre entre todos os
educadores como uma queixa comum
após palestras, oficinas de leitura. Há vários
fatores que contribuem para que isso ocorra,
vocabulário fraco, temas que não são despertar
para os jovens, a influência de tecnologia,
o imediatismo, a pobreza de ambiente
de letramento etc.
(MANGUEL, 2006).
Para formar leitores, precisamos nos
basear em paixão, gosto pela leitura. E
quando temos de fazer tal ato, em sala de
aula, fica mais difícil, pois nem sempre
há um cantinho aconchegante, o silêncio
total ao que é necessário. Nem sempre o
assunto agrada a todos, assim por diante.
Mas o educador como mediador precisa
mostrar esse despertar, essa paixão e gosto
pela leitura, mostrando todos os caminhos
que o livro possa ter (MANGUEL, 2006).

14
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A leitura para o jovem tem a função
de, mesmo esporádica, deixá-lo mais
preparado para discussões, ampliando
Se os responsáveis tivessem a noção do repertórios, despertando senso crítico
bem que fariam ao contar histórias na cama de uma cidadania ativa (KIBON, 1991).
para seus filhos, o som da voz dos pais
Diante
de
resistências,
situações
narrando livros, supririam atividades afetivas
diárias que nem sempre é possível fazer. E econômicas e sociais diversas, o professor
ao chegar no despertar da adolescência, como mediador tem a função de estabelecer
o jovem já habituado, teria mais facilidade esse contato com gêneros diversos, autores
de imersão na literatura (KIBON, 1991). distintos contribuindo no processo de
identificação, gosto, maturidade deste jovem
De acordo com o caderno orientador de e construção de personalidade através de
Sala de Leitura da rede Municipal de ensino, um recurso material (BRAKLING, 2010).

A LEITURA E O COMPORTAMENTO
LEITOR JOVEM

há um consenso entre os escritores que:
“ Ler é uma atitude valorosa e imperiosa,
estratégia de vivência e sobrevivência, um
oásis de reflexão e renovação de sentidos
perante a sociedade na qual estamos
inseridos. É ferramenta imprescindível para
a participação em toda a riqueza histórica
e cultural produzida pela humanidade e,
também, é um meio legítimo de expressão
particular e dialógica no mundo. O exercício
da leitura da literatura é a condição essencial
para constituir o universo pessoal do sujeito”.

Ler é, portanto, a oportunidade de encontrar
um tempo para si mesmo, de forma clandestina ou
discreta, tempo de imaginar outras possibilidades
e reforçar o espírito crítico. De obter uma certa
distância, um certo “jogo” em relação aos
modos de pensar e viver de seus próximos.
Poder conjugar suas relações de inclusão
quando se encontram entre duas culturas, em
vez de travar uma batalha em seu coração.
Em termos mais gerais, é um atalho que leva à
elaboração de uma identidade singular, aberta,
em movimento, evitando que se precipitam nos
modelos preestabelecidos de identidade que
asseguram seu pertencimento integral a um
grupo, uma seita, uma etnia. (KIBON, 1991, P.
56 APUD LEITURA AO PÉ DA LETRA: CADERNO
ORIENTADOR PARA AMBIENTES DE LEITURA /
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.2012.)
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Quando o leitor adquire o comportamento
leitor, ele se torna ativo, ele reescreve a história
à medida que lê. Ele entende, distorce, inventa,
ao transformar a história , ele é transformado
como ser. Encontrando algo que não se
espera e sendo levado para onde nunca
sabe o final. As palavras do autor, narrador
se transformam nas próprias palavras do leitor
O mediador precisa passar certeza,
convicção, segurança, sentimentos quando
faz uma propaganda de um livro, quando
em roda de leitura, por exemplo, ao ler
ou contar uma história, baseada em uma
obra literária, demonstrando um mundo de
imaginação, sentidos. Não basta ter muitos
livros ao seu redor, estar em uma biblioteca,
se não faz do espaço e do recurso – livro,
algo vivo e transmitido ao próximo. Seria
assim um acervo morto (BRAKLING, 2010).
A participação dos estudantes no ato de ler
de diferentes formas, tenta o resgate a todo
momento de todos aqueles que apresentam
o gosto pela leitura e pela literatura,
transformando aqueles que já são adeptos
leitores literários em sempre buscar mais.
Para Brakling (2010): Ler, mais do que um
processo individual é uma prática social. Quer
dizer, há diferentes práticas de leitura que se
realizam nos diferentes espaços sociais nos
quais as pessoas circulam. ler é um processo
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de reconstrução dos sentidos do texto, no
interior do repertório de significados e sentidos
constituídos por cada sujeito, considerando
as características do contexto de produção
que determinou o texto que se está lendo.
Lê melhor quem consegue recuperar as
características do contexto de produção
do texto, articulando-as com seu repertório
pessoal de conhecimentos, de modo a utilizálas tanto para antecipar possíveis sentidos do
texto, quando para ajustar as interpretações
que se vão realizando ao longo da leitura. Esse
processo de compreensão e interpretação
supõe que sejam localizadas informações no
texto, sejam inferidos sentidos de palavras
e expressões que não se conhece, que
sejam articuladas informações de diferentes
trechos de um texto, que sejam sintetizadas
informações semânticas do texto lido,
articulando-as com outros textos ou com a
vivência do leitor. É um processo que supõe,
além disso, que o leitor contraponha à palavra
do texto, a sua própria, compreendendo-o
criticamente
(BRAKLING,
2010).

Alguns autores como Paulo Freire enfatiza a
leitura no processo de ensino-aprendizagem,
o vínculo entre o professor e o estudante, que
ambos aprendem juntos, que aprendem pela
prática da liberdade, que o convívio harmonioso
precisa ser estabelecido no ambiente. Também
Vygotsky quando ressalta a importância da
escola e o papel da mediação do professor
no desenvolvimento social dos estudantes
em suas obras, assim como a linguagem e
o desenvolvimento social. Italo Calvino que
ressalta a importância de ler os clássicos
e a razão pela qual se deve continuar uma
leitura mais extensa, mais densa. Entre outras
obras literárias e estudiosos sobre o assunto.

Para Delia Lerner, há alguns impasses
para que o processo de leitura e escrita
se concretize na escola e posteriormente
fora dela. E o desafio maior é transformar
aqueles que leem em leitores de fato, não
somente em decifradores de códigos, fazer
com que sejam sedentos da leitura, que
tenham desejos de embrenhar-se em outros
mundos que a literatura possa oferecer.
Não utilizar da leitura como apenas objeto
A leitura garante aos estudantes como de estudo, mas como prazer, expandindo
universos entre estes jovens, sendo objeto de
cidadãos de direitos serem ativos, participativos interação entre livro e leitor, leitor e ouvinte,
socialmente,
enfrentando
diversidades, educador, mediador e leitor, assim por diante.
tendo criticidade, fazendo com que tenham
repertórios, conteúdos suficientes para
discussões, opiniões, julgamentos e contexto
histórico e social. Quanto mais leitura, mais
acesso ao saber, mais apropriação da língua,
construção de si próprio como ser humano e
saber lidar com todas as situações políticas,
psicológicas entre outras, o leitor terá. E a
atuação no projeto enfatiza ainda mais esse
processo de construção de conhecimento
e autonomia diante da vida em
sociedade
(BRAKLING,
2010).
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Para que esse processo de leitura ocorra, também é importante ter um propósito,
deve haver atividades diferenciadas para que possam construir momentos
prazerosos, diversificados, que chamem a atenção de todos, com oferta de gêneros
textuais, além da aprendizagem, a fim de tornar o comportamento leitor no jovem.
Para Brakling, em suas obras, ressalta que este comportamento leitor se refere àqueles
aspectos não somente de aspecto social ou de aprendizado, mas que dizem respeito à relação
do sujeito com outros leitores e aos valores construídos em relação à leitura e ao ato de ler.
E que Lerner (2002) os caracteriza como sendo comportamentos leitores relativos à
dimensão social. São exemplos desses aspectos:

• socializar critérios de escolha e de apreciação estética de leituras;
• ler trechos de textos que gostou para colegas;
• procurar materiais de leitura regularmente;
• frequentar bibliotecas (de classe ou não), zelando pelo material de leitura;
• comentar com outros o que se está lendo;
• compartilhar a leitura com outros;
• recomendar livros ou outras leituras que considera valiosas;
• confrontar com outros leitores as interpretações geradas por uma leitura,
• entre outros.

17
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As reflexões trazidas aqui entre a formação e processo de um leitor e a função do mediador
em despertar o gosto, a fruição pela leitura, principalmente nos jovens é desafiador diante das
etapas de alfabetização, letramento, assim como gêneros textuais, repertório etc.
No momento em que a leitura está em pauta, precisamos estar atentos a todos os fatores
que a cercam: sociais, emocionais, processuais, interpessoais, econômicos, acessibilidade,
entre outros que contribuem para promover esse cidadão consumidor de livros.
É importante que o jovem tenha acesso a era tecnológica, a tv, internet com rapidez, mas
o leitor mediado por alguém e portador do livro pode ser transformado num mundo de
imaginação simultâneo da sua realidade, descobrindo seus próprios caminhos como leitor.
Ainda é comprovado diante de todos os recursos tecnológicos que existem, que quem
lê mais, escreve mais. Quem lê mais, tem mais potencialidade, mais repertório, mais portas
abertas ao mundo real.
A leitura e a literatura como instrumentos que podem transformar qualquer ser humano,
podem contribuir com o processo ensino-aprendizagem de qualquer estudante, levando-o ao
desenvolvimento integral.

18
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EXPRESSÃO CORPORAL NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: CONSIDERAÇÕES A
RESPEITO DA PRÁTICA

RESUMO:

O presente artigo discute a expressão corporal do ponto de vista do
desenvolvimento da criança da Educação Infantil. De acordo com Silva (2011), o conceito
de corporeidade surgiu como uma forma de resgatar a dimensão do sensível, trazendo um
olhar diferenciado sobre as pessoas e o mundo. A criatividade, a sensibilidade, a ludicidade,
a arte, a técnica, e tudo aquilo que constitui as relações presentes no cotidiano das pessoas
incorporam esse conceito, concebendo o ser humano em sua totalidade e complexidade.
Assim, este artigo pretende discutir o movimento corporal atrelado as práticas pedagógicas
da Educação Infantil como manifestação da corporeidade dos pequenos, através de revisão
da literatura pertinente ao tema. Os resultados apontaram que ainda existem desafios a
serem vencidos nas escolas havendo a necessidade de se ater a uma atenção especial não
só quanto ao movimento e a expressão corporal, mas também a formação dos docentes.

Palavras-chave: Expressão Corporal; Educação Infantil; Práticas Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

O

corpo humano é reconhecido como
uma parte integrante formado
por diferentes composições e
funções. O contato com o meio ambiente,
ou seja, a materialização da realidade ocorre
através da dimensão corpórea. Ou seja,
é através do corpo que o mundo exterior
é concebido, e é pelo corpo que reagimos
às interações, e produzimos respostas.
O corpo é, portanto, uma forma de linguagem
importantíssima para os seres humanos, e por
esse motivo, o corpo significa: “poder assumir
a condição carnal de um organismo cujas
estruturas, funções e poderes nos dão acesso
ao mundo, nos abrem à presença corporal
do outro” (VILLAÇA E GÓES, 1998, p. 23).
Os gestos, os movimentos e as expressões
corporais são linguagens realizadas de
maneira simples e rápida, comunicando
algo a alguém ou expressando-se consigo
mesmo. De acordo com Stokoe e Harf:
A expressão corporal, como linguagem imediata,
afirma o conceito do ser humano expressando a si
mesmo, consigo mesmo, sem uma necessidade
peremptória de recorrer a elementos ou instrumentos
alheios a ele, o que não significa que em alguns
momentos desse processo não possa se servir
desses instrumentos (STOKOE e HARF, 1987, p.15).

Ainda segundo Sayão as crianças devem:
Manifestar-se através de diferentes linguagens, o
que significa permitir e reconhecer que a oralidade,
a escrita, o desenho, a dramatização, a música, o
toque, a dança, a brincadeira, o jogo, os ritmos, as
inúmeras formas de movimentos corporais, são todos
eles expressões das crianças, que não podem ficar
limitadas a um segundo plano (SAYÃO, 2002, p. 61).

infantil durante o processo de ensino e
aprendizagem. A educação é um processo
contínuo e evolutivo, e deve ser pautado
principalmente na criança, tornando-se
necessário evidenciar este processo já na
educação infantil, caracterizada por ser uma
fase relevante no desenvolvimento humano.
Deve-se conceber a criança como um ser
social e histórico, sendo que a aprendizagem
nessa esfera se dá pelas interações entre a
criança e o mundo a sua volta. Observa-se,
portanto diferentes orientações didáticas, que
prezam a utilização dos jogos e brincadeiras,
além de atividades que envolvam o
reconhecimento do próprio corpo, do corpo
do outro e da imitação gestual (SAYÃO, 2002).
Sendo assim, justifica-se a presente
pesquisa no sentido de discutir os processos
que contribuem para a expressão corporal e
o desenvolvimento das crianças na Educação
Infantil.
Como objetivo geral, temos,
portanto a discussão de como a utilização
do movimento e da expressão corporal
podem contribuir para o desenvolvimento
de diferentes aspectos na criança, como
o psicológico, o cognitivo, o sensóriomotor, entre tantos outros (SAYÃO, 2002).
Para isso, temos como objetivo específico
demonstrar a importância da compreensão
também por parte da Gestão e do fazer
docente, com relação às práticas educativas
voltadas para a expressão corporal,
realizando
revisão
bibliográfica
sobre
conceitos e práticas, fazendo considerações
a respeito da “Pedagogia do Movimento” e
discutindo sobre os obstáculos que podem
surgir a respeito do tema, limitando assim,
consequentemente
o
desenvolvimento
dessas
crianças
(SAYÃO,
2002).

A Educação Infantil, em especial a faixa
etária entre 3 e 6 anos, deve levar em
consideração alguns aportes teóricos que
podem alicerçar as práticas pedagógicas
dos docentes sobre o papel da motricidade
22
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EXPRESSÃO E MOVIMENTO
CORPORAL - O MOVIMENTO E A
CRIANÇA
Desde muito cedo, alguns meses após
o nascimento as crianças começam a se
movimentar e, progressivamente, apropriam-se
de possibilidades corporais a fim de interagir
com o mundo. Através do movimento, aprendem
sobre si mesmas, relacionam-se com os
outros e com os objetos, além de desenvolver
diferentes habilidades. O movimento é,
portanto um dos recursos mais utilizados pela
criança, para expressar seu pensamento e
também experienciar relações com as pessoas
e os objetos sua volta (STEUCK, 2008).
Assim, na Educação Infantil é necessário
desenvolver uma pedagogia que organize
o fazer o pedagógico em torno de
diferentes linguagens as quais a criança
utiliza para expressar e se comunicar
com o mundo que a cerca. A criança se
expressa
principalmente
movimentandose corporalmente. De acordo com Steuck:
É com o corpo que a criança elabora todas as
suas experiências vitais, e organiza toda a sua
personalidade. Através dele ela percebe o mundo,
e perceber o mundo é aprender (e reaprender) com
seu próprio corpo; perceber o mundo, portanto,
é perceber o corpo; o corpo é assim, sensação,
percepção e ação (STEUCK, 2008, p. 13-14).

Assim, Bergè (1988) propõe a
chamada Pedagogia do Movimento,
compreendendo
que
o
mau desenvolvimento da
expressão corporal quando
criança
acarreta em diferentes problemas na fase
adulta, entre eles o mau relacionamento
com seu próprio corpo. O movimento e a
expressão corporal é uma das principais
formas da criança estabelecer relações com
o mundo à sua volta, aprendendo significados
em seu meio sociocultural, descobrindo-se
enquanto sujeito e construindo sua identidade
consequentemente. Devemos considerar que
a linguagem é o principal eixo articulador do
trabalho pedagógico durante a Educação
Infantil. Através da linguagem a criança constrói
seu próprio conhecimento, interagindo assim
com o mundo. Além disso, é a partir da
linguagem corporal que se estruturam
23

as diferentes linguagens socializadas e as
diferentes formas de expressão (BERGÈ,
1988).
Garanhani (2001) discute que o corpo em
movimento na infância constitui a matriz básica
em que se desenvolve o aprender. Isso porque a
criança transforma em símbolo tudo aquilo que
ela é capaz de experimentar corporalmente,
construindo assim seu pensamento. Portanto,
a linguagem corporal como prática pedagógica
na Educação Infantil implica a importância
do movimento corporal no descobrir e
construir conhecimentos (BERGÈ, 1988).
O Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil (BRASIL, 1998) traz a
expressão corporal como uma das linguagens
que devem ser trabalhadas nesse período,
permitindo assim a criança a tomar consciência
de si mesma, expressando e conhecendo
o mundo à sua volta. O documento, ainda
traz que a exploração de diversas formas de
como sentir o corpo proporciona às crianças
o conhecimento de suas características,
limitações e formas de expressão. Ou seja:
“a riqueza de possibilidades da linguagem
corporal revela um universo a ser vivenciado,
conhecido,
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desfrutado” (AYOUB, 2001, p. 57), pois, de subjetiva do movimento deve ser observada
acordo com o autor, o movimento corporal é a em situações do dia-a-dia nas escolas,
essência da criança.
possibilitando que o professor possa auxiliar as
crianças durante os gestos, posturas e ritmos,
Assim, Sarmento e Pinto (1997) acreditam
que na cultura da infância, mesmo que se a fim de se expressar. Ainda de acordo com os
leve em consideração a hipótese de uma autores, é possível criar oportunidades para que
epistemologia própria, deve-se levar em as crianças apropriam-se dos significados dos
consideração que as crianças atribuem às movimentos (MATTOS E NEIRA, 2003, p.176).
suas próprias ações: produtos do processo
de colonização do respectivo mundo
As escolas por sua vez devem assegurar
em que se encontra; e é proveniente do e valorizar durante o período em que as
crescente processo de institucionalização
da infância e do controle do seu cotidiano. crianças se encontram nela, jogos motores e
brincadeiras que contemplem a coordenação
dos movimentos e o equilíbrio das crianças.
ATIVIDADES MOTORAS
Os jogos motores que contém regras também
trazem a oportunidade de aprender as relações
Quando falamos sobre atividades motoras,
sociais, pois quando as crianças jogam, elas
podemos citar os autores Mattos e Neira
aprendem a competir, colaborando umas
(2003), que compreendem essas atividades
com as outras, respeitando e aprendendo
como pertencentes ao cotidiano das
novas regras. Para Almada: “as atividades
crianças, independentemente de onde elas
lúdicas são indispensáveis para a apreensão
se encontrem, presenciadas principalmente
dos conhecimentos artísticos e estéticos,
na Educação Infantil ressaltando-se que:
pois possibilitam o desenvolvimento da
O movimento, o brinquedo, os jogos tradicionais percepção, da imaginação, da fantasia e dos
da cultura popular preenchem de alguma forma sentimentos” (ALMADA, 1999, p.10). Assim:
determinadas lacunas na rotina das salas de aula.
Em algumas escolas podemos encontrar as músicas
coreografadas no início dos trabalhos, o momento do
parque livre ou dirigido, os caminhos com jogos ou
materiais lúdicos (MATTOS E NEIRA, 2003, p.176).

Devemos elencar que a cultura tem uma
enorme influência sobre o desenvolvimento
da motricidade infantil, seja pelos diferentes
significados a gestos e expressões faciais,
como também pelos movimentos aprendidos
no manuseio de objetos específicos como
o lápis, as bolinhas de gude, a corda,
o estilingue, entre outros. Os jogos, as
brincadeiras, a dança e as práticas esportivas,
ou seja, o lúdico na Educação infantil revela
a cultura corporal de cada criança ou grupo
social, onde o movimento é aprendido e
significado (MATTOS E NEIRA, 2003, p.176).

A brincadeira constitui o recurso privilegiado de
desenvolvimento da criança em idade pré-escolar.
Nela, afeto, motricidade, linguagem e percepção,
representação, memória e outras funções cognitivas
são aspectos profundamente interligados. A
brincadeira favorece o equilíbrio afetivo da criança e
contribui para o processo de apropriação de signos
sociais. Ela cria condições para uma transformação
significativa da consciência infantil, por exigir das
crianças formas mais complexas de relacionamento
com o mundo. Através do brincar, a criança passa
a compreender as características dos objetos, seu
funcionamento, os elementos da natureza e os
acontecimentos sociais. Ao mesmo tempo, ao tomar o
papel do outro na brincadeira, ela começa a perceber
as diferentes perspectivas de uma situação, o que lhe
facilita a elaboração do diálogo interior característico
de seu pensamento verbal (OLIVEIRA,1996, p.144).

Ou
seja,
as
atividades
motoras
compreendem um conjunto de habilidades
que facilitam a aprendizagem das crianças nos
Para os autores do artigo intitulado “A
mais diversos níveis (OLIVEIRA,1996, p.144).
importância do corpo e do movimento para
a aprendizagem das crianças” apresentado
no VII ENELUD, no ano de 2013, a dimensão
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REFERENCIAL CURRICULAR
NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL
O Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (1998) discute o Movimento
do ponto de vista do desenvolvimento integral
da criança, compreendendo os aspectos
físicos, psicológicos, intelectuais e sociais.

[...] um grupo disciplinado não é aquele em que
todos se mantêm quietos e calados, mas sim um
grupo em que os vários elementos se encontram
envolvidos
e
mobilizados
pelas
atividades
propostas. Os deslocamentos, as conversas e
as brincadeiras resultantes desse envolvimento
não podem ser entendidos como dispersão
ou desordem, e sim como uma manifestação
natural das crianças (RCNEI, 1998, p. 19).

No mesmo documento ainda demonstrase a importância da motricidade na infância
O volume III do documento (BRASIL, trazendo que:
1998), traz para o eixo movimento, diretrizes
que sugerem novos paradigmas para a [...] o movimento para a criança pequena significa
Educação Infantil. Essa nova concepção está muito mais do que mexer partes do corpo ou deslocarse no espaço. A criança se expressa e se comunica por
relacionada à ampliação da cultura corporal,
meio dos gestos e das mímicas faciais e interage
do significado do corpo, buscando
utilizando fortemente o apoio do corpo. A
a importância da tonicidade, da
dimensão corporal integra-se ao conjunto
da atividade da criança. Pode-se dizer
motricidade e da expressividade
que no início do desenvolvimento
das crianças. No Referencial
predomina a dimensão subjetiva
consta que: “[...] O movimento
da motricidade, que encontra sua
humano, portanto, é mais do
eficácia e sentido principalmente na
interação com o meio social, junto
que simples deslocamento
às pessoas com quem a criança
do corpo no espaço: constituiinterage diretamente. A externalização
se em uma linguagem que
de
sentimentos,
emoções
e
permite às crianças agirem
estados íntimos poderão encontrar
sobre o meio físico e atuarem
na expressividade do corpo um recurso
privilegiado
(REFERENCIAL
CURRICULAR
sobre o ambiente humano,
NACIONAL
PARA
A
EDUCAÇÃO
INFANTIL,
1998, P.18).
mobilizando as pessoas por meio de seu
teor expressivo” (BRASIL, 1998, p. 15).
Oliveira (2011) é um autor que também
Nesse caso, o documento considera trás significado aos movimentos infantis,
que as crianças assumem um papel explicitando que, inicialmente a criança
importante, pois, mais que movimentar apresenta uma “agitação orgânica” e uma
partes do corpo ou deslocarem-se, elas “hipertonicidade global”, o que aparentemente
conseguem se comunicar e se expressar parece uma forma de “bagunça”. Aos poucos,
através de gestos e mímicas faciais. ela vai se apropriando dos movimentos
e começa a se expressar através de
Infelizmente ainda existem muitas escolas e gestos ligados à afetividade, relacionados
Wallon (apud,
consequentemente profissionais da educação, as emoções vivenciadas.
que compreendem o movimento infantil como OLIVEIRA, 2011) trata a evolução da
uma forma de bagunçar desvalorizando o criança, através da dimensão corporal que
potencial que a criança pode alcançar através da se integra a um conjunto de atividades que
expressão corporal e do movimento. Por causa a criança desenvolve, e aos movimentos
disso o próprio documento traz considerações relacionados com funções expressivas,
a respeito desse erro comum apontando que: instrumentais, posturais e gestos.Para Oliveira:
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considerada uma produção histórica e social
do ser humano. Ao jogar, dançar, brincar,
correr, lutar, as crianças estão se expressando
também através do corpo trazendo sentido
e significado ao que estão vivendo. De
acordo com Barreto trabalhar a música com
as crianças, permite que elas adquiram
O documento compreende ainda que a noções
de
esquematização
corporal:
faixa etária que corresponde entre quatro
a seis anos de idade, trás uma ampliação Atividades como cantar fazendo gestos, dançar,
do repertório de gestos instrumentais. bater palmas, pés, são experiências importantes para
Nesse caso, os movimentos exigem certa a criança, pois elas permitem que se desenvolva o
senso rítmico, a coordenação motora, sendo fatores
coordenação motora e deve se ajustar a importantes também para o processo de aquisição
objetos específicos, como recortar, colar, da leitura e da escrita (BARRETO, 2005, p. 27).
encaixar peças, blocos, entre outros.
Ou seja, a música faz parte de todas as culturas
Galvão (1995) discute que os movimentos podendo ser utilizada como fator determinante
corporais são extremamente importantes para o desenvolvimento psicomotor, linguístico
para o desenvolvimento físico-motor infantil, e afetivo das crianças (MARTINS, 2004).
passando a constituir uma linguagem que
se desenvolve no processo histórico-cultural
Ainda, a linguagem corporal das crianças
no qual a criança apresenta progressos é vista como uma poderosa aliada no
no desenvolvimento da linguagem oral, desenvolvimento
de
competências
e
e na representação verbal e não verbal, habilidades das crianças, por isso, o docente
aperfeiçoando
assim
os
movimentos não só pode como deve explorar esse eixo
corporais favoráveis para a expressividade temático a fim de desenvolver a expressão
infantil (GALVÃO e WALLON, 1995). Ou corporal e outros conhecimentos nas crianças.
seja, os movimentos adquiridos nesta
fase são fundamentais para que a criança
Por isso, Garanhani (2010) compreende
manipule e descubra o mundo a sua volta. que a autonomia da movimentação corporal
constrói a identidade corporal da criança. Esse
processo ocorre nas relações com o outro,
O MOVIMENTO NA PRÁTICA
ou seja, na socialização. Assim, as crianças
Ayoub (2001) relata que é essencial enquanto se aproximam e se apropriam de elementos
educador pensar no currículo da Educação culturais que traduzem conhecimentos,
Infantil, tomando como ponto de partida a atitudes, práticas, valores e regras.
criança, suas especificidades e necessidades.
Na escola, a criança tem a possibilidade
Isso demonstra que é necessário pensar num
currículo que contempla diferentes formas de se expressar e se movimentar
de expressão e linguagem. Aqui entra como corporalmente. A escola deve sistematizar
ampliar
esses
conhecimentos,
especificidade, diferentes matérias como e
Arte e Educação Física. Ainda, para o autor considerando as características e as
as expressões vivenciadas pelo brincar necessidades que a educação corporal
(GARANHANI,
2010).
representam verdadeiramente o “ser criança”, apresenta
precisando estar asseguradas na forma de lei.
Assim, a integração desses eixos ocorre
A Educação Física trabalha entre outras através do brincar, pois é por meio das
coisas, com a cultura corporal, sendo brincadeiras que a criança experimenta,
O corpo é uma forma de expressão da individualidade.
A criança percebe-se e percebe as coisas que
a cercam em função de seu próprio corpo. Isto
significa que, conhecendo-o, terá maior habilidade
para se diferenciar, para sentir diferenças. Ela passa
a distingui-lo em relação aos objetos circundantes,
observando-os, manejando-os (OLIVEIRA, 2011, s/p.).
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explora e compreende os significados
Para a realização desta pesquisa foi
culturais presentes no seu meio, significando/ escolhida metodologia qualitativa, pois,
ressignificando
seus
conhecimentos. apresenta-se como um tipo de pesquisa
conclusivo, uma vez que tem por objetivo
Assim de acordo com Garanhani e Nadolny quantificar um determinado problema, neste
no trabalho intitulado “O Movimento do caso, as contribuições da do movimento
corpo Infantil: uma linguagem da criança”, a corporal no desenvolvimento de diferentes
Educação Infantil possui papel de destaque. competências e habilidades nas crianças.
Ainda, Garanhani (2004), relata que a prática
pedagógica deve ser pautada em três diferentes
Como aporte teórico deste artigo, baseamoeixos:
nos em Almada (1999), Brasil (1998), Wallon
(2008), Oliveira (2011), entre outros autores
a. Aqueles que envolvem movimentação que trazem a problemática referente à
corporal para o desenvolvimento físico e motor, expressão e ao movimento corporal bem como
proporcionando conhecimento, domínio e suas contribuições para o desenvolvimento
consciência do corpo, condições necessárias para das crianças que frequentam a Educação
a autonomia e para a identidade corporal infantil; Infantil, tema abordado neste presente artigo.
Assim, foram analisados artigos, trechos de
b. Conduzam
à
compreensão
dos
movimentos corporais como uma linguagem livros, sites, incluindo observações realizadas
utilizada na interação com o meio pela socialização; no dia a dia das escolas sobre a temática, a
fim de gerar reflexões e discussões a respeito
do tema, contribuindo para uma melhor
c. Ampliem o conhecimento das práticas compreensão e a incorporação da expressão
corporais historicamente produzidas pela e do movimento corporal em sala de aula a fim
cultura em que a criança se encontra; assim: de desenvolver aspectos
cognitivos,
motores,
entre
Esses eixos deverão se apresentar integrados sensoriais,
outros,
melhorando
no fazer pedagógico da Educação Infantil,
a aprendizagem e
embora na elaboração das atividades possa o desenvolvimento
ocorrer a predominância de um sobre o outro dessas crianças.
conforme as características e necessidades de
cuidado/educação presentes em cada idade
da criança pequena. É necessário ressaltar que
um não exclui o outro, eles se complementam
[...] (GARANHANI, 2004, p. 27-28).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente artigo teve por objetivo realizar
levantamento bibliográfico documental a
respeito da expressão corporal do ponto
de vista do desenvolvimento da criança da
Educação Infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com o levantamento bibliográfico realizado nesta pesquisa, podemos
perceber que a expressão corporal e a Pedagogia do Movimento compreendem uma
nova concepção de educação, identificando que um dos desafios presentes na Educação
Infantil é o de estruturar uma pedagogia que contemple os cuidados necessários
ao desenvolvimento da criança, quanto os conhecimentos, tudo ao mesmo tempo.
Muitos ainda entendem que determinadas expressões corporais realizadas na infância
compreendem em “bagunça”, repreendendo-se muitas vezes as crianças e as limitado nas
suas mais variadas formas de expressão. No contexto atual, os movimentos corporais,
em tese, necessitam de mudanças nas interpretações realizadas sobre o movimento do
corpo infantil incluindo as concepções de desenvolvimento, norteando a construção
de propostas e orientações curriculares para a Educação Infantil (GARANHANI, 2004).
O período que compreende a Educação Infantil é um momento em que a criança experimenta,
ajusta e constrói movimentos corporais provenientes da interação com os demais colegas, sendo
assim, a Educação Infantil é um espaço privilegiado para o desenvolvimento da autonomia corporal
e de ter contato com diferentes vivências e movimentos corporais provenientes da cultura a seu redor.
O docente responsável, ao sistematizar e intervir nas ações poderá proporcionar à criança
conhecimento e domínio da movimentação corporal, da expressão e da comunicação.
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A MÚSICA COMO FACILITADORA DAS
APRENDIZAGENS DAS CRIANÇAS

RESUMO: O ensino da Arte enquanto disciplina escolar tornou-se obrigatório na Educação
Básica pela LDB 9394/96. As aulas desse componente curricular priorizavam a técnica, não a
estética. Com o passar do tempo, a infância passou a ter suas características respeitadas. Assim,
as atividades lúdicas e musicais gradualmente começaram a ser usadas no processo de ensino e
aprendizagem. A lei 11.769 / 2008 foi criada para garantir que a música faça parte das aulas, pois
desenvolve atenção, concentração, memória, afetividade, socialização, cognição, criatividade, etc.
Além disso, ela é feita em diferentes tempos e lugares, por isso traz informações importantes sobre
o contexto histórico, social e cultural de diferentes povos. Desse modo, ela pode contextualizar
os conteúdos, integrá-los de forma interdisciplinar e, portanto, facilitar a aprendizagem.

Palavras-chave: Música; Desenvolvimento; Ensino; Interdisciplinaridade, Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

ensino da Arte como disciplina escolar tornou-se obrigatório na Educação
Básica pela LDB 9394/96. Durante muito tempo, os educandos usaram livros
e manuais, que valorizavam a técnica em detrimento da estética. Aos poucos,
o foco do ensino mudou. E essa mudança foi ainda mais expressiva, quando as crianças
passaram a ser vistas como seres em desenvolvimento, que precisam da ludicidade
para seus aprendizados. Com isso, a música também passou a fazer parte das aulas.
O ensino de música tornou-se obrigatório na Educação Básica com a criação da Lei 11.769
de 2008. Pela importância que a música tem para o desenvolvimento infantil, os RCNEI
de 1998 já trazem objetivos e conteúdos específicos para esse trabalho. Todavia, não há
um documento de âmbito nacional que contemple o trabalho com alunos do 1º ao 5º ano.
Além dos elementos próprios do ensino de música, esta pode integrar diferentes
disciplinas escolares e facilitar a construção de aprendizagens significativas pelos educandos.
Tendo em vista que a maioria dos professores da Educação Infantil e das séries
iniciais do Ensino Fundamental não possui formação para o ensino de música,
tampouco têm segurança para introduzi-lo na rotina das crianças, este artigo pretende
apontar diferentes maneiras de tornar esse trabalho mais simples e produtivo.

Nas séries iniciais atuam professores generalistas, os quais
devem mediar conteúdos de todas as áreas do conhecimento,
sendo a música uma dessas áreas. Entende-se que é
fundamental que esses profissionais possuam uma vivência
com os aspectos musicais, além de um conhecimento básico e
fundamentado dos conteúdos de música a introduzir nas suas
aulas (GODOY e FIGUEIREDO, 2006, em CAMARGO, 2009, p.5).

A música provoca diferentes sensações nas crianças. Seu caráter lúdico
pode ser usado para contextualizar os conteúdos, conferindo-lhes significado.
Tendo em vista que intencionalidade da ação pedagógica potencializa as possibilidades de
sucesso do educando em suas aprendizagens, uma utilização adequada da música na rotina
escolar, sob a perspectiva da Educação Inclusiva, pode gerar um ensino de qualidade para todos.
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MÚSICA: PRODUTO SOCIOCULTURAL
A música também começou a traçar seu lugar
de destaque na educação, por sua importância
na história da humanidade e por auxiliar na
formação e na preparação do indivíduo para
atuar de forma consciente na sociedade.
A música vem desempenhando, ao longo da
história, um importante papel no desenvolvimento
do ser humano, seja no aspecto religioso,
seja no moral e no social, contribuindo para a
aquisição de hábitos e valores indispensáveis ao
exercício da cidadania (LOUREIRO, 2003, p.33).

Ela, bem como as outras modalidades
artísticas, reflete a cultura de um povo,
em um determinado momento
histórico. Por isso, seu ensino
deve
ser
contextualizado
para fazer sentido, trazendo
à tona os costumes, os
valores e as concepções da
época em que foi produzida.
Existem muitas teorias sobre a
origem e a presença da música
na cultura humana. A linguagem
musical tem sido interpretada, entendida
e definida de várias maneiras, em cada
época e cultura, em sintonia com o modo
de pensar, com os valores e as concepções
estéticas
vigentes
(BRITO,
2003,
p.25).

A MÚSICA NA ESCOLA
A música por si só já apresenta motivos
suficientes para que seja trabalhada, em seus
inúmeros aspectos na Educação Básica.
A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos,
estéticos e cognitivos, assim como a promoção
de interação e comunicação social, conferem
caráter significativo à linguagem musical. É uma
das formas importantes de expressão humana, o
que por si só justifica sua presença no contexto
da educação, de um modo geral, e na educação
infantil, particularmente (RCNEI, 1998, p.44).

Ao entrar na escola, os pequenos já trazem
consigo ideias, emoções, vivências. O trabalho
com música aproxima o conhecimento formal
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do mundo lúdico no qual se expressa. Podese dizer, portanto que: “É nessa fase que faz
sentido aprender brincando e ensinar com o
lúdico, aproximando o conhecimento à realidade
da criança, tornando sua aprendizagem
significativa” (CONRADO & SILVA, 2006, p.11).
A primeira etapa do processo de
escolarização é a Educação Infantil. Esta
não é um período preparatório para o
ensino fundamental. A criança é sujeito
na construção de suas aprendizagens.
Assim, a música pode ser uma grande
aliada do professor no processo de
ensino e aprendizagem dos educandos.
Todavia, há um grave problema quanto
ao seu aproveitamento no ambiente
escolar, consequência do ensino
tecnicista ao qual foi submetido o
fazer artístico no século passado,
ou seja, a valorização da
técnica em lugar da estética.
[...] Constata-se uma defasagem
entre o trabalho realizado na área
de Música e nas demais áreas
do
conhecimento,
evidenciada
pela realização de atividades de
reprodução e imitação em detrimento de
atividades voltadas à criação e à elaboração
musical. Nesses contextos, a música é tratada
como se fosse um produto pronto, que se
aprende a reproduzir, e não uma linguagem cujo
conhecimento se constrói (RCNEI, 1998, p.45).

A lei 11.769 de 2008 tornou obrigatório o
ensino de música, devido à sua importância
para o desenvolvimento do indivíduo em
sua totalidade. Contudo, não deu garantias
de que isso fosse feito com qualidade.
A falta de espaço físico para realizar as
atividades com música acaba atrapalhando
quem está na sala ao lado. Por isso, tais
atividades devem fazer parte do projeto
escolar e ter o apoio de todos educadores.
[...] Ainda falando da estrutura educacional,
temos o espaço reduzido de uma sala de aula
para trabalharmos música com trinta a cinqüenta
(SIC) alunos em meio a carteiras e cadeiras sem
contar que bem ao lado, são ministradas aulas
que exigem mais silêncio como: matemática,
português, ciências (CAMARGO, 2009, p.27).
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Considerando que, sob a perspectiva da
educação inclusiva, o trabalho pedagógico
deve promover condições de equidade a
todos os educandos, no acesso ao currículo
escolar. Para tanto, é preciso preocuparse com uma formação integral, valorizando
suas habilidades e potencialidades. Não
só o ensino de Português e Matemática
devem ser priorizados. Além dessas, as
demais áreas do conhecimento devem ser
trabalhadas de forma lúdica e prazerosa. Os
movimentos corporais e sensitivos também
podem ser explorados, permeando todos os
momentos da rotina, por meio da música.
Nas redes de ensino em que as crianças têm
professores especialistas de Educação Física e
Arte, os conteúdos de música são trabalhados
com mais frequência. Entretanto, quando
o professor polivalente tem de desenvolver
esse trabalho, os problemas aparecem.
Pela falta de preparo, alguns podem cometer
erros na seleção do repertório, pautando-se no
estereótipo da criança como um ser incapaz
de compreender letras mais complexas.

Tem havido ótimas produções para crianças, os
músicos e os compositores brasileiros têm se
preocupado com a qualidade com que é oferecido ao
público infantil. [...] Também poderemos encontrar no
comércio canções cuja letra carece de sentido, sem
nenhum atrativo sonoro e com andamento sempre
igual da primeira até a última música. A letra de
muitas dessas canções deixa transparecer o conceito
que muitos adultos têm sobre a criança como um ser
“bobinho” que não pensa e vive no mundo da fantasia.
Por isso, os refrões tudo “legal... eu sou feliz... sou
criança...” além das letras que pretendem dar “lição
moral”. O pior de tudo, é que esse tipo de gravação
vai para a escola e roda o dia inteiro como música
de fundo. Cuidado! A produção é enorme, é preciso
saber escolher (MAFFIOLETTI, 2001, p. 127 e 128).

Vale ressaltar que os educandos já possuem
um gosto musical desenvolvido a partir de
suas experiências com diferentes gêneros,
ritmos, letras, etc. Eles trazem essas vivências
para a escola e, muitas vezes, as letras
e as coreografias evidenciam conceitos
contraditórios aos trabalhados em sala de
aula. É difícil lidar com tamanha diversidade.
Embora não caiba julgamento, as escolhas feitas
pelos educadores não costumam contemplar
as preferências dos alunos. No entanto, o fato
de essas músicas serem rechaçadas em um
ambiente não evita que sejam apreciadas
em outros. É preciso valorizar a diversidade.
Para compreender como as crianças
significam as práticas musicais midiáticas
e a relação entre mídia e escola, nesse
processo, é importante entender
o trânsito entre os diversos
tipos de cultura abordados,
em especial pela mídia. Assim,
se as formas culturais atravessam
as classes sociais com uma
intensidade e frequência maiores
do que se imagina, cabe à escola
a formação para uma apropriação
enriquecedora
desses
objetos, no caso particular, a
música (SUBTIL, 2006, p.36).
Os estudantes precisam refletir
sobre os valores que as músicas
representam,
compará-las
e
escolher
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aquelas com as quais se identificam.
O intuito é de que eles tenham acesso a diferentes
gêneros, ritmos, letras, enfim, que vivenciem
inúmeras experiências musicais. Os gostos
musicais do educador não devem prevalecer.
A música deve ser vista como um meio
prazeroso de ensinar conteúdos escolares e
habilidades de vida. Não é tarefa do professor
generalista formar cantores ou instrumentistas,
mas ele precisa desenvolver atividades que
estimulem a apreciação, a experimentação
e a reflexão a respeito do fazer musical.
O professor poderá estar atento às iniciativas de
expressão musical das crianças. Mesmo que não
apresentando grandes aptidões musicais, a criança
deve ser incentivada e elogiada, pois, à medida que
as atividades musicais são desenvolvidas na sala
de aula, a criança construirá o seu conhecimento
em música e poderá deixar a forma espontânea
de se expressar musicalmente, sem traumas
ou rótulos pejorativos que poderão carregar
para a sua vida toda (CAMARGO, 2009, p.13).

A MÚSICA COMO FACILITADORA DAS
APRENDIZAGENS DAS CRIANÇAS
Quando se trata do processo de escolarização, o
educando precisa ter respeitada a sua condição
de criança. O aspecto lúdico deve permear
todas as atividades, inclusive as rítmicas.
Cantar fazendo gesto, bater palmas, dançar,
são importantes, pois permitem desenvolver
o senso rítmico e a coordenação motora.
A criança é um ser “brincante” e, brincando, faz música,
pois assim se relaciona com o mundo e se 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 e rítmicos e ouve com prazer
a música de todos os povos (BRITO, 2003, p.35).

O professor tem a difícil tarefa de proporcionar
diferentes experiências sonoras para os
alunos, de forma lúdica. Além disso, deve
também apresentar conteúdos próprios do
ensino de música, mesmo que, para isso,
precise estudar e se preparar um pouco mais a
respeito do assunto, já que não é especialista.
Não há um documento específico que norteie o
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ensino de música nas séries iniciais do Ensino
Fundamental. Os RCNEI orientam as práticas
na Educação Infantil. Os PCN (Parâmetros
Curriculares Nacionais) de Arte apontam
diretrizes para o trabalho com música do 6º
ao 9º ano do Ensino Fundamental. Há uma
lacuna bastante significativa do 1º ao 5º ano.
A forma simples como Conrado e Silva
(2006), baseados nos RCNEI, apresentam
os conteúdos próprios do ensino de música
pode ser usada para balizar o trabalho
nas séries iniciais do Ensino Fundamental.
Acerca dos conteúdos de música, encontramos
nos
“Referenciais
Curriculares
Nacionais
de Educação Infantil” (1998) a orientação
para o professor propiciar a seu aluno:
a exploração de materiais e a escuta de
obras musicais, favorecendo o contato e as
experiências com a matéria-prima da linguagem
musical: o som (e suas qualidades) e o silêncio;
a vivência da organização dos sons e
dos silêncios em linguagem musical, pelo
fazer e pelo contato com obras diversas;
a reflexão sobre a música como produto cultural
do ser humano, importante forma de conhecer e
representar o mundo (CONRADO & SILVA, 2006, p.25).

A apreciação musical, a reflexão e a
experimentação por meio de diferentes
suportes (materiais, instrumentos, corpo, etc.),
iniciadas na fase anterior, devem ser ampliadas
nas fases seguintes. Elas são importantes
para que, brincando, a criança tenha um papel
de destaque na construção do conhecimento.
O trabalho com a música deve reunir toda e qualquer
fonte sonora: brinquedos, objetos do cotidiano e
instrumentos musicais de boa qualidade. É preciso
lembrar que a voz é o primeiro instrumento e o corpo
humano é fonte de produção sonora (RCNEI, 1998, p.69).

A criança pode se divertir confeccionando
os instrumentos que irá utilizar. Nesse
caso, o professor pode providenciar
junto à sua comunidade escolar os
recursos próprios daquela região do país
e disponibilizá-los para o manuseio dos
alunos, sob a sua supervisão e orientação.
O trabalho com música deve respeitar
as diferentes etapas de desenvolvimento
infantil, pois interesse e potencialidades
variam
de
acordo
com
a
idade.
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A MÚSICA E A APRENDIZAGEM
ESCOLAR
A música tem conteúdos próprios e, por
conseguinte, objetivos exclusivos, mas,
quando atrelada a outras disciplinas,
ela pode funcionar como facilitadora
das
aprendizagens
das
crianças.
Na infância, a relação com o tempo é muito
subjetiva para os alunos, que precisam saber
a sequência de eventos pelos quais terão
de passar, utilizando uma lista construída
no início das aulas, chamada de Rotina.
Entre as modalidades organizativas dos
conteúdos há as atividades permanentes,
destinadas à construção de hábitos. Elas fazem
parte dessa rotina e podem ser apresentadas de
maneira lúdica e divertida, por meio da música.
Utilizar a música como forma de comunicar-se e de
receber comunicados é uma prática já usual da Educação
Infantil. Reconhecer, por meio da música, o momento
do lanche, o momento da higiene (lavar as mãos e
escovar os dentes), o momento do descanso, a hora
do silêncio e da concentração, entre outros, já faz parte
da rotina na escola (CONRADO & SILVA, 2006, p.24).

O conhecimento é concebido como um todo,
ou seja, não é compartimentado em disciplinas
escolares. Assim, os projetos interdisciplinares
envolvendo música facilitam o processo de
ensino e aprendizagem, por meio da articulação
das diferentes áreas do conhecimento.
No tocante à matemática, a música tem
marcação rítmica exata. Quando esta
não é respeitada, os sons tornam-se
disformes e desagradáveis aos ouvidos.
Os tempos entre as notas alternam-se com
momentos de silêncio de forma harmoniosa.
Outro aspecto importante no trabalho
com música é o estudo da letra. No
que diz respeito à alfabetização, a letra
torna-se um facilitador desse processo.
Quando o aluno memoriza a letra e se depara
com ela escrita em um papel, tenta ler e faz
ajustes entre o tempo da música e o tempo
de sua leitura. Verifica que há espaços
entre uma palavra e outra, observa letra
inicial e final de cada vocábulo, estabelece
relações entre fala e escrita. Para favorecer
essa percepção, “a professora deverá ir
registrando a letra da música ou versos na
presença dos alunos. É importante que eles
percebam que o que foi cantado ou recitado
pode ser escrito” (SILVA & LIRA, 2003, p.65).

Em se tratando de seu caráter integrador
com outras áreas do conhecimento, a
música, de forma descontraída, contextualizar A letra da música é também um documento
histórico importante. Seu estudo pode ocorrer
situações sociais reais do seu uso e auxilia
de modo interdisciplinar, pois abarca diferentes
no trabalho com temas transversais.
aspectos, relacionados às matérias escolares.
Além disso, as brincadeiras e jogos musicais
Em conjunto com as outras áreas de conhecimento
trabalhadas na escola, na área de Arte pode-se favorecem a comunicação e fortalecem
problematizar situações em que os alunos tenham os vínculos afetivos com seus pares.
oportunidade de perceber a multiplicidade de
pensamentos, ações, atitudes, valores e princípios
relacionados, à ética; meio ambiente; orientação sexual;
saúde; trabalho, consumo e cidadania; comunicação
e tecnologia informacional; pluralidade cultural, além
de outros temas locais definidos na organização
escolar. Para trabalhar os temas transversais na área
de Arte, deve-se ainda levar em consideração as
especificidades da área, procurando nos conteúdos
aspectos que os integrem a ela. É preciso ressaltar,
ainda, que a elaboração e apreensão de noções,
princípios e valores pelos alunos sobre as práticas de
arte e questões emergentes do processo sociocultural
se faz na interação com os professores (PCN, p.38).

[...] Nesse sentido, as cantigas de ninar, as canções
de roda, as parlendas e todo tipo de jogo musical têm
grande importância, pois é por meio das interações
que lhes permitirá comunicar-se pelos sons; os
momentos de troca e comunicação sonoro-musicais
favorecem o desenvolvimento afetivo e cognitivo,
bem como a criação de vínculos fortes tanto com os
adultos quanto com a música (BRITO, 2003, p.35).

O trabalho com música está sempre associado
a movimentos. É impossível o corpo não
reagir ao ritmo. É um impulso involuntário,
que associado às sensações provocadas
pela melodia, auxilia as crianças a conhecer
e a coordenar melhor seu próprio corpo, ou
seja, desenvolvem sua psicomotricidade.
36
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Os trabalhos de psicomotricidade são muito
importantes na Educação Infantil. Através deles, as
crianças travam conhecimento com seu próprio corpo,
com seu potencial e suas possibilidades. E para
trabalhar o corpo nada melhor do que a música, sua
sonoridade e seu ritmo (SILVA & LIRA,2003, p.62).

Elas devem ouvir, cantar, brincar e dançar
espontaneamente. Com as músicas para
pular corda, por exemplo, o desenvolvimento
do senso rítmico é mais expressivo
do que quando pulam sem cantar.
Quando uma atividade rítmica é feita em grupo,
as dificuldades são maiores: o indivíduo tem
que coordenar o ritmo da música com o seu e o
do grupo. Além de preservar a cultura popular,
as brincadeiras com música também ajudam a
criança a se organizar e a trabalhar em grupo.
Ainda em relação ao movimento, a concepção
desenvolvida
pelo
psicólogo
francês
Henri Wallon (1879-1962) postula que:
O movimento para a criança pequena significa muito
mais do que mexer partes do corpo ou deslocar-se
no espaço. A criança se expressa e se comunica por
meio dos gestos e das mímicas faciais e interage
utilizando fortemente o apoio do corpo. A dimensão
corporal integra-se ao conjunto da atividade da
criança. O ato motor faz-se presente em suas
funções expressiva, instrumental ou de sustentação
às posturas e aos gestos(RCNEI, 1998, p.19).

A relação da música com o movimento
nos
remete,
automaticamente,
à
dança, outro eixo do ensino de Arte.
A dança, de maneira natural, permite o
contato físico entre os participantes, sem que
este seja invasivo, incômodo para a criança.
Isso desenvolve nela o conceito de alteridade,
por meio da consciência que adquire de si
mesma e da relação que estabelece com seu
próprio corpo, com o corpo do colega e com
o mundo que a cerca. Percebe-se, portanto,
[...] que há íntima relação entre consciência, emoção
e linguagem, e que agindo sobre o organismo a
música pode, estimulando-o, suscitar interesses e
necessidades, partindo enfim de todas essas reflexões,
acabamos por inferir a importância que a música adquire
no processo educacional, participando de maneira
ativa do curso do descobrimento e conhecimento
do educando e do mundo. Mesmo porque aprender
é descobrir, é construir (SKEFF, 2007, p.135).
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Não se pode afirmar que uma criança não
participa de atividades rítmicas porque não
gosta de música. Ela tem um gosto musical
anterior a sua entrada na escola. O professor
precisa respeitar e valorizar esse conhecimento.
A partir disso, pode promover a socialização
entre os alunos e apresentar novos ritmos
e estilos musicais, no intuito de ampliar os
repertórios de cada um, não de substituí-los.
Afinal, não cabe a esse profissional reforçar
uma visão elitista sobre o que deve ser
considerado bom ou ruim em termos música.
Ele deve romper paradigmas e desconstruir
conceitos cristalizados em nossa sociedade.

As representações sobre popular, culto e
massivo refletem visões hierárquicas construídas
socialmente, que distinguem não só categorias
musicais, mas os próprios sujeitos dentro de
contextos de classe e fração de classe, de gênero,
idade, etnias, etc. Na esteira dessas constatações
é necessário compreender como se construíram
historicamente esses conceitos (SUBTIL, 2006,
p.28).

Se bem conduzidas, atividades com
música promovem também a interação
e a inclusão de todos os envolvidos.
Mesmo os educandos que apresentam
algum tipo de deficiência ou transtorno de
aprendizagem conseguem participar delas.
Em seu contato com o outro, a criança
vivencia novas experiências e constrói novos
conhecimentos. Com isso, seu rendimento em
Artes e em outras disciplinas também melhora.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no estudo bibliográfico realizado neste trabalho, pode-se dizer que a Lei 11.769
de 2008 foi criada para garantir o ensino de música na Educação Básica, tendo em vista sua
importância para o pleno desenvolvimento do educando.
De acordo com essa lei, música tornou-se conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do
componente curricular ao qual pertence, ou seja, Arte.
A música pode integrar a rotina de estudos, permeando todas as áreas de conhecimento.
Ela possui objetivos e conteúdos que favorecem o desenvolvimento físico, emocional, afetivo
e cognitivo dos alunos, principalmente, na infância. Também propicia, de forma lúdica, a
memorização, a atenção e a concentração das crianças em relação aos conteúdos pertinentes
aos demais componentes curriculares.
No que diz respeito ao interesse pelas atividades curriculares, percebe-se que, mediante
os avanços tecnológicos, a sala de aula tornou-se menos atrativa. Por isso, as dificuldades de
aprendizagem, com ou sem causas específicas, estão cada vez mais presentes nas escolas.
Sob a perspectiva da Educação Inclusiva, pelo fato de todas as crianças terem acesso à
música em diversas situações cotidianas, esta permite a participação coletiva nas atividades
propostas, contextualizando os conteúdos e promovendo a socialização de experiências.
Desse modo, a música atua como facilitadora das aprendizagens das crianças, pois promove
diferentes formas de acesso ao conhecimento e, portanto, maiores possibilidades de sucesso
escolar.
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A MATEMÁTICA E O EJA: A NECESSIDADE
DE UM ENSINO DIFERENCIADO PARA SER
SIGNIFICATIVO

RESUMO: A matemática é parte integrante da vida do ser humano, desde a mais tenra idade,
passando por toda a sua vida escolar. O aluno dentro da escola muitas vezes se questiona
da utilização dos conteúdos desse componente curricular para a sua vida, além dos muros
escolares. Essa necessidade de dar significado ao que se aprende é o que tem pautado a
educação atualmente, sendo considerado uma premissa básica para qualquer processo de
ensino e aprendizagem ser efetivo e concluído. A matemática precisa ser ensinada através de
um olhar crítico e social, para que seja interpretada e utilizada na sociedade atual. Isso fica ainda
mais observável quando esse componente curricular é ministrado nas aulas de EJA (educação
para jovens e adultos), onde a necessidade dessa criticidade é ainda maior, assim como a sua
significância, a sua possibilidade de ser útil na vida desse aluno. Ao retornar para a escola, o
aluno do EJA busca praticidade, busca romper com alguns conceitos que o cerca, principalmente
aqueles relacionados a dificuldade que teve quando estudava no ensino fundamental e/ou
médio em relação a algumas matérias e conteúdos. A matemática no EJA caminha próxima a
uma relevância social muito importante, onde sua aplicabilidade seja universal, crítica e valorosa.

Palavras-chave: Matemática; EJA; Criticidade; Significado.
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INTRODUÇÃO

N

a própria história da humanidade a matemática sempre esteve presente, parte constante
na evolução dos povos e construção das sociedades desde a antiguidades. Na vida
do ser humano o mesmo acontece, com os números e as formas, as operações
matemáticas sendo constantes no seu dia a dia, não apenas na escola mais também fora dela.
Fazer da matemática algo significativo para o indivíduo com certeza tem sido o maior desafio
para os professores desse componente curricular atualmente, demonstrando-o ao mesmo que
a matemática não pode ser antagônica a sua vida e sim muito útil. Isso se estabelece desde
anos iniciais do ensino fundamental, passando pelo ensino médio e também na educação de
jovens e adultos (EJA).
Os indivíduos que retornam aos estudos através do EJA, buscam terminar os mesmos,
quando há anos atrás por algum motivo foram cerceados, e com isso, necessitam além de
recuperar o chamado tempo perdido, agregar os devidos conhecimentos pois em sua maioria já
são adultos e fazem parte do mercado de trabalho, além de já terem um certo posicionamento
na sociedade do qual fazem parte.
Esse trabalho se justifica pela necessidade de observar a matemática dentro da educação
de jovens e adultos, no que se refere a sua importância e significância.
Tem como objetivo demonstrar a necessidade de uma matemática diferenciada no EJA,
pautado pela efetividade e significado para os alunos, principalmente quando nos referimos a
sua utilização além dos muros escolares. A matemática e sua questão social e crítica também
aparece como objetivos específicos e são também de suma importância e evidenciados nesse
estudo.
Como metodologia, foi realizada uma revisão bibliográfica, com pesquisa em diversos
autores com livros, artigos relacionados a matemática, a educação de jovens e adultos e toda
a sua criticidade e emancipação. Esse cunho científico promove o término do sendo comum,
inadequado em qualquer trabalho ou pesquisa dessa natureza.
Assim como o letramento trouxe a função social da escrita, a matemática também possui
essa questão ligada a criticidade, ao estímulo a liberdade, a emancipação, a transformação.
Entender sobre números e formas, é entender sua utilização para uma sociedade melhor, mais
justa, igualitária e desenvolvida.
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A MATEMÁTICA E O MUNDO
A matemática surgiu há muito tempo,
praticamente junto com o homem em nosso
planeta, sempre o auxiliando nos seus afazeres,
tendo um papel muito importante na formação
e organização de diversas sociedades.
Desde os tempos primitivos, o homem procurou
entender e explicar os fenômenos da natureza,
por meio de desenhos, medidas e anotações.
O desafio de traduzir as formas irregulares da
natureza, descobrindo novas relações favoreceu o
surgimento da Geometria (LORENZATO, 2010, p. 36).

Nas civilizações antigas era parte integrante,
quando estudada quanto utilizada nos diversos
setores da sociedade, e além disso, podemos
constatar através das diversas pesquisas
existentes que os povos antigos que tiveram
destaque tinham a matemática como parceira.

Esse cenário negativo, também acontece
na educação de jovens e adultos, que também
apresentam esse sentimento e que na maioria
das vezes trazem do ensino fundamental ou
médio, quando estudavam nos anos escolares
relacionados as suas faixas etárias, já
possuíam ressalvas em relação a matemática.
O trabalho da maioria dos docentes – e não
exclusivamente dos que se dedicam à matemática – é
hoje, marcado pelo signo da frustração: professores
têm a sensação de estar forçando os alunos a ir para
um lugar que, aparentemente, não os atrai. Falar
do sentido significa obter um tipo de trabalho mais
satisfatório, mais prazeroso (SADOVSKY,2010, p.13).

Isso não deve acontecer, já que a
matemática é facilmente perceptível em tudo
em nossa vida, no cotidiano, na rua, nos
afazeres profissionais ou doméstico, desde a
mais simples atividade até a mais complexa.
Sendo assim, sua aplicação e entendimento
A matemática que se conhece hoje, surgiu deveria ocorrer de forma natural e prazerosa.
dos povos das antigas civilizações onde, os
Sabe-se que, dentro da competência leitora
babilônios, por volta de 2000 a.C já realizavam
registros de uma matemática elementar, mas e escritora na educação, surgiu o termo
como campo de conhecimento, a Matemática letramento, em que a escrita e a leitura adquirem
se fez presente somente em solo grego, onde uma função social, sendo uteis de imediato
os pitagóricos se preocuparam com o ensino para o aluno e levam em conta suas questões
na formação das pessoas e os platônicos sociais e culturais. A matemática também
com a aritmética (RIBNIKOV, 1987, p. 12). vem trilhando por esses passos, a partir do
momento
No entanto, quando a matemática entra
em discussão, apresenta-se uma situação
de dicotomia plena, pois, aos alunos, esse
componente curricular é capaz de promover
inúmeros sentimentos que sempre estarão
ou no grupo do ódio, ou no do amor
eterno. Para muitos alunos, a matemática
surge como um “terrível monstro”, um
enigma eternamente indecifrável; para
outros, uma verdadeira paixão. Essa
dicotomia acaba sendo permissiva, já
que promove uma limitação de quem irá
adentrar no mundo dos números e formas
e de quem irá se afastar cada vez mais,
não entendendo como a matemática pode
ser útil no cotidiano de qualquer indivíduo.
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que se propôs a ficar mais palpável, mais descrito anteriormente necessita do trabalho
próxima ao aluno, no que se refere aos constante dessa consciência social e além
seus conceitos utilizados no cotidiano. disso, a maioria desses alunos já é parte
integrante do mercado de trabalho, de uma
Essa preocupação em tornar os conceitos sociedade onde ele faz parte e a ajuda a se
matemáticos, mais inteirados com o mundo transformar. Desse modo, a matemática não
que cerca o aluno é uma preocupação tamanha pode ser algo distante ou impossível, e sim
que está presente nos chamados Parâmetros acessível e facilitadora, assim, é necessária a
Curriculares Nacionais de Matemática. apropriação de recursos que estão presentes
na realidade cotidiana dos estudantes.
O ensino da Matemática deve ser balizado por
uma proposta de trabalho que vise à aprendizagem
significativa. Tal proposta necessita propiciar a
exploração de uma grande variedade de ideias
relativas à geometria, às medidas e à estatística,
incorporando sempre contextos do cotidiano, para
que jovens e adultos adquiram diferentes formas
de perceber a realidade (BRASIL, 2002, p. 25).

Toda essa questão social, crítica, trazendo
um significado real e importante da matemática
para a vida do indivíduo, fica extremamente
evidente para o aluno do EJA, um aluno que
já vem com uma bagagem social e cultural
extensa, que necessita dessa capacidade de
discernimento e argumentação de forma urgente.
Essa presença desde os primórdios da
sociedade oferece mais um subsídio para o
entendimento da real necessidade de que
esse componente curricular, ministrado no
âmbito escolar esteja sempre ligado ao
cotidiano dos alunos e mais do que isso,
para que a matemática possa transpor
os muros escolares e ser constantemente
significativa
para
qualquer
indivíduo.

A MATEMÁTICA EM TERRAS
TUPINIQUINS

A Matemática comporta um amplo campo
de relações, regularidades e coerências
que despertam a curiosidade e instigam a
capacidade de generalizar, projetar, prever
e abstrair, favorecendo a estruturação do
pensamento e o desenvolvimento do raciocínio
lógico. Faz parte da vida de todas as pessoas
nas experiências mais simples como contar,
comparar e operar sobre quantidades. Nos
cálculos relativos a salários, pagamentos e
consumo, na organização de atividades como
agricultura e pesca, a Matemática se apresenta
como um conhecimento de muita aplicabilidade.
Também é um instrumental importante para
diferentes áreas do conhecimento, por ser
utilizada em estudos tanto ligados às ciências
da natureza como às ciências sociais e por estar
presente na composição musical, na coreografia,
na arte e nos esportes (BRASIL, 2002 p. 24).

Sendo assim, associar a realidade às
representações gráficas e expressa-las
em conceitos matemáticos são aspectos
considerados básicos na matemática, porém,
segundo o Sistema Nacional de Avaliação
de Educação Básica (Saeb), cerca de 70%
dos estudantes que concluíram o Ensino
Médio no Brasil em 2017 possuem um
nível insuficiente se tratando de matemática.

Segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais, o ensino da matemática é parte
importante na construção da cidadania dos
alunos, pois, atualmente, é a base para a utilização
de recursos tecnológicos e conhecimentos
no campo da ciência, o que influencia
“Os jovens brasileiros alcançam, em média,
também nas demais áreas do conhecimento. 270 pontos, ou seja, são incapazes de solucionar
problemas básicos como soma, subtração,
Esse conceito também deve existir na divisão e subtração” (TOKARNIA, 2018, p. 54).
educação para jovens e adultos, que como foi
44

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

O maior pecado da velha escola consistia em que
nenhum dos seus participantes sabia responder
por que se estudam geografia e história,
matemática e literatura. Engana-se quem pensa
que a velha escola fornecia poucos conhecimentos.
Ao contrário, frequentemente ela comunicava
um volume incomum de conhecimento... Mas
era sempre e apenas um tesouro no deserto,
uma riqueza da qual ninguém conseguia fazer
o devido uso porque a diretriz básica dos seus
conhecimentos estava à margem da vida... Esses
conhecimentos não estavam em condições de
satisfazer às mais simples demandas vitais do aluno
mais comum e modesto (PIMENTEL, 2008, n.p.).

O ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS:
PONTOS IMPORTANTES
Qualquer tipo de aprendizagem no âmbito escolar
só pode ocorrer, porque alguém a está buscando
para satisfazer uma necessidade pessoal. No caso
da Educação de Jovens e Adultos isso fica mais
evidente, já que por diferentes razões esses alunos
não concluíram seus estudos e agora retornam com
esse objetivo, na busca de uma vida melhor dentro
da sua própria necessidade (BECKER, 2001, p. 270).

O processo de ensino e aprendizagem
do aluno adulto depende principalmente, do
seu desenvolvimento, do seu interesse pelos
conteúdos apresentados e, principalmente,
seu íntimo desejo de aprender. Esse aluno traz
esse desejo, a sua motivação e toda a sua
experiência de vida, que contribuem de forma
significativa para qualquer aprendizagem.
Também se torna importantes destacar que
quando esse aluno entende o propósito
da tarefa, seu rendimento aumenta, logo,
primordial que haja um significado ao educando.

Diante desta realidade, é evidente a
necessidade de uma diferente “maneira de
ensinar, sendo bem visto, com um trabalho
interdisciplinar que ampare as práticas
pedagógicas no ensino da matemática. O
ensino deve primar pela eficácia e lógica,
utilizando ferramentas palpáveis aos estudantes
a fim de atribuir significado ao aprendizado
desta matéria, pois, como afirma Alves (2007),
a matemática “[...] assusta a maioria dos
alunos porque eles não entendem o que seus O professor, além de ensinar, precisa aprender o que
conceitos significam” (ALVES, 2007, p.24). seu aluno já construiu até o momento – condição prévia
Além disso, como esclarece Starepravo
(2009, p. 64), existe a crença tanto dos
educadores, como dos educandos de que “o
entendimento da matemática é um privilégio
àqueles que apresentam facilidade com os
números, atribuindo, assim, à matéria o posto
de difícil ou, até mesmo, impossível para
alguns”. No entanto, o mesmo autor ressalta
que está problemática é consequência de um
método de ensino equivocado e inadequado.
Sob essa perspectiva, entende-se a
necessidade de encontrar maneiras eficientes
de ensinar essa disciplina, portanto, para
isso, no próximo capítulo, será dissertado
sobre como a matemática e seus muitos
recursos e significados podem ajudar
esses alunos do EJA na elaboração de um
raciocínio lógico para que possa propor
boas alternativas aos desafios cotidianos no
ambiente escolar e principalmente fora dele.
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das aprendizagens futuras. O aluno precisa aprender
o que o professor tem a ensinar (conteúdos da cultura
formalizada, por exemplo), (BECKER, 2001, p. 270).

A capacidade de observação do professor
é algo extremamente importante no sentido de
perceber e respeitar o ritmo de cada aluno no
EJA. Por isso é necessário que se valorize os
conhecimentos trazidos pelo aluno que, que
muitas vezes após um longo dia de trabalho,
vem para a escola, mesmo cansado, e
quando volta para casa tem pouco, ou melhor,
nenhum, tempo para rever os conteúdos
aprendidos na escola (BECKER, 2001, p. 270).
Muitas vezes, o único tempo para que
esse aluno tem em fazer parte das aulas na
educação para jovens e adultos é no período
noturno, associando ainda mais o cansado
de um dia todo de trabalho seja fora de casa
ou dentro dela, no caso das donas de casa.
Esse cansaço quando não administrado pelo
professor com atividades estimulantes e
significativas, contribuem de forma decisiva
para o fracasso na aprendizagem e posterior
evasão escolar (BECKER, 2001, p. 270).
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É fato que qualquer aprendizagem para o
adulto é diferente da aprendizagem de uma
criança, sendo claro que essas diferenças são
mais há uma teimosa tentativa em se utilizar
os mesmos métodos para ensinar e pior,
quando se espera que esses adultos tenham
a mesma disponibilidade, que as crianças. Por
incrível que pareça, vimos até o uso de uma
fala infantilizada, pensando que essa ação irá
contribuir para um melhor entendimento nos
conteúdos nessas aulas.O professor quando
for ministrar aulas no EJ deve antes de mais
nada, ter em mente que ensinar adultos vai
muito além de ensinar crianças. Não se trata
de uma pedagogia e sim de uma andragogia.

O adulto traz consigo uma história mais
longa (e provavelmente mais complexa) de
experiências, conhecimentos acumulados
e reflexões sobre o mundo externo, sobre si
mesmo e sobre as outras pessoas. Com relação
a inserção em situações de aprendizagem,
essas peculiaridades da etapa de vida em que
se encontra o adulto faz com que ele traga
consigo diferentes habilidades e dificuldades
(em comparação à criança) e, provavelmente
maior capacidade de reflexão sobre o
conhecimento e sobre seus próprios processos
de aprendizagem (OLIVEIRA, 1999, p.3).

“Pedagogia, palavra derivada do grego pais
(criança) e ago (conduzir), significa a condução
de crianças”, portanto Andragogia é a melhor
palavra para definir a arte de educar adultos
(STRECK, 2008, p. 311). Segundo Gadotti: “O
aluno adulto não pode ser tratado como uma
criança cuja história de vida apenas começa.
Ele quer ver a aplicação imediata do que
está aprendendo” (GADOTTI, 2001, p. 39).

Embora os alunos adultos tenham essa
capacidade, constantemente não percebem
isso em no transcorrer de suas vidas e ainda
possuem a ideia de que são incapazes ou até
impossibilitados de aprender, o que demanda
mais tempo e mais paciência do professor
para derrubar esse conceito. É muito comum
uma cobrança em cima do professor pelos
alunos, no uso de uma cartilha para aprender
a ler ou escrever, para aprender a fazer
Paralelo a isso, o aluno muitas vezes contas, o uso de cópias, ditados, exemplos
está temeroso, precisando ser estimulado que tiveram quando alunos menores e
constantemente, melhorar sua autoestima, que acreditam que serão uteis agora.
pois no seu entendimento, sua “ignorância”
lhe traz tensão, angústia, e até um
Outro ponto extremamente pertinente é
complexo de inferioridade. Muito comum ter o tempo de aprendizado, que se difere da
vergonha de falar de si, de onde mora, de criança para o adulto. A comparação entre os
qualquer experiência negativa na infância, alunos de uma mesma sala de EJA também é
principalmente, com relação à escola. Para extremamente permissiva, já que o professor
que essa situação inicialmente seja amenizada tem em mãos alunos com características
é necessário que tudo isso seja verbalizado, próprias, advindas de variadas histórias de vida.
já que sabemos que o primeiro direito do A principal premissa na educação para jovens
alfabetizando é o direito de se expressar. e adultos segue o conceito de que é preciso
respeitar não só a individualidade desses
Cabe ao educador encontrar as melhores alunos, como também as suas diferenças,
formas de ensinar, através de metodologias valorizando sempre os conhecimentos trazidos
e didáticas destinadas ao adulto, de forma de outras experiências escolares e os seus
que suas especificidades sejam elencadas, saberes adquiridos ao longo da vida, mesmo
assim como suas potencialidades para para aqueles que não tiveram a oportunidade
que a aprendizagem ocorra efetivamente. do acesso à educação em idade adequada.
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Essa sensação de fracasso muitas vezes
também atinge o próprio professor que além
da cobrança do próprio aluno (normal, mais
cansativa), tem também o próprio governo, que
buscam uma aprovação em massa, com aumento
estatístico dos índices de aprendizagem,
buscando a quantidade e não a qualidade.
A escola hoje está formando com diploma e
carteirinha, sub cidadãos despreparados para o
futuro. Indivíduos, afinal, estão saindo da escola
sem saber ler e escrever. Tampouco fazer as quatro
operações aritméticas. É o dinheiro público indo para
o ralo, num círculo vicioso: os governantes fingem
investir na educação, a escola finge que ensina e o
aluno finge que aprende (NASCIMENTO, 2000, p. 36).

Esse pensamento promove um declínio
na educação como um todo, e que há uma
necessidade constante em se investir na
educação, possibilitando o acesso dos adultos
à instrução sistematizada, significativa, eficiente
e não apenas na conferência de certificados.

O EJA E A MATEMÁTICA

A criatividade, a criticidade a cooperação
são pontos chaves desse aprendizado para
esses alunos, onde o protagonismo dos
mesmos é inerente a qualquer tipo de ensino,
tornando-os atores capazes de buscarem seu
espaço na sociedade do qual fazem parte.
O primeiro ponto, que já foi até abordado
nesse estudo científico, é a necessidade de
se sair da mesmice e buscar novas formas de
aprendizados, sempre atrelados à realidade
desses alunos, para que aja mais efetividade
no aprendizado e significado para os mesmos.
O futuro da matemática não depende de revisões de
conteúdos mais da dinamização da própria matemática,
procurando levar nossa prática a geração de
conhecimento. Tampouco depende de uma metodologia
“mágica”. Depende essencialmente do professor
assumir sua nova posição que ele é um companheiro
de seus alunos na busca do conhecimento, e que a
matemática é parte integrante desses conhecimentos.
Um conhecimento que dia a dia se renova e se
enriquece pela experiência vivida por todos os
indivíduos deste planeta (D´ AMBROSIO, 1993, p.14).

Quando o aluno se matricula no EJA, ele
de uma forma geral busca uma melhora na
sua vida, seja pessoal e/ou profissional, já
trazendo consigo algumas aprendizagens
informais,
também
conhecimentos
prévios advindos do seu trabalho, não
esquecendo de suas experiências de vida
O processo de aprendizagem dá-se dá partindo
do princípio que somos seres inacabados e que e de todas as suas expectativas, quando
estamos sempre aprendendo; que aprender não é retorna para dentro dos muros escolares.
Assim como a competência leitora e
escritora, a própria alfabetização, os conceitos
matemáticos chamam a devida atenção
no ensino de jovens e adultos, provocando
então intensas discussões e estudos para
suas metodologias, didáticas e aplicabilidade.

acumular conhecimento, pois os conhecimentos são
voláteis e as informações envelhecem rapidamente;
que o importante é aprender a pensar, pensar na
realidade e não reproduzi- lá, que é sempre possível
aprender um com o outro e que só aprendemos
aquilo que é significativo para a nossa vida, onde o
que aprendemos na escola prolonga o nosso projeto
de vida, havendo uma identificação com a escola
para que esta seja prazerosa (FREIRE, 2011, p. 6).

O professor em todas as faixas etárias
deve ser um parceiro na aprendizagem de
seus alunos, ser um bom mediador, além de
se permitir aprender com os conhecimentos
de seus alunos e poder refletir sobre a
sua prática. Isso fica mais evidente ainda
e necessário com os alunos do EJA.
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Por isso que essa troca de saberes é
tão importante, para que ele sinta que seus
saberes também são importantes, onde o
professor jamais será um ser dotado de um
conhecimento fechado e completo, que irá
ignorar os conhecimentos dos seus alunos.
Com isso, lembramos do grande educador
Paulo Freire, que entendia muito bem deste
universo de jovens e adultos, preconizando
e colocando em prática novas práticas
educacionais, utilizadas até hoje, na luta
constante contra a tal concepção bancária
de educação. Seu estudo e teoria para
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alfabetização que envolve não apenas letras
mais também o universo dos números, trata-se
de uma teoria problematizadora e libertadora
na educação, promovendo uma aprendizagem
mais eficaz. Freire preconizava que as atitudes,
identidade, autonomia e sentido, devem estar
presentes em qualquer aula para que realmente,
o aluno seja o sujeito da aprendizagem.
O conhecimento matemático deve ser aos alunos
como historicamente construídos e em permanente
evolução. O contexto histórico possibilita ver a
matemática em sua prática filosófica, científica e
social e contribui para a compreensão do lugar
que ele tem no mundo (BRASIL, 1997, p.19).

O planejamento deve estar atrelado à
realidade e às necessidades dos alunos, e
o livro didático nunca deve ser considerado
um plano de trabalho, apesar de ser.
Na Educação para Jovens e Adultos, tendo em vista, a
grande diversidade dos alunos, é praticamente impossível
existir um livro didático que dê conta das variações
de idades, experiências, interesses e conhecimentos
presentes numa mesma sala de aula. Assim sendo, o
educador deve planejar as suas aulas considerando
o livro didático e outras metodologias que facilitem
e estimulem o aprendizado (SECAD, 2006, p. 41).

Com base nesses conceitos temos como
utilizar como um norteador, dentre muitos,
as indicações existentes na Proposta
Curricular de Jovens e Adultos, evidenciando
há a necessidade de uma percepção
do que se trabalhará e na diversidade,
podendo então o professor pensar em uma
intervenção didática através de estímulos,
explicações, compreensões e análises.
Para que a matemática seja significativa, ou seja, para
que os educandos possam estabelecer conexões
entre os diversos conteúdos e entre os procedimentos
informais e os escolares, para que possam
utilizar esses conhecimentos na interpretação da
realidade em que vivem, sugerem que os conteúdos
matemáticos sejam abordados por meio de resolução
dos problemas não se constitui em um tópico de
conteúdo isolado, a ser trabalhado paralelamente
à exercitação mecânicas das técnicas operatórias,
nem se reduz a aplicação de conceitos previamente
demonstrado pelo professor: ela é concebida como
uma forma de conduzir integralmente o processo
de ensino e aprendizagem (BRASIL, 2001, p. 103).
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No ensino da matemática destacam-se dois
aspectos básicos: um consiste em relacionar
observações do mundo real em representações
(esquemas, tabelas, figuras); outro consiste em
relacionar essas representações com princípios
e conceitos matemáticos. Nesse processo, a
comunicação tem grande importância e deve ser
estimulada, levando-se o aluno a falar e a escrever
sobre matemática, trabalhar com representações
gráficas, desenhos, construções, aprender como
organizar e tratar dados (BRASIL, 1997, p. 19).

Nas citações acima, percebemos de
forma clara e direta toda a relevância
social que a matemática deve ter quando
ensinada no âmbito escolar, mais do
que isso, podemos observar toda salutar
influência de Paulo Freire e de suas ideias,
na formação de um indivíduo crítico, pensante
e sempre em constante desenvolvimento:
A prática pedagógica da sala de aula, não deve ser
pensada para o educando, mas com o educando,
ele pode e deve apresentar o que de fato é para
ele importante aprender. Dessa forma, o educando
deixará a posição de oprimido assumindo a
libertação, caso a deseje (FREIRE, 2011, p. 43).

A matemática só cumpre o seu papel
quanto componente curricular que é quando
ministrada sobre esse âmbito social,
trazendo a lógica de suas operações,
seus números e variações para possíveis
interpretações de um mundo, que também
é recheados de números, contas e fórmulas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A matemática é parte integrante da vida de qualquer ser humano e no transcorrer desse
estudo científico isso foi evidenciado durante muitas vezes. Contudo, ainda vemos que os
alunos não conseguem utilizar seus conhecimentos matemáticos em toda a sua plenitude não
só dentro da própria escola e principalmente fora dela.
A educação atualmente prima por ser significativa para o aluno, pela necessidade de
transpor os muros escolares e pela capacidade de fazer com que o mesmo utilize de seus
conhecimentos prévios para agregar muitos outros.
Essa premissa acaba se tornando primordial quando se trata das aulas do EJA, onde esses
alunos vêm com uma imagem bagagem social, cultural, sua própria história que jamais deve
ser descartada em qualquer tipo de aprendizagem. O professor do EJA deve sempre lembrar
que tem uma sala de aula repleta de alunos dotados de uma diversidade extremamente
ampla, de potencialidades e ao mesmo tempo dificuldades de aprendizagem enormemente
diferenciadas.
O aprendizado só é de grande valia quando é significativo ao aluno. De nada adiante ver
um gráfico dentro da matemática, e não saber interpretá-lo ou que impacto seus resultados
promovem na sociedade em que vivem. Da mesma forma que o letramento, onde a escrita
tem uma função social, na matemática, os números exprimem dados, situações, questões
pertinentes ao cotidiano, a história de um povo ou de uma sociedade.
Ensinar a matemática no EJA, significa promover constantemente uma troca de saberes
entre o educador e o educando, onde incialmente o primeiro deve planejar suas aulas sempre
levando em conta o grupo que tem nas mãos, suas características e necessidades. Entender
que o erro faz parte do processo para a construção do acerto, entender que os meios muitas
vezes são mais importantes que os resultados finais.
Vemos que muitas vezes, apesar de não ter chegado no resultado considerado certo, o
aluno ao realizar todo o processo de resolução do problema matemático apresentado, ele já
demonstrada a aquisição de conhecimentos e uma evolução importante. É primordial que esse
aluno participante do EJA, veja a matemática com esses olhos, deixando de lado qualquer tipo
de antagonismo ou sensação de impossibilidade que tenha com esse componente curricular.
Para isso, o professor sempre deve propor aulas dinâmicas, amparadas no conhecimento
prévio e história de vida desses alunos, utilizando metodologias variadas, norteadores que
são muito mais do que os chamados livros paradidáticos. Os parâmetros
curriculares apontam toda essa relevância social e a necessidade de uma
matemática significativa, instigante e prazerosa para os alunos.
Aliando todas essas questões, usando vários norteadores,
quebrando com as amarras do tradicionalismo, fugindo da
“educação bancária” (combatida de forma correta e veemente por
Paulo Freire), teremos uma matemática para esses jovens e adultos
apaixonante, e capaz de formar cidadãos também transformadores
na sociedade em que vivem.
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ARTETERAPIA COMO RECURSO
FACILITADOR PARA INCLUSÃO
ESCOLAR
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo instigar uma reflexão acerca da
temática da inclusão escolar por meio da arteterapia nas aulas de AEE (atendimento
educacional especializado), bem como trazer elementos do histórico da educação
especial no Brasil, buscando um paradigma educativo inclusivo, apontando a arteterapia
como recurso facilitador para esse processo de inclusão escolar, sendo assim, há
um relato de experiência desta modalidade de maneira a complementar o exposto.

Palavras-chave: Inclusão Escolar; Arteterapia; AEE.
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INTRODUÇÃO

H

oje em dia, muito se fala numa educação de qualidade para todos onde haja novas
dimensões para a escola, assim a mesma tem dentre suas atribuições promover
a aceitação, valorização das diferenças, de modo a resgatar valores culturais e o
respeito pelo aprender e construir, assim, compreendemos que:
[...] as crianças e jovens com necessidades educativas
especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas
devem se adequar [...] elas constituem os meios mais capazes
para combater as atitudes discriminatórias, construindo uma
sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA 1994, P. 8-9).
Porém, esta realidade e percepção dos poderes públicos não foi sempre assim, pois a
educação especial constituiu-se durante muito tempo como um ensino paralelo sem intervenção
da sociedade no geral, atualmente conseguimos visualizar tais alunos na rede regular de
ensino, o que já configura um grande avanço, porém observamos que há um despreparo
dos profissionais da educação e da saúde para receber e promover práticas inclusivas que
despertem as potencialidades deste alunado.
Compreendendo que uma sociedade inclusiva, baseando-se em princípios de igualdade
e equidade, devemos compreender que a educação especial deve promover tais práticas,
oferecendo uma educação de qualidade a todos. Sendo assim, justifica-se a relevância desse
estudo, pois compõe uma iniciativa reflexiva e ao mesmo tempo prática para apoiar e valorizar
os alunos com necessidades especiais. Para tanto, pretendemos expor de forma sucinta a
trajetória histórica da educação especial no Brasil, bem como relacioná-la com a arteterapia
como recurso facilitador para práticas inclusivas na escola (BRASIL, 2001, p.25).

53

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

Com a chegada do século XX, iniciase a valorização do público deficiente e
ocorrem movimentos sociais de luta contra
Antes de iniciarmos nossa discussão a discriminação e em defesa de uma
sobre arteterapia, vamos viajar para sociedade inclusiva. Observamos uma crítica
épocas mais longínquas da história da ao modelo educacional excludente, assim:
educação especial no Brasil, para então
A partir de 1930, a sociedade civil começa a organizaranalisarmos nosso atual momento histórico. se em associações de pessoas preocupadas com

HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
NO BRASIL

Podemos nos remontar aos séculos
XVII e XVIII, onde notamos evidências de
teorias e práticas sociais de discriminação,
promovendo diversas formas de exclusão.
Assim, nesse período observamos a ignorância
e rejeição do indivíduo deficiente, sendo
condenados pela família, escola e sociedade
exacerbando o preconceito e a exclusão
social dos mesmos (BRASIL, 2001, p.25).
No caso dos deficientes intelectuais, ficavam
internados em orfanatos, manicômios, prisões
e outros tipos de instituições que os tratavam
como doentes anormais, “[...] na antiguidade
as pessoas com deficiência mental, física
e sensorial eram apresentadas como
aleijadas, mal constituídas, débeis, anormais
ou deformadas” (BRASIL, 2001, p.25).
Porém ao longo da história, observamos
que havia que esta concepção foi de
distanciando e incorporando a valores e
crenças culturais de aceitação ao deficiente,
de modo a gerar transformações sociais
em momentos históricos diferentes.
Já no século XIX encontramos uma
fase que podemos chamar de
institucionalização
especializada:
onde pode-se observar a educação
destes indivíduos segregados pela
sociedade em suas residências,
numa forma de “proteção”.
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o problema da deficiência: a esfera governamental
prossegue a desencadear algumas ações visando à
peculiaridade desse alunado, criando escolas junto
a hospitais e ao ensino regular, outras entidades
filantrópicas
especializadas
continuam
sendo
fundadas, há surgimento de formas diferenciadas de
atendimento em clínicas, institutos psicopedagógicos
e outros de reabilitação (JANNUZZI, 2004, p. 34).

Logo após este período, mais no final do
século XX, há a participação de movimentos
sociais, políticos e educacionais, propondo
reflexões das práticas educacionais da época.
Assim, a Declaração de Salamanca (1994, p. 6)
propõe a inserção dos indivíduos que possuem
necessidades educacionais especiais a uma
política de justiça social, conforme explicita:
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[...] as escolas se devem ajustar a todas
as crianças, independentemente das suas
condições físicas, sociais, linguísticas ou
outras. Atendendo assim, crianças com
deficiência ou sobredotados, crianças
moradoras de rua, crianças trabalhadoras,
crianças de populações remotas, crianças de
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e
crianças de áreas ou grupos desfavorecidos
ou
marginais
(JANNUZZI,
2004).

POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Deste modo, observamos que desde
então, houve avanços sociais, pedagógicos
e tecnológicos, a favor de uma sociedade
inclusiva no Brasil, configurando valorização
do indivíduo deficiente, contando atualmente
com salas de recursos, atendimentos
diferenciados, métodos tecnológicos como
computadores adaptados, sintetizadores de
fala, programas e aplicativos, dentre outros
diversos modelos tecnológicos favorecendo
a inclusão social em busca constante
dos direitos desta população, valorizando
suas potencialidades e respeitando suas
peculiaridades. Assim, GOFFREDO (1999, p.
31) complementa nossa reflexão explicitando
que frente a esse novo paradigma educativo, a
escola deve ser definida como uma instituição
social que tem por obrigação atender todas
as crianças, sem exceção. A escola deve
ser aberta, pluralista, democrática e de
qualidade. Portanto, deve manter as suas
portas abertas às pessoas com necessidades
educativas especiais (MITLER, 2003).
Portanto, diante do exposto, devemos
compreender que a escola tem deve
fornecer adaptações no processo ensinoaprendizagem, bem como a estrutura física
para o recebimento e desenvolvimento desta
população, afim de se tornar realmente
inclusiva, baseada na defesa de valores e
princípios inclusivos que contemplem práticas
comprometidas com o processo de ensino e
aprendizagem dos alunos com necessidades
educacionais especiais, assim, deverá propiciar

tais momentos, conforme Mitler (2003, p. 25),
no campo da educação, a inclusão envolve
um processo de reforma e de reestruturação
das escolas como um todo, com o objetivo
de assegurar que todos os alunos possam ter
acesso a todas as gamas de oportunidades
educacionais e sociais oferecidas pela escola.
Lembrando que a inclusão é um processo
dinâmico e gradual, que pode se resumir
em “cooperação/solidariedade, respeito às
diferenças, comunidade, valorização das
diferenças, melhora para todos, pesquisa
reflexiva” (SANCHEZ, 2005, p. 17). O educador
vem a ser um dos maiores responsáveis
por esta dinâmica, pois possibilita a
construção do conhecimento, interação e
socialização dos alunos com necessidades
educacionais
especiais,
promovendo
uma educação de qualidade para todos.
Complementando nossa reflexão, Sassaki
(1997, p. 41) acrescenta que inclusão é: Um
processo pelo qual a sociedade se adapta
para poder incluir em seus sistemas sociais
gerais pessoas com necessidades especiais
e, simultaneamente, estas se preparam para
assumir seus papéis na sociedade. (...) Incluir
é trocar, entender, respeitar, valorizar, lutar
contra exclusão, transpor barreiras que a
sociedade criou para as pessoas. É oferecer
o desenvolvimento da autonomia, por meio da
colaboração de pensamentos e formulação
de juízo de valor, de modo a poder decidir,
por si mesmo, como agir nas diferentes
circunstâncias da vida. Já Ferreira (2005, p.
44) complementa que a inclusão deve envolver:

[...] uma filosofia que valoriza diversidade de
força, habilidades e necessidades [do ser
humano] como natural e desejável, trazendo para
cada comunidade a oportunidade de responder
de forma que conduza à aprendizagem e do
crescimento da comunidade como um todo,
e dando a cada membro desta comunidade
um papel de valor (FERREIRA, 2005, p. 44).
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ARTETERAPIA: UM CAMINHO PARA
INCLUSÃO

Uma, dentre as inúmeras formas de descrever o
que é mesmo Arteterapia, será considerá-la como
um processo terapêutico que ocorre através da
utilização de modalidades expressivas diversas. As
atividades artísticas utilizadas configuraram uma
produção simbólica concretizada, em inúmeras
possibilidades plásticas, diversas formas, cores,
volumes, etc. Esta materialidade permite o confronto
e gradualmente a atribuição de significado às
informações provenientes de níveis muito profundos
da psique, que pouco a pouco serão apreendidos
pela consciência
(PHILIPPINI, 2004, p.13).

Atualmente notamos que o desenvolvimento
de ensino aprendizagem nas crianças depende
de fatores internos e externos da escola,
assim como de uma efetiva ação pedagógica,
independentemente
das
necessidades
educacionais do alunado. Compreendendo
a homogeneidade da classe, vale ressaltar
que tais diferenças necessitam de uma
A Arte é uma forma de expressão livre,
intervenção pedagógica diferenciada para uma
aprendizagem significativa (PHILIPPINI, 2004). que desbloqueia o indivíduo, aproximando-o
da sensação e da emoção, dando acesso
Assim, a Lei de Diretrizes e Bases da aos conteúdos internos não explicados
Educação Nacional nº 9394/96 o § 3º afirma pela linguagem verbal. A criação é uma
que: A oferta de educação especial, é dever das expressões da existência humana. Para
constitucional do Estado, tem início na faixa Andrade (2000), “é condição ‘sine qua non’
etária de zero a seis anos, ou seja, desde o que a arte esteja no centro do trabalho para
início da vida. Nesse sentido, a Arteterapia este ser considerado como arteterapia. A arte
é de extrema importância para socializar a é, portanto, a coluna vertebral da Arteterapia,
criança de forma espontânea e criativa com a única justificativa para a mesma se constituir
liberdade e autenticidade desenvolvendo como uma disciplina diferenciada.” (p.165).
o seu potencial, o seu desenvolvimento Deste modo, a arte é capaz de acessar
global e sua adaptação social e afetiva conteúdos internos desde tempos imemoriais,
dentro da escola (PHILIPPINI, 2004). como afirma Philippini (2004, p.14):
Deste modo, nas instituições de ensino,
é de fundamental importância o exercício
da criatividade, como elemento propulsor
o homem das cavernas acreditava que ao
pintar os animais que queria caçar, ganhava
no processo educativo. De maneira que
poderes para realizá-lo. Os índios usavam - e
experiências estimuladoras da criatividade
usam - a dança e o canto tanto para evocar
possam desenvolver as relações e as
a chuva para obter uma boa colheita, quanto
descobertas pessoais, envolvendo a relação
para curar doenças. Na Antiga Grécia, o teatro
e a dança também tinham efeitos curativos,
do indivíduo e seu meio. Sendo assim,
como contam os relatos sobre Epidauro,
utilizaremos os recursos da arteterapia para
centro de cura onde as pessoas participavam
a realização dos atendimentos na sala de
de manifestações artísticas e entravam em
recurso, mas e o que é Arteterapia mesmo?
contato com as divindades para obter a cura
A Arteterapia pode ser definida como um
para seus males (PHILIPPINI, 2004, P.14).
processo terapêutico expressivo, um caminho
de autoconhecimento e individuação, que
utiliza experiências artísticas para ampliar
Philippini continua ainda, que “considerando
as potencialidades de cada um e gerar
transformações das relações pessoais e com estes pontos, podemos pensar em Arte Terapia
o mundo. Assim, Philippini (2004) define que: como um processo terapêutico que resgata
técnicas milenares de promoção, prevenção
e expansão da saúde” (ibidem, p.14).
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Complementando tais premissas, Arcuri
(2006) considera que a arte permite
em cada sujeito o desenvolvimento da
sua própria capacidade de perceber as
complementaridades das relações humanas
e do Universo. Assim, complementa que: “O
poder criador está além de nós mesmos,
está em torno, em tudo, na natureza, na
magia da vida” (SAVIANI, 2004, p. 60).
Neste processo, a experimentação de
diversas manifestações artísticas – artes
plásticas, música, dança, teatro, escrita, entre
outros configura os meios da arteterapia, pois
cada modalidade expressiva atua de maneira
diferenciada no indivíduo, despertando
sentimentos a serem observados e trabalhado,
colaborando para que sejam encontradas
soluções criativas para problemas e para
que esses sejam enfrentados com maior
segurança, melhorando a qualidade das
relações pessoais e a qualidade de vida
do indivíduo (SAVIANI, 2004, p. 60).
Ciornai (1995), explicita que a Arteterapia
proporciona, de maneira eficaz e rápida, pontes
para a intersubjetividade, um contato rico,
íntimo e profundo que, dependendo do caso,
pode prescindir de palavras ou enriquecer com
elas. Corroborando com o autor, Rhyne (2000)
defende que essa autodescoberta pela arte
pode e frequentemente levar à auto realização
e também a um aumento da
capacidade de comunicação,
c o m p r e e n s ã o ,
relacionamento
e
compromisso com os
outros.

Observamos que este trabalho terapêutico
utiliza recursos da arte para promover o
desenvolvimento emocional dos indivíduos,
aumentando a capacidade de comunicação,
da percepção e entendimento de si mesmo,
e com isso, proporciona uma vida mais
saudável. Assim, Müller (2005) afirma que:
A arteterapia se apresenta como possibilidade
diferenciada no estabelecimento e aprofundamento do
vínculo terapêutico, diferenciando-se de outras práticas
psicoterapêuticas porque a própria linguagem criativa,
os materiais utilizados (cores, texturas, possibilidades
de expressão com cada material), agregados ao olhar
terapêutico modalizador, tornaram-se incentivadores de
expansão ou continência necessárias em cada momento
do processo. A arteterapia utiliza esses elementos de
tal forma que eles são, em grande parte dos casos,
um instrumental de melhor adesão terapêutica e que
têm menos possibilidade de suscitar resistências
– que ocorreriam nas psicoterapias verbais, já que
nelas os pacientes têm amplo domínio da linguagem
racional verbal e maior capacidade de manipulação,
dissimulação e controle (MÜLLER, 2005, p.123,124).

Para compreender melhor, o trabalho
arteterapêutico, principalmente no ambiente
escolar, este processo não objetiva uma
avaliação estética das produções realizadas, mas
a possibilidade de o indivíduo criar livremente e
resgatar sentimentos e emoções, encontrando
formas de se comunicar, relacionar e
estar no mundo. Por ser uma técnica
de atuação sutil e por combinar
elementos expressivos e criativos,
a Arteterapia pode ser aplicada em
diversos grupos, como: pessoas
de todas as idades, de crianças a
idosos, individualmente ou em grupo,
deficientes, dependentes químicos,
hiperativos, portadores de doenças
degenerativas, etc. A Arteterapia
também pode ser usada como
recurso para se evitar doenças
físicas e/ou mentais, através da
melhoria da qualidade de vida
do indivíduo (MÜLLER, 2005).
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UMA ARTE ESPECIAL (AEE X ATT)
Primeiramente, gostaria de esclarecer o
subtítulo desta reflexão, pois pode parecer um
pouco confuso à primeira vista. Este capítulo
será composto por uma experiência vivenciada
nas aulas ministradas por mim no Atendimento
Educacional Especializado (AEE) nas salas de
recursos, onde atendo alunos com deficiência
intelectual com associação de técnicas de
arteterapia que nomeei de ATT(Arteterapia),
sei que não existe esta abreviação, mas
quis dar uma “inventada” para harmonizar o
texto, com a devida permissão dos leitores
(FERRAZ, 2001).

Enfim, explicitado tal fato, iremos as
práticas e reflexões sobre as contribuições da
Arte para a Educação Especial na perspectiva
da inclusão.Embora tenhamos explicitado de
maneira superficial os conceitos e práticas da
arteterapia, na educação especial podemos
relacionar arte a tais elementos, de modo
a propor um processo arteterapêutico onde
não há modelos certos ou errados para se
fazer “arte”, assim qualquer um é capaz
de se expressar de forma criativa e única,
sendo uma boa alternativa para se trabalhar
com deficientes ou não, pois trabalha a
construção de si mesmo para o coletivo,
incluindo a participação de todos por meio
da voz, do olhar, do tocar, do pensar/
sentir – de si e do outro (FERRAZ, 2001).
Neste sentido, a arteterapia aliada a
educação especial é multicultural, pois
propõe o respeito às diferenças e reconhece
os diversos modelos de perceber, agir,
pensar, crer, avaliar, simbolizar, ler,
criticar, fazer e refazer. Configurando
um poderoso recurso para o trabalho
com alunos com necessidades especiais.
Assim como todos os alunos da
escola, o aluno com necessidades
educacionais especiais é um sujeito
concreto, histórico/social que constrói
sua subjetividade, identidade e seu jeito
de compreender e estar no mundo, assim,
ao rabiscar, desenhar, pintar, recortar,
modelar, colar, etc., o aluno pode expressar,
comunicar e atribuir sentido a sensações,
sentimentos, pensamentos à sua realidade,
pois pela arte ocorrem as possibilidades
de fruição, transformação, construção e
criação no indivíduo (FERRAZ, 2001).
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Segundo o autor (2001), 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 a dos demais, aprendizagem com
ênfase na experimentação e cooperação mútua. Isso tudo se torna possível
através de processos arteterapêuticos, possibilitando a assimilação de outros
conhecimentos, atendendo às propostas de integração social e transição para
futuras inserções profissionais. São os saberes que cercam uma educação
para a experiência, a descoberta, o auto-conhecimento (FERRAZ, 2001).
Nessa experiência que realizei com meus alunos pude explorar diversos elementos
artísticos e observá-los em seus processos de criação, onde a pintura com tinta guache,
quando proposta na elaboração de arte abstrata suscitou manifestações distintas
como estados de tensão e relaxamento que revelaram aspectos criativos e de
autoestima por suas produções. A Arte com mosaico também despertou aspectos
relevantes revelados pelos alunos, como o poder de concentração e relaxamento,
além da apreciação após o término da mesma.A monotipia, aliada a elementos da
configuração das cores primárias e secundárias revelou-se bastante instigante e um
momento de descoberta e curiosidade suscitada pelos alunos (FERRAZ, 2001).
Os materiais tridimensionais como o uso de massinhas para a elaboração
de uma história em slow motion, foram os preferidos, possibilitando
uma ação de construção da manifestação interior, possibilitando
revelações íntimas de sentimentos até então não revelados, tornandose um recurso facilitador da criatividade e imaginação e a gratificação
com o término do mesmo, revelando uma experiência única na
construção de um curta metragem em conjunto (FERRAZ, 2001).
A possibilidade de construir várias formas e elementos artísticos, abriu
novas perspectivas, assim como se revelou um importante facilitador da
inclusão destes alunos na escola, pois ao término das atividades seus
trabalhos foram expostos e apreciados por todos da escola, sendo
valorizados e aceitos em suas potencialidades e limitações (FERRAZ, 2001).
Esta experiência foi muito gratificante, emocionante e única,
mas não podemos nos esquecer que para que se possa
efetivamente ocorrer a inclusão, há necessidade de preparação
e inúmeras adaptações organizacionais na escola, currículos,
entre outras. É preciso, ainda, a aceitação e colaboração das
instituições escolares para a intervenções e participação
do arteterapêuta neste processo auxiliando professores,
sensibilizando a comunidade, incluindo os pais de alunos
(deficientes e não deficientes), para construir juntos a escola que
almejamos com educação de qualidade para todos (FERRAZ, 2001).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para chegarmos à educação e a escola que possuímos hoje, devemos nos recordar de quão árduo
foi e vem sendo seu percurso, por isso, salientamos um histórico da educação especial no Brasil, que
no início passou pelo descaso e internação de deficientes em instituições e hospitais, aos poucos
foi sendo reconhecida e hoje contamos com premissas e leis que buscam promover a aceitação,
o respeito às diferenças e procura adequar a educação especial numa perspectiva inclusiva.
Todo esse avanço demorou para ocorrer e hoje contamos com salas de recursos em
alguns estados e municípios do Brasil, que oferecem atendimento educacional especializado
aos alunos com necessidades educacionais especiais. No presente artigo, buscamos
agregar a educação especial à teorias e práticas da arteterapia, que compreende o
indivíduo em sua totalidade, ou seja, trabalha com exercícios que despertem a criatividade
e possibilita recursos para melhorar a qualidade de vida do indivíduo, seu desenvolvimento
emocional, capacidade de comunicação, percepção e entendimento de si e do mundo
que o rodeia. Assim, propiciam práticas que envolveram tais modalidades de ensino e
arte, para desenvolver e favorecer a inclusão dos alunos com necessidades educacionais
especiais, deste modo, notamos o quão valiosa e rica foi e é a experiência da arteterapia
no ambiente escolar como promotora da inclusão e educação de qualidade para todos.
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RELAÇÃO DE ORIENTADOR
EDUCACIONAL E O CORPO DOCENTE

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo nos levar a uma reflexão de como se dá
a relação de Orientador Educacional e o corpo docente nos ambientes de educação e para
isso iremos considerar a inter-pessoalidade existente em um ambiente de trabalho, haja vista
ser de extrema importância que todos estejam engajados para dar melhores condições de
trabalho e oferecer com isso uma aprendizagem qualitativa para todos os seus alunos. Em
conformidade com a sua ação direta, o Orientador Educacional trabalha e contribui para o
desenvolvimento pessoal de seus alunos, e dos seus professores, ao passo que ao lado
do coordenador pedagógico e com os demais da equipe gestora são responsáveis por dar
suporte a formação social de todos os envolvidos no processo educacional como um todo,
buscando sempre que possível a resolução de certos conflitos existentes nos ambientes de
educação bem como a integração social e sobretudo agregando a estes os valores éticos
e morais, a fim de tratar cada situação com o seu devido respeito, consolidando ações que
levem a todos a uma reflexão sobre a proposta pedagógica de uma maneira geral. Todavia
o Orientador Educacional trabalha no processo de diagnosticar o desempenho e o nível de
eficiência e aprendizagem dos alunos, porém deve dialogar constantemente com o corpo
docente, pois é indispensável à presença de tais profissionais na área da educação, e,
quando o trabalho se dá em conjunto é fato que tudo caminha corretamente, e, pequenas
falhas que dificultariam a aprendizagem de seus alunos são sanadas completamente.
Palavras-chave: Orientador Educacional; Corpo Docente; Reflexão; Engajados; Indispensável.
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INTRODUÇÃO

É

papel do Orientador Educacional estar presente em todas as ações propostas pelo
currículo pedagógico da escola, porém, no entanto, conhecer as suas práticas é
de fundamental importância para que ocorra o aprendizado esperado em seus
alunos, mas ele precisa estar coordenando conjuntamente com toda a equipe escolar, a saber,
também os docentes para expor dificuldades e extrair ao máximo certas divergências de
pensamento, a atitude a ser tomada a princípio visa o bom relacionamento entre o corpo
docente e o Orientador Educacional que se esforçará para conseguir bons resultados com a
união da equipe gestora e todos os envolvidos no processo educacional de uma maneira geral.
Sendo como objetivo geral, fazer uma reflexão sobre como se dá de fato a convivência e as
relações pessoais entre o Orientador Educacional e o corpo docente em um ambiente escolar.
Como justificativa, esta pesquisa é relevante pois procura ressaltar que, cada vez mais o nível
de relacionamento está ficando muito aquém do esperado, haja vista muitos Orientadores
Educacionais não dar voz, ou sequer param para ouvir atentamente ao corpo docente.
Dessa maneira a trajetória a ser tomada pelo Orientador Educacional fará contato imediatamente
com o corpo docente no que lhe confere o ofício de sua profissão, jamais fragmentando certas ações,
mas ampliando-a em pequenos leques que se estendam em todo o ambiente escolar como um todo,
haja vista, ser um ponto crucial para ambos, mas é imprescindível que façam sempre que possível
uma pausa nos diálogos e logo após retornem para que não apresente momentos de instabilidade
entre eles, compreendendo o que cada um tem de importante no ambiente educacional, superando
profissionalmente pequenas frustrações caso haja, e, contribuem sim para um aprendizado qualitativo,
abordando o respeito e o reconhecimento que cada um ocupa em virtude de seu papel na sociedade.
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O ORIENTADOR EDUCACIONAL: UM
BREVE HISTÓRICO

Pode-se dizer então que em nada se
refere ao corpo docente até aqui, mas isso
não significa que não possa ser trabalhadas
conjuntamente, ambas as situações serão as
mesmas, visto que no campo da educação
há espaços para diversos profissionais
cujo interesse é o bem estar e a relação
de afetividade e desenvolvimento de
seus alunos, gerando para esse fim tanto
autonomia do aluno quanto do corpo docente
nas tomadas de decisões, por exemplo.
Para Placco (1994) a orientação educacional
é tida como:

A orientação educacional aqui no Brasil
ganhou formas na década de 1940, na qual
tinha por objetivo auxiliar aos adolescentes
e jovens em suas primeiras escolhas
profissionais, porém a primeira menção a
que se faz a ela foi através de um Decreto
de n. 17.698, de 1947, passando a existir
de fato nos ambientes educacionais com
bastante amplidão. No entanto, não havia
cursos na época para formação uma
específica dessa profissão, mas aos poucos
Um processo social desencadeado dentro da
foi ganhando notoriedade entre as escolas escola, mobilizando todos os educadores que nela
do país, dado a sua inteira importância. atuam - especialmente os professores para que, na
Segundo Lei Nº 5.564, de 21 de Dezembro
de 1968 que nos diz em seu artigo 1º:
Art. 1º A orientação educacional se destina a assistir ao
educando, individualmente ou em grupo, no âmbito das
escolas e sistemas escolares de nível médio e primário
visando ao desenvolvimento integral e harmonioso
de sua personalidade, ordenando e integrando os
elementos que exercem influência em sua formação
e preparando-o para o exercício das opções básicas.

A princípio a atuação do Orientador
Educacional era de apenas “dar” atenção aos
problemas dos alunos, e, certos desajustes
familiares, sem se preocupar inicialmente com
o desenvolvimento deles, não contextualizando
com os interesses e nem com as necessidades
de cada um naquele dado
momento.
Conforme Grinspun (2003) nos afirma que:
[...] neste momento da Orientação Educacional,
em termos do trabalho com os alunos. Pretende-se
trabalhar com o aluno no desenvolvimento do seu
processo de cidadania, trabalhando a subjetividade
e a intersubjetividade, obtido através do diálogo nas
relações estabelecidas (GRINSPUN, 1994, p. 13).
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formação desse homem coletivo, auxiliem cada aluno
a se construir, a identificar o processo de escolha
[...] os fatores socioeconômico-político-ideológicos e
éticos que o permeiam e os mecanismos por meio
dos quais ele possa superar a alienação proveniente
de nossa organização social, tornando-se, assim, um
elemento consciente e atuante dentro da organização
social, contribuindo para sua transformação de
uma maneira geral (PLACCO, 1994, p. 30).
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Todavia será sempre um desafio em todos
os aspectos educacionais, preenchendo cada
espaço dos ambientes escolares, fomentando
a sociabilidade que antes era condicionada
a atenção dada pelo Orientador Educacional
apenas, os demais da equipe gestora poderiam
apenas olhar sem opinar, algo inusitado
para a época, atualmente a participação do
corpo docente se deve as longas mudanças
relativas com a formação inicial de todos,
o que caracteriza um grande avanço e
quebras de barreiras estruturais na profissão.
É importante se observar que a gestão
escolar e Orientador Educacional trabalham
articulando ao lado do corpo docente na
formação cidadã, e não apenas em algumas
situações individuais, para nós não resta
dúvidas de que o trabalho pedagógico
realizado anteriormente não surtia o objetivo
esperado por questões óbvias de uma
época ultrapassada que massacrava as
Instituições bem como os profissionais
envolvidos na aquisição do conhecimento,
e ainda assim com o passar dos tempos
restam muitas coisas a ser repensadas.

A IMPORTÂNCIA DO ORIENTADOR
EDUCACIONAL NAS ESCOLAS
Como já vimos anteriormente, inicialmente
o Orientador Educacional tinha tão somente
a função de lidar com questões estritamente
voltadas para os problemas dos alunos dentro
e fora do ambiente escolar, no entanto, essa
visão mudou-se um pouco, pois, ele atua em
conjunto com o corpo docente auxiliando no
processo educacional de uma maneira geral,
é como se ele fosse um psicólogo dentro
dos muros da escola, sempre orientando e
buscando cada vez mais informações sobre os
alunos, mas trabalhando ao lado de professores
para tentar entender e argumentar quaisquer
situações oriundas de mau desempenho.

Em
outras
palavras
Orientador
Educacional
diferencia-se
e
muito
do Coordenador Pedagógico, pois o
mesmo tem em seu papel um conjunto
de ferramentas capazes de administrar por
completo e de maneira satisfatória as
necessidades de aprendizagens de seus
alunos, contudo, fornece condições estáveis
para que o corpo docente realize também
o seu papel, configurando um protagonista
que cuida também é claro da formação de
seus alunos, promovendo o conhecimento,
abrindo portas e aguçando a cada um
buscar dentro de seu universo uma estrutura
indispensável para a sua formação cidadã.
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Partindo desse pressuposto Grinspun (2003)
nos afirma que: “[...] resgatar a importância
da escolaridade para as estratégias de vida
das camadas populares, chamando a atenção
para a estrutura interna da escola como
um dado significativo para o desempenho
dos alunos” (GRINSPUN, 2003, p. 20).
O papel do Orientador Educacional é muito
importante para a Instituição Escolar, de modo
que acentua a aproximação da família e dos
responsáveis na participação ativa da vida
educacional de seus filhos, abordando certas
dificuldades que são encontradas durante o
percurso na escola. E ainda assim podemos
dizer que o posicionamento deles nas
escolas transpõem barreiras de divergências
sociais, ampliando-se o contato direto
da equipe escolar de uma maneira geral,
imprimindo ações que estejam totalmente
relacionadas
com
o
desenvolvimento
e desempenho de cada um deles.
Segundo

Millet

(1987)

nos

diz:

Faz-se necessário pensar junto com os alunos
sobre o ambiente que os circunda e as relações
que estabelecem com esse ambiente, para que,
tomando consciência da expropriação a que são
submetidos, sintam-se fortalecidos para lutar por
seus direitos de cidadãos (MILLER 1987, p.43).

Portanto é imprescindível a atuação
desse profissional no campo da educação,
em momentos em que todos precisam dar
as mãos e compreenderem que uma ação
conjunta facilita todo o processo, haja vista
ser importante em todas as necessidades
dos seus alunos. Pensando nisso preservar
o conceito próprio de Orientador Educacional
precisa ser repensado através de uma proposta
que realmente alcance a todos, onde a prática
norteie com clareza a disposição de seu papel
no âmbito educacional. Sobre a orientação
educacional Grinspun (2012) nos diz que:
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[...] hoje está mobilizada com outros fatores que
não apenas e unicamente cuidar e ajudar os alunos
com problema ou em conflitos. [...], portanto,
necessidade de nos inserirmos em uma nova
abordagem de Orientação voltada para a construção
de um cidadão que esteja mais comprometido com
seu tempo e sua gente (GRINSPUN, 2012, p.25).

Assim o Orientador Educacional tornase um pouco mais participante da rotina da
escola, discutindo situações e se envolvendo
mais nas relações pessoais não só de seus
alunos, mas, trabalhando para alcançar o seu
objetivo final. Contudo na prática o Orientador
Educacional por sua vez deve estar totalmente
centrado não somente na realidade de seus
alunos, mas em tudo o que esteja a sua
volta, participando, opinando, observando,
auxiliando e sendo auxiliado para transpor
barreiras que atrapalhem todo o processo
da educação, e ainda assim, permitir ou
até mesmo criar condições favoráveis para
que os mesmos cheguem à aquisição do
conhecimento, propiciando-lhes autonomia
e ampliando o seu desenvolvimento, tudo
isso deverá em contrapartida estar também
associado ao importante papel que o docente
ocupa no ambiente escolar, podendo ser
consultado sempre que for necessário, para
não sobrepor o alto nível de desempenho
de seus alunos, se respeitando para isso
as particularidades e individualidade que
cada um possui, buscando soluções que
abordem consideravelmente a amplitude
da aquisição do prévio conhecimento.
Todavia atualmente é papel do Orientador
Educacional buscar ações que vão muito além
dos muros da escola, ampliando o leque de
informações entre eles, sendo um canal, ou
elo que de um modo geral, contribua para que
a comunidade escolar seja participava nas
tomadas de decisões provenientes de uma
metodologia que de fato funcione, ajudando
ao aluno a compreender seu verdadeiro
espaço e sua importância dentro da escola,
gerando menos conflitos e dentro do
processo educacional torná-los um importante
aliado na prevenção de problemas futuros.
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CONTEXTUALIZANDO ESTRATÉGIAS
NA AÇÃO DO ORIENTADOR
EDUCACIONAL COMO MEDIADOR
Antes de adentrarmos o referido assunto é
necessário que todos os envolvidos com as
ações propostas pelo Orientador Educacional
tenham em mente a significação correta pelo qual
nossos alunos passam todo o dia, no entanto,
quando contextualizamos as estratégias
contidas na ação do Orientador Educacional
é relevante associar essas ações diretamente
ao corpo docente que é representada em
sua grande maioria por especialistas que
conferem a eles as reais necessidades
existentes em todo o âmbito escolar.
Segundo nos afirma Martins (1999) que diz:

O educador é, sem dúvida, o elemento fundamental da
comunidade educativa, pois desempenha a missão de
formar a alma do educando. [...] não pode limitar-se a
um mero transmissor de conhecimento ou a ser apenas
alguém que faz da educação um meio de ganhar a
vida. [...] o educador deve irradiar entusiasmo, vibrando
com a ação educativa (MARTINS, 1999, p. 136).

Partindo desse pressuposto todo trabalho
do Orientador Educacional no processo de
ensino e aprendizagem não pode deixar de
ser considerado importante, pois cada ação
quando relacionada aos problemas que
certamente aparecem durante o processo
de aprendizagem dos alunos retrata uma
configuração falha do próprio Sistema
Educacional em si, porém tanto o ela quanto
o professor jamais deverão ser culpados
ou responsabilizados por qualquer erro,
uma vez que ambos não são detentores
do saber, e sempre precisam um do outro.
Nesse intuito Mantoan (2011) nos alerta que:

[...] o professor avança no modo de produzir sua
ação e, assim, vai transformando sua prática,
sendo importante considerar o ponto de vista que
cada professor possui, respeitando as diferenças
de percursos, pois, apesar destes profissionais
compartilharem experiências semelhantes, cada
um reage de acordo com as características de
sua personalidade, seus recursos intelectuais,
afetivos, emocionais, estilo de aprendizagem,
crenças, experiências pessoais e profissionais,
entre tantas outras (MANTOAN, 2011, p. 144).

Como percebemos acima tudo
deve ser respeitado, cada movimento,
cada momento de ação deverá estar
preparada para dar início ao processo
de aprendizagem e o Orientador
Educacional estará apto a realizar
pequenas tarefas com o auxílio
do professor em sala de aula ou
não, bastando apenas alinharemse um com o outro, através de
diálogos que retomam toda prática.
Independentemente das ações a ser
68
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tomadas pelo Orientador Educacional como
uma espécie de mediador de conflitos não
significa que o mesmo irá interferir na vida
escolar dos alunos, embora aparentemente
é isso que pode parecer, no entanto,
problemas escolares sempre existirão
e estão relacionados com os aspectos
sociais que trazem consigo de casa, onde
é necessário que tanto o corpo docente
quanto o Orientador Educacional revejam as
suas práticas cotidianas para assim poderem
atender as expectativas de seus alunos dentro
ou até mesmo fora dos muros da escola.
Sendo o corpo docente e o Orientador
Educacional os responsáveis pela mediação é
fato que dará uma contribuição notória frente a
dinamização de todo o processo educacional,
sempre voltado com um olhar que veja bem
adiante o sucesso desse processo na qual estão
inteiramente envolvidos, alcançando o real
objetivo desejado articulando paralelamente
com os demais da equipe gestora da escola.
Assim essa articulação entre esses
profissionais é urgente, uma vez que a
necessidade existe de uma qualificação do
papel que cada um ocupa na sala de aula,
de modo que proporcione aos alunos uma
definição concreta de seu aprendizado,
abrindo o caminho para a conquista de
novas fontes de conhecimento, tornando esse
processo integrado a sua formação social.
Ambos os professores e Orientadores
Educacionais precisam caminhar juntos,
pois o propósito é o mesmo quando
nos referimos a base estrutural do
ser humano que é a educação,
embora, estejamos um pouco aquém
da realidade nacional, o tema não
é novo, porém requer cuidados e
atenção, pois a relação entre eles
não pode deixar evidenciar a falta
de preparo para lidar com diversas
situações em cada fase ou momento
da vida escolar de seus alunos.
Por fim compreendemos que a escola
além de cumprir o seu papel também se
constitui em um espaço que abriga seres
humanos capazes de aprenderem de forma
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democrática tudo o que lhe são oferecidos
e isso vale também para o corpo docente
e o Orientador Educacional que usam esse
espaço para promover uma integração social
e política em todos os segmentos na qual se
compõem a nossa sociedade, e comunidade
escolar como um todo, ou seja, todos visando
à construção de uma sociedade igualitária e
humana, lembrando que famílias, funcionários,
alunos, equipe gestora e o corpo docente
farão jus a tudo o quanto empreenderem
nos ambientes escolares de um modo geral,
a saber, o próprio relacionamento pessoal.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após uma longa reflexão pude chegar a uma conclusão de que o Orientador Educacional
precisa sim estar sempre em bom relacionamento com o corpo docente, haja vista que
considerando também seu nível de comprometimento com todo o contexto educacional
visando amparar quando necessário em caráter totalmente pedagógico tudo aquilo que reflete
em seus alunos, inserindo e complementando ações capazes de transpor barreiras e propiciar
soluções adequadas para todo tipo de problemas que possam vir a existir dentro de um
ambiente escolar.
Diante disso valores e atitudes são primordiais para uma boa atuação e aceitação por parte
do corpo docemente que não pode ficar de fora do processo de aprendizagem, até por que
são eles que enfrentam os mais variados tipos de questionamentos em uma sala de aula,
e para isso, é imprescindível que ambos estejam trabalhando em conjunto aproximando a
Instituição familiar no qual é a responsável por boa parte da educação de seus filhos, e com
isso ampliar a construção social e coletiva, não se esquecendo de dar uma maior atenção às
particularidades, bem como a individualidade.
O Orientador Educacional faz parte da escola em todos os sentidos e torna dinâmica a ação
integral do corpo docente, visando no desenvolvimento cognitivo de seus alunos na medida
em que dimensionam positivamente e de maneira profissional a contribuição que se dá na
educação como um todo, porém é evidente que os tropeços ocorrem, e quando isso se dá o
melhor caminho é chegar ao diálogo para assim sanar todo e qualquer tipo de problema, quer
seja com aluno, ou corpo docente.
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FILMES NO ENSINO DE
MATEMÁTICA
RESUMO:

O presente artigo mostra uma possibilidade de trabalho com um filme para o
ensino de Matemática, com público alvo de alunos do ensino fundamental, ciclo interdisciplinar
e autoral, e como isso pode melhorar a aprendizagem por fugir de aulas antes ministradas de
forma tradicional e expositiva. A metodologia adotada foi de atividades diferenciadas ao longo
ano para diminuição do fracasso escolar, utilizando como aporte o Currículo da Cidade de São
Paulo e a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. A pesquisa aqui apresentada trata-se
de um estudo de caso e obteve resultados positivos que foram elencados ao final deste artigo.

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Filmes na Educação; Aula Diferenciada; Criatividade.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como objetivo geral apresentar um estudo de caso onde foi trabalhada
uma sequência didática utilizando um filme de curta-metragem para o ensino de
Matemática, relacionando a abordagem de diversos temas a este único filme e assim
colaborar para o desenvolvimento de novas sequências didáticas de colegas professores que
tenham a intenção de trabalhar com uma atividade diferenciada no ensino de Matemática.
Aqui será exposto como foi desenvolvida a sequência didática que, a partir do filme
escolhido, abordou diferentes temas e possibilitou o desenvolvimento do cognitivo
por meio da construção de argumentos e elaboração de propostas pelos alunos.
Como professora da disciplina de Matemática tive, ao longo de minha carreira, dificuldade
em encontrar atividades diferenciadas para utilizar em sala de aula. Assim o artigo também
tem como objetivo apresentar possibilidades de aulas diferenciadas na área de Matemática,
onde normalmente os professores acreditam ser mais difícil de lidar com este tipo de aula,
por ser uma disciplina da área de exatas é muito engessada, e muitas vezes optam pelo
tradicional ao lecionar suas aulas de maneira expositiva, utilizando a lousa e passando
exercícios para os alunos solucionarem. Portanto, este artigo será uma possibilidade para
outros professores desenvolverem e adaptarem sequências didáticas a seus cotidianos.
Este artigo conta com um produto educacional que é a sequência didática desenvolvida
e aplicada para este estudo de caso com o foco de como construir uma sequência
didática de Matemática utilizando um filme comum. Os resultados obtidos foram
majoritariamente positivos e serão expostos aqui, bem como os alertas de dificuldade.
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METODOLOGIA
O estudo de caso foi estruturado a partir
da criação da sequência didática, sua
aplicação e análise de resultados.Para
iniciar o desenvolvimento da sequência
didática alguns passos foram seguidos,
sendo o primeiro a escolha do filme,
pensando em diversos detalhes para isso,
que serão expostos ao longo deste artigo.
Após a escolha do filme foi feito um estudo
aprofundado sobre esse, pesquisando sua
ficha técnica, filmografia da diretora, época
em que foi gravado e lançado e características
importantes para a sequência. Após a escolha
do filme este foi revisto algumas vezes para
que o máximo de detalhes fosse observado.
Em seguida iniciou-se o planejamento
das aulas com ênfase nos objetivos que
eram propostos para cada aula e possíveis
mudanças. Após o desenvolvimento da
sequência esta começou a ser aplicada à
algumas turmas selecionadas. Por fim foi feita
a análise da aplicação e seus resultados.

A ESCOLHA DO FILME
A primeira tarefa no planejamento e
desenvolvimento da sequência didática é
a escolha do filme, esta é uma das tarefas
que o professor deve executar, pois é
necessário assistir ao filme, de preferência
mais de uma vez, para captar a maior parte
dos detalhes possíveis, verificar classificação
etária e ainda assim verificar se não existe
cenas impróprias para o grupo de alunos
que pretende-se utilizar o filme. Com a
escolha é possível decidir quais assuntos são
possíveis trabalhar, quais assuntos podem
ser discutidos, prever possíveis assuntos
que não envolvem diretamente a disciplina,
mas que podem vir à tona, entre outros.
Na escolha do filme também deve ser
levado em consideração tudo sobre aquele
filme, para que, caso haja alguma pergunta
vinda dos alunos o professor não seja pego
de surpresa e também para os alunos e
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professores entenderem a história por trás
daquele filme, então é interessante uma
pequena pesquisa sobre o filme em relação à
ficha técnica, ou seja, elenco, direção, roteiro,
produção, trilha sonora, ano e o país em que foi
produzido, filmografia da diretora, entre outros.
O tempo do filme também é algo de
suma importância na escolha, isso porque
se a intenção é passar o filme inteiro este
deve ter um tempo menor que o tempo
de aula, principalmente porque deve-se
considerar aqui a possibilidade de falhas
técnicas, como a tela estar com problema,
o filme não estar no formato correto, o som
não estar com boa qualidade, em caso de
legenda, esta não está legível, entre outros.
Além disso o tempo também deve ser
levado em consideração, pois ao passar
o filme em mais de um dia muitas vezes
alguns detalhes importantes são esquecidos
pelos alunos e, portanto, o professor deve
prever um tempo de retomada de ideias,
resumo do que já foi assistido, relembrar
detalhes com os alunos e o que mais for
interessante de acordo com a proposta.
Outros cuidados devem ser tomados ao
escolher o filme, dentre eles a classificação
etária, como escrito acima, que deve ser
respeitada. Muitas vezes acreditamos que
a classificação pode estar exagerada ou
errada, porém é necessário se atentar ao
fato de que cada criança foi educada e
possui valores diferentes, sendo assim
não cabe ao professor decidir o que pode
ou não ser mostrado ao aluno. Assim a
classificação etária deve ser respeitada
como um respaldo ao professor, pois se algo
não agradar o aluno ou seus responsáveis
tem-se a classificação etária a seu favor.
Por fim, na escolha dos filmes pode-se
também utilizar algumas ferramentas para
cortar o filme, porém aqui é necessário
deixar claro aos alunos do que se trata
a história por completo e caso o mesmo
se interesse ele assiste o filme por inteiro.
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O FILME ESCOLHIDO
O filme escolhido para a sequência didática
aqui apresentada foi o curta metragem “Bilú e
João”, parte do filme “Crianças invisíveis” (All
the invisible children). Bilú e João é um filme
nacional e isto foi levado em consideração na
escolha para incentivo ao cinema nacional,
muitas vezes desconhecido pelos alunos.

Trilha Sonora: Música Original Antônio Pinto,
Instituto – Tejo Damasceno e Rica Amabis
Direção de Fotografia e Câmera: Nonato
Estrela, Abc, Paulo Violeta
Duração: 15 minutos
Ano e País de produção: 2005 / Brasil
Cor: Colorido
(MOGADOURO; FRANCO, p. 1-2)

A diretora, Kátia Lund, segundo o Portal
Em pesquisa foi levantada a ficha técnica Adoro Cinema, participou em diversos filmes
como diretora, produtora, roteirista entre
do filme conforme segue:
Elenco: Vera Fernandes e Francisco outros, foi diretora em “(fdp)”, “Meninos da
Vila – A Magia do Santos”, “A Origem da
Anawake de Freitas
Inspiração”, “Crianças invisíveis”, “Cidade dos
Direção: Kátia Lund
Homens” temporadas 1 e 2, “Notícias de uma
Roteiro: Kátia Lund e Eduardo Tripa
Produção: Kátia Lund, Caio Gullane, Fabiano Guerra Particular” e “Central do Brasil”. Atuou
como roteirista em “Meninos da Vila – A Magia
Gullane, Débora Ivanov e Ricardo Aidar
do Santos”, “Crianças Invisíveis”, “Cidade dos
Produção Executiva: Caio Gullane
Homens” temporadas 1 e 2 e “Notícias de
Direção de Fotografia: Toca Seabra
uma Guerra Particular”. Também participou
Figurino: André Simonetti
da equipe técnica de “Cidade dos Homens”,
Montagem: Estevan Santos
“Cidade de Deus” e “Central do Brasil”, além
de ser produtora em “Crianças Invisíveis”
Uma sinopse bem sucinta e sem contar muito
do filme deve ser apresentada aos alunos antes
da exibição do mesmo, como uma introdução,
no caso deste filme a sinopse apresentada foi
que o curta metragem apresenta a realidade
de duas crianças, durante alguns dias,
onde estes têm que, muitas vezes,
deixar de lado a infância e encarar
a correria do cotidiano adulto para
conseguir dinheiro com pequenos trabalhos.
O filme aborda o cotidiano de duas
crianças de classe baixa que deixam de
estudar e brincar para, de alguma forma,
conseguir dinheiro através de pequenos
trabalhos, como venda de latinhas, papelão
e carregador de mercadorias. A partir da
exibição muitos temas podem ser abordados,
como por exemplo o papel da escola e do
Estado nessa situação e isto pode ser
proposto durante as discussões com os
alunos. O que ambos fazem a respeito?
Será que essas crianças frequentam a
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escola? Entende-se que os dois protagonistas
sabem ler e fazer contas, mas será que eles
conseguem tempo para frequentar a escola?
Também não nos mostra onde essas crianças
moram, se têm pais, se tem casa, se tem
comida diariamente em seus pratos. E para
além, será que essas crianças conseguiriam
facilmente esses pequenos trabalhos? Será
que não haveria uma fiscalização maior
sobre elas? Será que as crianças do centro
comercial teriam apenas aquela briga
inicial e depois cederiam daquela forma?

A SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Aqui será exposta uma sequência didática
desenvolvida e aplicada como exemplo de
utilização do filme “Bilú e João” em sala de
aula, para assim auxiliar no desenvolvimento
de novas atividades
pelos
professores.
A sequência foi
criada com 2
atividades.

ATIVIDADE 1
A atividade 1 é proposta para o sexto e
sétimo ano do ensino fundamental, durante
5 (cinco) aulas, sendo a primeira iniciada
com a exibição do filme, que tem a duração
de 15 (quinze) minutos. Após assistir ao
curta com os alunos a primeira discussão
a ser feita com eles é sobre a realidade
dessas crianças, abordando dados atuais
e mostrando, a partir de tabelas e gráficos,
índices de moradores em situação de rua,
crianças fora da escola e trabalho infantil.
Para encontrar estes dados uma sugestão é
utilizar o laboratório de informática da escola,
se esta o possuir, ou mostrar a pesquisa para
os alunos feita através de buscadores como
o Google, ou outros, e ensinando-lhes como
devem utilizar tal ferramenta, de maneira que
saibam identificar possíveis dados errados.
Na segunda aula a partir da relação
entre os dados atuais e cenas do filme,
propor-se-ia uma discussão sobre o fato
dessa situação ser possível ou não, real
ou não e o quanto isso está presente na
vida de cada um ali naquela sala de aula.
Assim ao mostrar os dados reais e atuais a
partir de tabelas e gráficos aqui é sugerido ao
professor que faça uma pequena coleta
em sala de aula para construção de
uma tabela e a partir deste um gráfico
sobre a atual situação da sala.
O professor deve tomar cuidado
com o tipo de exposição que pode
provocar aqui, assim a sugestão é
fazer perguntas do tipo “Você conhece
alguém que” ou “Alguém próximo
a você”, para assim os alunos não se
sentirem constrangidos a responder.
Na terceira aula a sugestão é uma
atividade de levantamento de dados, na
escola, de crianças que trabalham, para
posteriormente construírem um gráfico e
expor, tal situação. Assim aqui deve-se criar
um questionário a ser feito pelos alunos,
compartilhá-lo com os alunos ou impresso
ou como cópia da lousa e a turma deve ser
dividida em grupos para efetuar a pesquisa.
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O questionário utilizado, e sugerido, para esta pesquisa foi:

Quantos anos você tem?
R: ___________________________________________________________________________
Qual ano você está?
R: ___________________________________________________________________________
Você trabalha? (em caso de resposta negativa pular para a questão 7)
( ) Sim ( ) Não ( ) Só quando preciso de dinheiro ( ) Só aos finais de semana Desde que idade
trabalha?
R: ___________________________________________________________________________
Por qual (is) motivo(s) você trabalha?
R: ___________________________________________________________________________
O seu salário é dividido com outras pessoas?
( ) Sim ( ) Não ( ) Às vezes ( ) Quase sempre ( ) Quase nunca

Você conhece alguém que tenha idade próxima a sua que trabalhe?
( ) Sim ( ) Não

Você acha que todos com a sua idade deveriam trabalhar?
( ) Sim ( ) Não

Você acha que o trabalho pode prejudicar seu rendimento escolar?
( ) Sim ( ) Não
(Questionário próprio da autora)
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Essa atividade pode ser feita em conjunto
com os professores de outras disciplinas
como Português, História e Geografia, onde
cada um pode colaborar com algo, como
por exemplo apresentar dados históricos
deste tipo de situação, discutir porque
certas regiões, historicamente, possuem
essa situação em maior quantidade que
outras, qual é a diversidade social em
que vivemos e porque, entre outros.
Após a coleta de dados, por meio do
questionário, ser feita pelos alunos durante a
quarta aula, construir-se-á uma tabela geral
com as respostas obtidas e aqui pode haver
um momento de discussão sobre a situação
da escola. A sugestão aqui é que o professor
tenha dados, que podem ser obtidos junto
à gestão da escola, sobre a quantidade de
alunos na escola, por ano. Na tabela podem
ser trabalhados os conceitos de porcentagem
de cada resposta e construção da tabela em si.
Na quinta aula desta atividade os alunos são
instruídos a construir gráficos de colunas e de
setores com os dados preenchidos na tabela.
Por fim, na sexta, e última, aula é sugerido
ao professor que seja ampliada a tabela e os
gráficos para expor na escola com espaço
para interação de outros alunos através
de recados sobre a opinião de cada um.

ATIVIDADE 2
A segunda atividade proposta, que pode
ser executada do sexto ao nono ano, seria em
relação ao que acontece durante o curta, pois
as crianças vão a um ferro velho vender papelão
e latinhas e presenciam ali a venda do cobre,
que vale muito mais, e a alteração de valores
devido à baixa do dólar. A partir destas cenas
colocar-se-ia em discussão com os alunos
duas situações, a primeira uma pergunta:
“Por que o cobre vale mais que o alumínio
se ambos são metais?”
A partir desta pergunta a sugestão é levar
os alunos à sala de informática e propor a
pesquisa sobre “a facilidade ou dificuldade
de encontrar cada um deles”, aqui pode ser
trabalhado também com os professores de
Ciências e Geografia de maneira interdisciplinar.
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Na
cena,
o que
partir
como

segunda aula, ainda sobre essa
a proposta poderia ser pesquisar
faz o dólar aumentar e diminuir e, a
daí, discutir sobre outras moedas,
euro, peso, libras, iens, entre outras.

Na terceira aula a sugestão é a proposta
de uma atividade de cálculo do valor que
Bilú e João teriam se vendessem suas
latinhas e papelão, tendo como referência
cada uma dessas moedas discutidas.
Após o cálculo de quanto teriam os alunos
deveriam responder qual moeda era
mais lucrativa e qual era menos lucrativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência diferenciada para o aluno é muito válida, os mesmos percebem
que estão fazendo algo fora do comum e que estão participando ativamente
para ver o final de algo, assim desperta-se interesse no aluno antes apático.
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL), de 1997, espera-se, na área de Matemática,
que esta contribua para o desenvolvimento de habilidades que transcendam a Matemática.
Em seu papel formativo, a Matemática contribui para o desenvolvimento de
processos de pensamento e a aquisição de atitudes, cuja utilidade e alcance
transcendem o âmbito da própria Matemática, podendo formar no aluno a
capacidade de resolver problemas genuínos, gerando hábitos de investigação,
proporcionando confiança e desprendimento para analisar e enfrentar
situações novas, propiciando a formação de uma visão ampla e científica
da realidade, a percepção da beleza e da harmonia, o desenvolvimento
da criatividade e de outras capacidades pessoais (BRASIL, p. 40, 1997).

Vygotsky (1989) trabalha com duas funções básicas da linguagem que são a comunicação
e o pensamento generalizante, e ainda diz que há uma relação entre elas muito forte, porém
que não nasce com o sujeito, é desenvolvida ao longo do desenvolvimento psicológico. Para
ele a criança só fala se for posta em uma sociedade falante, só lê se for mediada por um
sistema de escrita, portanto a aprendizagem desta depende de uma mediação específica e de
um processo interativo e essa aprendizagem está sempre relacionada com o desenvolvimento
o que leva a um conceito fundamental de sua teoria que é o da zona de desenvolvimento
proximal (ZDP). Neste conceito da ZDP é levado em consideração não apenas o nível de
desenvolvimento real, mas também o seu nível de desenvolvimento potencial, assim,
quando muda-se a aula de expositiva para uma aula mais dinâmica e participativa, onde a
interação dos alunos com o professor é essencial, diversas habilidades são desenvolvidas.
Além dos PCNs, hoje, trabalhamos com a BNCC (Base Nacional Comum
Curricular) e com o Currículo da Cidade, ambos trazem a necessidade do trabalho
da criatividade no aluno, pensamento crítico e comunicação, sendo estes últimos
citados na matriz dos saberes proposta pelo Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017)
A partir da matriz dos saberes é possível também relacionar tal prática com o repertório
cultural, outro saber necessário.
Este estudo de caso, exposto aqui por este artigo, teve como resultado
uma mobilização geral na escola, com a colaboração de quase todos os
professores, mudando o plano de ensino, de maneira que bimestralmente
será apresentado um filme e os professores trabalharão em cima
deste com questões de suas disciplinas e questões sociais também.
Os alunos tiveram um desenvolvimento muito superior ao
esperado e demonstraram maior interesse pelas aulas de discussão
e atividades sobre o
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A IMPORTÂNCIA DO
LETRAMENTO NA EJA
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo mostrar a importância da alfabetização
e do letramento dentro do processo de aprendizagem na EJA, elencando ainda alguns
problemas no processo de aprendizagem adquiridos pelos alunos, buscando a correção
deles. Entender que dentro da Educação de jovens e Adultos, uma vez que os alunos têm seu
conhecimento já instalado dentro sendo intelecto, porém é necessárias sua organização e a
compreensão de como é possível utilizar o que se sabe. Diferente de que com as crianças,
o conhecimento do adulto é prático devendo ser sistematizado dentro do processo de
alfabetização da EJA. Busca-se sanar a dificuldade do professor em compreender o passo
a passo da alfabetização, contribuindo com a otimização do processo. Objetiva-se ainda,
incentivar a análise do currículo que envolve as diversas disciplinas possibilitando um maior
entendimento de do que deve ser mudado para cumprir o papel da educação, permitindo
que se leia e se compreenda o que se Le para além dos muros da escola, e que o adulto já
tem esta prática incutida dentro de seu dia a dia. Além disto, temos a intenção de mostrar
a importância da educação significativa para o desenvolvimento real dos saberes numa
perspectiva social que garanta o suporte adequado para a construção de sua cidadania.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Aprendizagem; EJA.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo, visa descrever as dificuldades encontradas durante o processo de
aprendizagem do adulto matriculado nos cursos de EJA, uma vez que o educador se
preocupa em apresentar letras e fonemas aos educandos sem observar e ensinar o
que está escrito por trás das letras. O adulto tem dentro de si os significados, ele sabe qual a
constituição das coisas, apesar de por vezes não conseguir escrever alfabeticamente o que se
quer expressar. Para tanto, o objetivo deste trabalho é, então, entender como a alfabetização
na EJA pode ser significativa, objetivando reduzir os problemas de e favorecendo um
desenvolvimento adequado dos educandos que lhes proporcionem uma passagem significativa
e prazerosa pela escola, contribuindo para o desenvolvimento correto de suas habilidades.
Dentro das propostas pedagógicas existentes ensina-se a ler sem que a pessoa
envolvida saiba o que está lendo, o processo de leitura se dá no momento em que se
codificam os símbolos sem nem mesmo se entendam quais são seus reais significados,
criando assim analfabetos funcionais, que conseguem decifrar os códigos, porém não
entendem a mensagem que se deseja transmitir, porém o professor autor deste processo
esquece de que o adulto tem dentro de si muito conhecimento guardado, e que valerse deste conhecimento ressignifica e muito a proposta de aprendizagem da EJA.
Procura-se expressar neste artigo a necessidade de alfabetizar realmente para
a vida, contribuindo para a construção da autonomia do adulto, favorecendo seu
desenvolvimento e a construção de seu conhecimento, e a reorganização dos saberes
uma vez que, com a mudança de paradigma da alfabetização, busca-se suprir a
necessidade de que, no mundo globalizado, o indivíduo seja realmente letrado para
entender as mais diversas informações emitidas pelos meios de comunicação existentes.
Percebe-se que muitos alunos possuem dificuldades em ler, entender e escrever o que
realmente desejam expressar, demonstrando os danos existentes dentro do processo de
alfabetização da EJA que se mostra falho por vezes não acrescentando nada na vida do educando.
Desta forma, surge a necessidade de se discutir sobre a Alfabetização e o
Letramento na EJA, analisando os mais diversos pontos de vista que contribuam para
a reflexão sobre as dificuldades que a criança encontra ao ler e escrever, favorecendo
a busca de caminhos que corrijam tais falhas no seu processo de alfabetização.
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O presente artigo, visa descrever as
dificuldades encontradas durante o processo
de aprendizagem do adulto matriculado nos
cursos de EJA, uma vez que o educador se
preocupa em apresentar letras e fonemas aos
educandos sem observar e ensinar o que
está escrito por trás das letras. O adulto tem
dentro de si os significados, ele sabe qual a
constituição das coisas, apesar de por vezes
não conseguir escrever alfabeticamente o que
se quer expressar. Para tanto, o objetivo deste
trabalho é, então, entender como a alfabetização
na EJA pode ser significativa, objetivando
reduzir os problemas de e favorecendo um

desenvolvimento adequado dos educandos que
lhes proporcionem uma passagem significativa
e prazerosa pela escola, contribuindo para o
desenvolvimento correto de suas habilidades.
Dentro das propostas pedagógicas
existentes ensina-se a ler sem que a pessoa
envolvida saiba o que está lendo, o processo
de leitura se dá no momento em que se
codificam os símbolos sem nem mesmo se
entendam quais são seus reais significados,
criando assim analfabetos funcionais, que
conseguem decifrar os códigos, porém
não entendem a mensagem que se deseja
transmitir, porém o professor autor deste
processo esquece de que o adulto tem dentro
de si muito conhecimento guardado, e que
valer-se deste conhecimento ressignifica e
muito a proposta de aprendizagem da EJA.
Procura-se expressar neste artigo a
necessidade de alfabetizar realmente para
a vida, contribuindo para a construção
da autonomia do adulto, favorecendo seu
desenvolvimento e a construção de seu
conhecimento, e a reorganização dos
saberes uma vez que, com a mudança de
paradigma da alfabetização, busca-se suprir a
necessidade de que, no mundo globalizado, o
indivíduo seja realmente letrado para entender
as mais diversas informações emitidas
pelos meios de comunicação existentes.
Percebe-se que muitos alunos possuem
dificuldades em ler, entender e escrever o que
realmente desejam expressar, demonstrando
os danos existentes dentro
do processo de alfabetização
da EJA que se mostra falho
por vezes não acrescentando
nada na vida do educando.
Desta forma, surge a necessidade
de se discutir sobre a Alfabetização e o
Letramento na EJA, analisando os mais
diversos pontos de vista que contribuam
para a reflexão sobre as dificuldades que a
criança encontra ao ler e escrever, favorecendo
a busca de caminhos que corrijam tais
falhas no seu processo de alfabetização.
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A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO
NA EJA

A EJA se baseia no método proposto por
Paulo Freire na década de 60 é desenvolvido
dia a dia em todas as aulas cada vez que se usa.
Este método de alfabetização foi desenvolvido
diariamente construído juntamente com o
aluno baseado em experiencias anteriores que
permitiram contextualizar a sua história de vida.

Conforme Azevedo (1998), a ideia de
alfabetização teve início em 1789, no período
de reforma e contrarreforma, no qual o lema
das escolas se baseava em escolarizar
para alfabetizar. Dessa forma, os indivíduos
Assim, a proposta do trabalho é educar
estariam inclusos na sociedade, cabendo aos
pais das crianças ensiná-las a ler e escrever. enquanto se constrói e organiza as informações
existentes favorecendo uma proposta prática
A concepção de alfabetização da época no processo de aprendizagem da EJA. Paulo
consistia basicamente em aprender a Freire discutiu antes mesmo de propor o
escrever para, em seguida, aprender a ler. método uma nova forma de pensar a educação,
sendo que sua proposta era fazer
Aprendia-se a ler escrevendo,
e com que se observe o homem
não separando os conceitos
por uma ótica que valorize
de leitura e escrita, uma vez
todo seu contexto social,
que o processo se dava na
cultural e analisar o ensinarsequência (AZEVEDO, 1998).
aprender a ler e escrever de um
jeito mais humano. Assim a EJA
Em 1803, surge a ideia
baseada nesta forma de ensinar
do ensino por meio de
tem um papel fundamental
monitoria, que se baseava
na sociedade de disseminar
na figura do professor e de
o conhecimento contribuindo para
alunos mais adiantados que ajudariam
a alfabetizar os colegas menos instruídos, que seus alunos libertem para o mundo. As
contribuindo
para
a
facilitação
do práticas pedagógicas usadas contribuem
trabalho do professor (AZEVEDO, 1998). para que o educado aprenda e assimile os
conteúdos de dentro para fora sendo este um
No século XIX surge a conveniência de sinal da libertação do homem, o que remete
ensinar às crianças a letra manuscrita por meio ao ensino da aprendizagem-leitura que dá
de fonemas (sílabas): as crianças escrevem ao sujeito a liberdade para ler e escrever,
as letras utilizando os sons. A alfabetização porém para que esta escrita faça sentido
aparece como um projeto político, apoiando- ela deve ter um caráter crítico e socializador
se
em
um
fenômeno
sociocultural, que analisasse o contexto político, social
promovendo uma onda de aculturação e individual de cada um. Ai sim poderiam
em toda a sociedade para promover fazer a educação como prática de liberdade.
sua

modernização

(AZEVEDO,

1998).

Em 1946, a expansão da escola
pública
oferecida
não
supria
as
necessidades da demanda por esta
encontrar-se sempre em pleno e contínuo
crescimento, iniciando assim a questão
de defasagem escolar, que encontramos
nos tempos de hoje (AZEVEDO, 1998).

Paulo Freire pensou que um método de
educação construído em cima da ideia de
um diálogo entre educador e educando, não
poderia começar com o educador trazendo
pronto a sua fala. O propósito principal
é que a educação é um ato coletivo, há
sempre educadores-educando e educandoseducadores. Já a cartilha, utilizada antes do
método, é um saber abstrato, pré-fabricado,
imposto e decorado (BRANDÃO,1981).
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O homem necessita da leitura da mesma
forma que da escrita para comunicarse e receber informações exteriores. Tais
informações estão presentes durante o
processo de aperfeiçoamento das várias
formas de registro (som, vídeo, TV etc.). Todos
estes, para se tornarem possíveis de serem
entendidos, dependem da leitura. Enquanto
alfabetizar significa decifrar códigos e juntar
fonemas para ler e entender as palavras, o
letramento vem neste como caminho para
a construção da cidadania, colocando o
indivíduo em contato com o mundo, dandolhe significado social (SOARES, 2001).

O letramento, então, ocupa um importante
lugar na construção do conhecimento, tendo
em vista que o processo de ler nos leva a
compreender a razão de todas as coisas.
Podemos dizer que o processo utilizado para ler
e escrever está intimamente ligado ao processo
de aprender, obtendo um papel muito importante
na vida do indivíduo, pois este é um poderoso
meio para a transformação da realidade, criadora
de um indivíduo politizado, sabedor de seus
direitos, deveres e pensamentos. (Soares,2001).

Porém, para um adulto e para criar uma
educação transformadora que realmente
modifique o contexto que vivemos é preciso
saber quem produziu a uva, porque Eva
pode ver a Uva, como ela foi cultivada, quais
as nuances, os sabores e a constituição
desta Uva, e tudo isso só é possível se
observar o contexto do nosso aluno, o
saber anterior e o confronto com a opinião
atual recebida para criar um novo conceito.
Este exercício de observar, ler e interpretar
contribui para o desenvolvimento dos sentidos,
já que é da forma com que se vê a imagem é
que se constroem as hipóteses, criam-se os
argumentos e constrói-se um indivíduo com
olhar sensível às necessidades (Orlandi, 2001).
Trabalhar a EJA então é muito mais que
alfabetizar, é letrar para o mundo, para
transformar o mundo, para ressignificar o
que já tem um significado, é construir o
saber para que os alunos se reconstruam,
é oferecer a porta para a transformação.

O letramento é entendido então, como uma
fonte de poder e força na vida da pessoa,
o que a leva a libertação do processo de
É preciso pensar que a EJA de forma escravidão (social, político, econômico)
que os alunos vivam a cultura em que estão que o mesmo está inserido, modificando os
inseridos, o lugar de trabalho, levantar contextos sociais existentes (Freire,1995).
dados juntamente com a comunidade a ser
educada e construir a alfabetização a partir
O indivíduo letrado, mesmo sem saber
do conhecimento de suas realidades para ler, consegue entender as informações
somente depois aprofundar na formação das
mensagens
transmitidas,
estas
de novas palavras, novos conhecimentos. informações podem ser consideradas
tão importantes quanto o ato de realizar
O processo de aprendizagem do adulto registros, estando presente em vários
se da baseado em pilares diferentes, não é segmentos de comunicação (SOARES, 2001).
somente alfabetizar, para se ter significado,
é preciso que se compreenda o porque
Observa-se tal afirmativa quando lemos
daquele conceito para que se de valor e uma piada, por exemplo. O que a torna
importância para informação recebida é engraçada é a forma com que a lemos,
preciso letrar, tomo como exemplo, um interpretamos e a entendemos; ou ainda,
exemplo clássico de Paulo Freire: “Eva viu quando um pintor cria uma obra, ele
a Uva” é uma frase que trabalharia a letra simplesmente a pinta, deixando que o “leitor”
V , o que talvez para uma criança seria o defina e entenda o que está impresso.
suficiente ela saber, o que seria a letra V.
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As informações recebidas pelos registros
acessados nos vêm por meio dos olhos.
Estes portanto, são entendidos como
importantes mecanismos para que se inicie
o processo de alfabetizar, pois permitem
que as informações cheguem ao cérebro.

dos olhos, pois é por meio deste exercício de
forçar o olhar que se constrói o Cidadão Político
capaz de modificar a realidade inconsequente
em que estamos inclusos (SOARES, 2001).
É preciso, porém, alfabetizar para que
se tenha esta conscientização e não
continuarmos na submissão de nossa
realidade, pois ela já deveria ter sido
mudada ao se criarem leitores realmente
interessados e capazes de transformar a
realidade em que se encontram (Freire,1995).

O indivíduo letrado possui mais informações
do que está diante de seus olhos. Este
consegue visualizar também o que se
encontra atrás deles. Silva (1986, p. 42) afirma
que “o processo de formação do leitor está
articulado a um cotidiano onde o que existe
é um intricado conjunto de mecanismos que
Baseado nesta afirmativa compreendeacabam por neutralizar a prática da leitura”. se que o primeiro passo a ser dado é o
de transformar o processo pedagógico
É unindo, portanto, tais informações de forma que este seja condizente com
visuais e as não visuais que nosso cérebro a proposta pedagógica da unidade,
nos leva a caminhos que permitem permitindo que o trabalho a ser realizado seja
desenvolver o significado do letramento, flexível, utilizando-se do tempo necessário
visualizando esta forma de leitura como o para se alcançar o objetivo proposto.
modo do homem compreender-se, bem
como compreender as coisas que estão
à sua volta, transformando-se em um ser
O letramento sozinho não pode ser definido
alfabetizado e letrado (SOARES, 2001). como o processo de alfabetizar, mas como um
processo de construção da leitura por meio
Partindo da busca de novas palavras já do prazer e do lazer que este proporciona ao
conhecidas que não estão codificadas, mas ler diferentes informações e sob deferentes
que estão no inconsciente do aluno surge o condições oferecidas pela escola, transmitindo
processo de conscientização e compreensão informações diversas. Usando a leitura e a
do mundo (Brandão 1981). Este método escrita para orientar-se no mundo, para não
orientado pelo alfabetizador dentro do se perder neste letramento e alfabetização
“círculo de cultura” tem por objetivo ativar a juntos permitem que o individue descubra
participação de todos os envolvidos em um o que realmente pode ser (SOARES, 2001).
debate sobre suas vivências culturais. A prática
de estudo no círculo, muito mais que ensinar
a ler-escrever, irá produzir modos próprios de
Alfabetizar um indivíduo, contando com o
coletividade, solidariedade, trabalho em equipe processo de letramento é alfabetizá-lo para
e como pensar uma educação para todos. que este tenha consciência da leitura de
mundo (FREIRE, 1995), compreendendo-se
A união do processo de alfabetização e quanto ser formador de opinião, favorecendo
o letramento possuem esta função na vida o novo e a solução de problemas que
do educando, pois, ao alfabetizar e letrar talvez só alfabetizado não fosse possível.
o indivíduo, cumpre-se o papel social da
alfabetização, que se condiciona ao processo
de construção da Cidadania. Aprender a ler na
EJA deve ser visto com muito mais importância,
deve-se dar o valor deste processo para além
88

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

Entende-se, portanto, que as aprendizagens,
dependem da motivação de interesse
dispensado pela criança, observando que
estes são aspectos importantes para que
as crianças sejam introduzidas na atividade
realizada, sentindo-se segura para realizá-la.

pensamentos, favorecerão o desenvolvimento
das habilidades necessárias para se
construir o processo de alfabetização.

Porém a escola erra ao pensar que
todos aprendem da mesma forma e por
meio de códigos linguísticos e diversos
Ler transforma o leitor em transmissor de fonemas, que dificultam a aprendizagem
conhecimento, pois ler transmite a quem ouve adequada da alfabetização, por não ter
um poder de analise sem igual do assunto significado para o aluno em questão.
que está sendo tratado. A leitura prende
atenção de quem ouve. Isto é observado
O conhecimento é algo que se constrói
no ato de contar estórias para as crianças. à medida que a criança toma consciência e
supera as suas dificuldades. A alfabetização e
O trabalho da EJA torna-se mais interessante o letramento contribuem para esta construção
quando apoiado ao acesso a livros e figuras, de formas prazerosa, já que, ao trabalháporém é necessário que se ofereça tal recurso los, estamos contribuindo para a construção
dando significado para o que realmente se quer da linguagem autônoma, transformando o
alcançar. Outro caminho é favorecer o acesso indivíduo em senhor do seu saber e dando
ao acervo de biblioteca para desenvolver a
novo sentido ao verbo ler. Lêvontade e a curiosidade de ler, bem como a
se não pelo simples fato
promoção de eventos como feiras de livros e
de repetir palavras, mas
exposições com livros construídos por eles.
entendendo o sentido que
estas trazem escondidos,
Dessa forma, o professor está contribuindo
de forma mais profunda.
para a construção efetiva da alfabetização,
favorecendo que o universo criado permita
suprir as falhas que venham a ocorrer,
habilitando a criança, futura leitora e escritora,
a desenvolver corretamente seus textos,
favorecendo lhe o aprendizado
efetivo e preparando-a para ler o
mundo e não somente os textos
codificados durante as aulas
ministradas pelo professor.

É possível comprovar
que na EJA o aluno
aprende a ler e escrever
por meio de ações que
lhe são significativas.
No primeiro momento,
ela deve experimentar,
manipular
e
concretizar
para ser capaz de estabelecer
relações
de
pensamentos
autônomos, a construção destes
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É papel da EJA e de seus participantes, conhecer os problemas e analisá-los, estudando as
dificuldades dos alunos, verificando seus interesses, estudando a causa destes, e organizando
um trabalho que busque corrigir, ou, pelo menos, diminuir as dificuldades apresentadas
favorecendo condições básicas para que o indivíduo possa desenvolver uma vida produtiva
e feliz, trabalhando atividades dinâmicas que favoreçam sua participação buscando favorecer
exercícios que lhe sejam importantes para toda a sua vida, contribuindo para prevenir, desenvolver
e corrigir problemas de leitura e escrita, favorecendo o desenvolvimento da alfabetização.
É preciso aproveitar todos os conceitos de construção de conhecimento para se
obter eficiência no desenvolvimento de habilidades criando e estimulando atividades
que possibilitem trabalhá-las para que, com o passar do tempo, dando significado
real ao que se propõe para que seja realmente assimilado. Para ensinar na EJA, é
preciso que se entenda a importância das escolhas de atividades sendo necessário que
se valorize e se reorganize as atividades desenvolvidas, considerando sua eficiência.
Este pode ser o caminho para que o trabalho da EJA seja realmente produtor
de conhecimento e trabalhe as habilidades específicas do indivíduo, permitindo
ao coordenador deste processo, busque solução dos problemas de aprendizagem
apresentados,
corrigindo-os
e
facilitando
o
desenvolvimento
do
trabalho.
Este artigo é um importante passo para que se permita visualizar os conceitos que
potencializem a aprendizagem de forma mais agradável aos olhos de quem a concebe e
mais feliz para quem a recebe, pois visualizando o processo alfabetizador desta forma,
conseguiremos alcançar maior número de adultos alfabetizados de forma mais eficiente.

90

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Maria Amélia / MARQUES, Maria Lucia: Alfabetização hoje. São Paulo; Ed. Cortez,
SP:1998.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é - Método Paulo Freire. Brasiliense, 1981.
CAGLIARI, Gladis Massini; CAGLIARI, Luiz Carlos. Diante das letras. Campinas, SP: Mercado
das Letras – 2001.
FREIRE, Paulo – Pedagogia do Oprimido – Paz e Terra. Ed 1986 (ed. de bolso).
GARCIA, Regina Leite. A formação da professora alfabetizadora: reflexões sobre a prática. São
Paulo: Cortez, SP, 2001.
LANDSMANN, Lílian Tochinsky: Aprendizagem da linguagem escrita - processos evolutivos e
implicações didáticas. São Paulo: Ed Ática, SP:2002.
SILVA, Lílian Lopes Martins :A escolarização do leitor – Ed. Mercado Aberto Porto Alegre –
1986.
SOARES, Magda: Letramento, um tema em três gêneros. Belo Horizonte, Ed. Autêntica, BH,2001.

91

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ - 2020

ANDREZA GUSTAVO DA SILVA

Graduação em Letras, pela Faculdade Universidade
Santo Amaro (2008); Especialista em Cultura Africana, pela
Faculdade Campos Elíseos (2017 cursando); Professor de
Ensino Fundamental II - Língua Portuguesa - na EMEF Frei
Damião.

92

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ - 2020

BENEFÍCIOS DA MÚSICA NA
APRENDIZAGEM
RESUMO: Este artigo apresenta a importância da música no processo de ensino aprendizagem
e a musicalização como elementos contribuintes para o desenvolvimento da inteligência e a
integração do ser. A música com maior ou menor intensidade está na vida do ser humano,
ela desperta emoções e sentimentos de acordo com a capacidade de percepção que ele
possui para assimilar a mesma, traz algumas sugestões de atividades e analisa o papel da
música na educação. Remete também a Inteligência Musical, apontada por Howard Gardner,
como uma das múltiplas inteligências e à capacidade que a música tem de influenciar o
homem física e mentalmente, podendo contribuir para a harmonia pessoal, facilitando a
integração e a inclusão social. O objetivo do artigo é mostrar que a música não é somente uma
associação de sons e palavras, mas sim, um rico instrumento que pode fazer a diferença nas
instituições de ensino, pois ela desperta o indivíduo para um mundo prazeroso e satisfatório
para a mente e para o corpo que facilita a aprendizagem e também a socialização do mesmo.

Palavras-chave: Aprendizagem; Socialização; Desenvolvimento; Música.
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INTRODUÇÃO

A

educação tem que ser vista de uma
maneira total e duradoura e precisa
de várias formas de estudo para
o seu melhoramento, porque em qualquer
meio sempre haverá formas diferentes de
individualidade e diversidades das condições
ambientais que são oriundos dos estudantes
que precisam de um tratamento personalizado.
Neste ponto devemos promover atividades
que ajudam no desenvolvimento do
intelecto e pensamento crítico do educando,
exemplificando seria as danças e músicas,
porque a música tornou-se um incentivo entre
aluno e professor no que se diz em aprender
de forma prazerosa no cotidiano entre os dois.
A criança tem que se sensibilizar com o
universo dos sons, porque é pela audição que
ela se interage com os fenômenos sonoros e
os sons. Quanto maior a alegria da criança
com o fenômeno sonoro, mas ela descobrirá
seus benefícios. Por isso é extremamente
importante, praticar com as crianças desde
pequeno, pois esta prática de certa forma ajuda
no desenvolvimento da sua memória e atenção.
FARIA (2001), diz que a música é de
extrema importância na aprendizagem,
porque a criança desde pequenininha já
escuta música, no qual diversas vezes
é cantada pela genitora ao adormecer,
conhecida como “canção de ninar”.
A música quando bem explorada
desenvolve a inteligência, criatividade e outros
dons e aptidões, portanto, deve-se aproveitar
esta excelente atividade educacional dentro
das salas de aula. A música e a dança estão
no corpo e afloram emoções, neste sentido
ela equaliza o metabolismo, interfere na
receptividade sensorial e diminui os efeitos
de fadiga ou leva a excitação do aluno.
Para STABILE citado por ESTEVÃO (2002,
p. 34) “a música e a dança permitem a
expressão pelo gesto e pelo movimento, que
traz satisfação e alegria. A criança aprende

e se desenvolver através dela”. O termo
musical proporciona papel muito importante
na vida recreativa de toda criança, ao mesmo
tempo em que acelera sua criatividade,
promovendo a autodisciplina e despertando
a consciência rítmica e estética. A música
transforma um terreno favorável para a
imaginação quando desperta as experiências
criadoras de cada um. A educação pela
música nos brinda com uma educação total.
FARIA (2001, p. 24), “A música como
sempre esteve presente na vida dos seres
humanos, ela também sempre está presente
na escola para dar vida ao ambiente escolar
e favorecer a socialização dos alunos, além
de despertar neles o senso de criação e
recreação”. A unidade escolar, enquanto
espaço institucional para difusão de
conhecimentos socialmente construídos, pode
se trabalhar em patrocinar a aproximação das
crianças com outras propriedades da música
que não aquelas reconhecidas por elas na
sua relação espontânea com a mesma. Cabe
aos professores proporcionar situações de
aprendizagem nas quais as crianças possam
ficar em relação com um número diferente de
produções musicais não apenas amarradas
ao seu ambiente sonoro, mas se possível,
também, de origens variadas, como, de outras
famílias, de outras comunidades, de outras
culturas de diferentes qualidades: folclore,
música popular, música clássica e outros.
As atividades musicais nas escolas devem
partir do que as crianças já conhecem
deste ritual, e se desenvolve dentro dos
parâmetros e probabilidades de trabalho de
cada educador. FARIA (2001, p. 4), “A música
passa uma mensagem e revela a forma de
vida mais nobre, a qual, a humanidade
almeja, ela demonstra emoção, não
ocorrendo apenas no inconsciente, mas toma
conta das pessoas, envolvendo-as trazendo
lucidez à consciência”. A música como outra
qualquer arte acompanha historicamente
o desenvolvimento das pessoas e pode se
olhar à análise de épocas da história, porque
em cada uma, ela está sempre atuante. A
música é algo que sempre está na vida do
homem, podendo se comprovar isto, em
qualquer registro da caminhada da história.
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As crianças sabem que se dança música,
isto é, que a dança está associada à música, e
geralmente sentem grande prazer em dançar.
Se os professores levarem isso em conta
e considerarem como ponto de partida o
repertório atual de sua classe (os das crianças
e o próprio) e puderem expandir este repertório
comum com o repertório do seu grupo cultural
e de novos grupos, criando situações em que
as crianças possam brincar, com certeza
estarão contribuindo significativamente para a
formação das crianças. (ESTEVÃO, 2002, p. 33).
A música na vida humana é tão maravilhosa,
pois é algo que ajuda no bem estar de todos. No
convívio escolar a musica tem por consequência,
aumentar e ajudar na aprendizagem das
crianças, porque a ensina a ouvir e escutar
de maneira concreta, ativa e refletida.
Ducorneau (1984), o primeiro passo para
que a criança aprenda a escutar bem consiste
em permitir que ela faça experiências sonoras
com as qualidades do som como o timbre, a
altura e a intensidade, depois disso, estará em
posição de escuta. A criança que consegue
desenvolver pouco a pouco a apreciação
sensorial, aprende a gostar ou não de
determinados sons e passa a reproduzi-los e
a criar novos desenvolvendo sua imaginação.
A boa música influencia o ser humano,
obtendo de volta a padrões mais saudáveis
de pensamentos, sentimentos e ações. A
música afeta de duas formas diferentes no
corpo da pessoa: diretamente, com o efeito
do som sobre as células e os órgãos, e
indiretamente, agindo sobre as emoções, que
influenciam numerosos processos corporais
provocando a ocorrência de tensões e
relaxações em várias partes do corpo.
Para GAINZA (1988), a música é um
elemento de fundamental importância, pois
movimenta, mobiliza e por isso contribui
para a transformação e o desenvolvimento. A
música não substitui o restante da educação,
ela tem como função atingir o ser humano
em sua totalidade. Não existe uma maneira
única de trabalhar corretamente, mas devem
ser respeitados alguns princípios comuns. Um
deles é que o ensino de música começa com
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a produção e a prática da própria música.
Essa é uma condição básica. Por isso, o
governo precisa buscar formas que sejam
profundamente atuais e eficazes para satisfazer
às necessidades musicais apresentadas pela
moçada que está na escola. A educação tem
como meta desenvolver em cada indivíduo
toda a perfeição de que é capaz. Porém, sem
a utilização da música não é possível buscar
outra meta, pois nenhuma outra atividade tem
o poder de levar o indivíduo a agir. A música
atinge o auge por meio do ritmo e do som, e
por meio da melodia, alcança a afetividade.
Para Stefani (1987), a música afeta as
emoções, pois as pessoas vivem mergulhadas
em um mundo de sons. Em qualquer lugar
e qualquer hora transpira-se a música, sem
tomar conta disso. A música é escutada
porque faz com que as pessoas sintam algo
bom, que proporciona sentimentos, podese dizer que tais sentimentos de alegria,
melancolia, violência, sensualidade, calma e
assim por diante, são experiências da vida
que constituem um fator importantíssimo na
formação do caráter do indivíduo. A música é um
instrumento facilitador do processo de ensino
aprendizagem, portanto deve ser possibilitado
e incentivado o seu uso em sala de aula
Também aborda a questão da Inteligência
Musical, apresentada por Howard Gardner
(1995). Ele desenvolveu sua teoria baseando-se
no estudo de diversas pessoas, com diferentes
trajetórias de vida, profissões e aspirações.
Ele realizou entrevistas e pesquisas cerebrais
com vítimas de derrame, prodígios, crianças
autistas e os chamados “idiotas-prodígios“.
Na teoria das inteligências múltiplas, e
apresenta alguns motivos pelos quais ela
deva ser mais bem considerada no currículo
escolar. Por fim, indica a música como um
elemento importante para estabelecer a
harmonia pessoal, facilitando a integração, a
inclusão social e o equilíbrio psicossomático.
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O QUE SERIA A MÚSICA?
Segundo Bréscia (2003), a música é uma
linguagem universal, tendo participado da
história da humanidade desde as primeiras
civilizações. Conforme dados antropológicos,
as primeiras músicas seriam usadas em
rituais, como: nascimento, casamento, morte,
recuperação de doenças e fertilidade. Com o
desenvolvimento das sociedades, a música
também passou a ser utilizada em louvor a
líderes, como a executada nas procissões
reais do antigo Egito e na Suméria. Na Grécia
Clássica o ensino da música era obrigatório,
e há indícios de que já havia orquestras
naquela época. Pitágoras de Samos, filósofo
grego da Antigüidade, ensinava como
determinados acordes musicais e certas
melodias criavam reações definidas no
organismo humano. “Pitágoras demonstrou
que a seqüência correta de sons, se tocada
musicalmente num instrumento, pode mudar
padrões de comportamento e acelerar o
processo de cura” (BRÉSCIA, p. 31, 2003).
Atualmente existem diversas definições
para música. Mas, de um modo geral, ela é
considerada ciência e arte, na medida em que
as relações entre os elementos musicais são
relações matemáticas e físicas; a arte manifestase pela escolha dos arranjos e combinações.
Houaiss apud Bréscia (2003, p. 25) conceitua
a música como “[...] combinação harmoniosa
e expressiva de sons e como a arte de se
exprimir por meio de sons, seguindo regras
variáveis conforme a época, a civilização etc.”
De uma maneira mais didática e abrangente,
a música é composta por melodia, harmonia
e ritmo. Já Gainza (1988, p.22) ressalta que:
“A música e o som, enquanto energia
estimula o movimento interno e
externo no homem; impulsionamno-a ação e promovem nele uma
multiplicidade de condutas de
diferentes qualidade e grau”. De
acordo com Weigel (1988, p. 10) a
música é composta basicamente por:
Som: são as vibrações audíveis
e regulares de corpos elásticos, que
se repetem com a mesma velocidade,
como as do pêndulo do relógio. As vibrações
irregulares são denominadas ruído. Onde
melodia é a parte cantada da música,
harmonia é uma sobreposição de notas e

ritmo é a marcação do tempo da música. De
acordo com Wilhems apud Gainza (1988, p.
36): Cada um dos aspectos ou elementos da
música corresponde a um aspecto humano
específico, ao qual mobiliza com exclusividade
ou mais intensamente: o ritmo musical induz
ao movimento corporal, a melodia estimula a
afetividade; a ordem ou a estrutura musical
(na harmonia ou na forma musical) contribui
ativamente para a afirmação ou para a
restauração da ordem mental no homem
(WILHEMS apud GAINZA, 1988, p. 36).

O PAPEL DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO
Snyders (1992) comenta que a função
mais evidente da escola é preparar os jovens
para o futuro, para a vida adulta e suas
responsabilidades. Mas ela pode parecer
aos alunos como um remédio amargo que
eles precisam engolir para assegurar, num
futuro bastante indeterminado, uma felicidade
bastante incerta. A música pode contribuir
para tornar esse ambiente mais alegre e
favorável à aprendizagem, afinal “propiciar
uma alegria que seja vivida no presente é
a dimensão essencial da pedagogia, e é
preciso que os esforços dos alunos sejam
estimulados, compensados e recompensados
por uma alegria que possa ser vivida no
momento presente” (SNYDERS, 1992, p. 14).
Além de auxiliar para deixar o ambiente
escolar mais festivo, podendo ser usada
até mesmo para proporcionar um ar mais
receptivo à chegada dos alunos, dando um
efeito calmante após períodos de atividade
física e diminuindo a preocupação em
momentos de prova, a
música também
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pode ser utilizada como um recurso no
aprendizado de outras disciplinas. O professor
pode selecionar músicas que digam sobre o
conteúdo a ser utilizado em sua área, isso vai
fazer com que a aula seja dinâmica e atraente,
e vai auxiliar a recordar as informações.
Mas, a música também deve ser pensada
como matéria em si, como linguagem artística,
forma de expressão e patrimônio cultural. A
escola deve aumentar o conhecimento musical
do aluno, dando oportunidades na convivência
com os diferentes estilos, apresentando
novos
gêneros,
proporcionando
uma
análise pensativa do que lhe é apresentado,
permitindo que o aluno se torne mais crítico.
Conforme Mársico (1982, p.148) “[...] uma
das tarefas primordiais da escola é assegurar
a igualdade de chances, para que toda
criança possa ter acesso à música e possa
educar-se musicalmente, qualquer que seja
o ambiente sócio-cultural de que provenha”.
As atividades musicais realizadas na
escola não visam à formação de músicos, e
sim, através da vivência e compreensão da
linguagem musical, propiciar a abertura de
canais sensoriais, facilitando a expressão
de emoções, ampliando a cultura geral e
contribuindo para a formação integral do
ser. A esse respeito Katsch e Merle-Fishman
apud Bréscia (2003, p.60) afirmam que “[...]
a música pode melhorar o desempenho e a
concentração, além de ter um impacto positivo
na aprendizagem de matemática, leitura e
outras habilidades lingüísticas nas crianças”.

Gainza (1988) afirma que as atividades
musicais na escola podem ter objetivos de
prevenção, nos seguintes aspectos: Físico:
oferecendo atividades capazes de promover
o alívio de tensões devidas à instabilidade
emocional e fadiga; Psíquico: promovendo
processos de expressão, comunicação e
descarga emocional através do estímulo
musical e sonoro; Mental: proporcionando
situações que possam contribuir para
estimular e desenvolver o sentido da ordem,
harmonia, organização e entendimento.
Para Bréscia (2003, p. 81) “[...] o
aprendizado de música, além de favorecer
o desenvolvimento afetivo da criança,
amplia a atividade cerebral, melhora o
desempenho escolar dos alunos e contribui
para integrar socialmente o indivíduo”.

CONTRIBUIÇÕES DE HOWARD
GARDNER

A teoria das inteligências múltiplas sugere
que existe um conjunto de habilidades,
chamadas de inteligências, e que cada
indivíduo as possui em grau e em combinações
diferentes. Segundo Gardner (1995, p. 21):
“Uma inteligência implica na capacidade de
resolver problemas ou elaborar produtos que
são importantes num determinado ambiente
ou comunidade cultural”. São, a princípio, sete:
inteligência musical, corporal-cinestésica,
lógica-matemática,
lingüística,
espacial,
interpessoal e intrapessoal. A inteligência
Além disso, como já foi citado antes, o trabalho musical é caracterizada pela habilidade
com a musicalidade infantil na instituição escolar para reconhecer sons e ritmos, gosto em
é um poderoso instrumento que aprimora, cantar ou tocar um instrumento musical.
além da sensibilidade à música, fatores
como: concentração, memória, coordenação
Gardner (1995) destaca ainda que as
motora, socialização, acuidade auditiva e
disciplina. Conforme Barreto (2000, p.45): inteligências são parte da herança genética
humana, todas se manifestam em algum grau em
Ligar a música e o movimento, utilizando todas as crianças, independente da educação
a dança ou a expressão corporal, pode ou apoio cultural. Assim, todo ser humano
contribuir para que algumas crianças, possui certas capacidades essenciais em cada
em situação difícil na escola, possam se uma das inteligências, mas, mesmo que um
adaptar (inibição psicomotora, debilidade indivíduo possua grande potencial biológico
psicomotora,
instabilidade
psicomotora,
etc.). Por isso é tão importante a escola se para determinada habilidade, ele precisa de
tornar um ambiente alegre, favorável ao oportunidades para explorar e desenvolvê-la.
desenvolvimento (BARRETO, 2000, P.45):
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“Em resumo, a cultura circundante
desempenha um papel predominante na
determinação do grau em que o potencial
intelectual de um indivíduo é realizado”
(GARDNER, 1995, p, 47). Sendo assim,
a escola deve respeitar as habilidades de
cada um, e também propiciar o contato
com atividades que trabalhem as outras
inteligências, mesmo porque, segundo o
autor, todas as atividades que realizamos
utilizam mais do que uma inteligência.
Ao considerar as varias habilidades,
a escola está dando chance para que o
educando se destaque em
pelo menos uma delas, ao
contrário do que acontece
quando se privilegiam apenas
as
capacidades
lógicamatemática e linguística.
Além disso, na avaliação é
preciso considerar o uso de
expressão em que o aluno
melhor se adapte. Campbell;
Campbell; Dickinson (2000,
p.147)
ao
comentarem
sobre a inteligência musical,
resumem
os
motivos
pelos quais ela deve ser
valorizada
na
escola:

COMO A MÚSICA AJUDA NA INTEGRAÇÃO DO SER
Há muito vem se estudando a relação entre
música e saúde, conforme Bréscia (2003, p. 41):
“A investigação científica dos aspectos e processos
psicológicos ligados à música é tão antiga quanto
às origens da psicologia como ciência”. A autora cita
ainda os benefícios do uso da música em diversos
ambientes como hospitais, empresas e escolas.
Em alguns centros hospitalares a música tem
sido usada antes, durante e após cirurgias, os
resultados vão desde pressão sangüínea e pulsos
mais baixos, menos ansiedade, sinais vitais e
estados emocionais mais
estáveis, até menor necessidade
de anestésico. Uma Faculdade
em São Paulo realizou uma
pesquisa que avalia os efeitos
da música em pacientes com
câncer. A pesquisa revela que
a musicoterapia pode ajudar
e muito na diminuição dos
sintomas de pacientes que fazem
tratamento
quimioterápico.

Em empresas o meio mais
procurado para se fazer música
é o canto coral, pois esta é
uma atividade que permite a
integração e exige cooperação
entre seus membros, além de
Conhecer
música
é
importante. - A música transmite nossa proporcionar relaxamento e descontração. Na
herança cultural. É tão importante conhecer opinião de Faustini apud Bréscia (2003, p.61):
Beethoven e Louis Armstrong quanto
A necessidade social do homem de ser aceito
conhecer Newton e Einstein. - A música é
uma aptidão inerente a todas as pessoas e por um meio e de pertencer a um determinado
merece ser desenvolvida. - A música é criativa grupo para o qual contribua com seu tempo e
e auto-expressiva, permitindo a expressão talento, é totalmente satisfeita pela participação
em um determinado grupo coral. Além disso,
de nossos pensamentos e sentimentos mais
este grupo lhe trará grande satisfação e orgulho
nobres. - A música ensina os alunos sobre
em suas realizações artísticas, beneficentes,
seus relacionamentos com os outros, tanto
religiosas, e desenvolverá nele satisfação
em sua própria cultura quanto em culturas
sadia, por estar sua pessoa relacionada a
estrangeiras. - A música oferece aos alunos um ótimo grupo (BRÉSCIA, 2003, P.61).
rotas de sucesso que eles podem não encontrar
em parte alguma do currículo. - A música
Cantarolar é uma brincadeira que necessita
melhora a aprendizagem de todas as matérias. controle e uso total da respiração, proporcionando
- A música ajuda os alunos a aprenderem relaxamento e energização. Fregtman apud
que nem tudo na vida é quantificável. Gregori (1997 p. 89) comenta que: “O canto
- A música exalta o espírito humano. desenvolve a respiração, aumenta a proporção
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de oxigênio que rega o cérebro e, portanto,
modifica a consciência do emissor”. A prática
do relaxamento traz muitos benefícios, ajudando
para a saúde física e mental do individuo. De
acordo com Barreto e Silva (2004, p. 64): “O
relaxamento propicia o controle da mente e o uso
da imaginação, dá descanso, ensina a eliminar
as tensões e leva à expansão da nossa mente”.

Crianças mentalmente deficientes e autistas
geralmente reagem à música, quando tudo o
mais falhou. A música é um veículo expressivo
para o alívio da tensão emocional, superando
dificuldades de fala e de linguagem. A terapia
musical foi usada para melhorar a coordenação
motora nos casos de paralisia cerebral e distrofia
muscular. Também é usada para ensinar controle
de respiração e da dicção nos casos em que
Assim como as atividades de musicalização existe distúrbio da fala (Bréscia, 2003, p.50).
a prática do canto também traz ajudas para a
Já que a música comprovadamente
aprendizagem, portanto devendo ser mais explorada
pode
trazer tantos benefícios para a saúde
na escola. Bréscia (2003) afirma que cantar pode
ser um excelente companheiro de aprendizagem, física e mental porque as escolas não as
contribui com a socialização, na aprendizagem de utilizam mais? Colocá-la no cotidiano escolar
conceitos e descoberta do mundo. Tanto no ensino certamente acarretará benefícios tanto pra
das matérias quanto nos recreios cantar pode educadores quanto para os estudantes. Os
professores encontram nela mais um recurso,
ser um veículo de compreensão, memorização
e os estudantes se sentirão extremamente
ou expressão das emoções. Além disso, o canto motivados, se aprimorando de forma lúdica
também pode ser utilizado como instrumento para e prazerosa e intensa. Como já foi dito
pessoas aprenderem a lidar com a agressividade. anteriormente, a música auxilia no equilíbrio
das energias, desenvolvendo a criatividade, e
O relaxamento propiciado pela atividade de a memória, e a concentração, autodisciplina,
cantar também contribui com a aprendizagem. socialização, além de contribuir para a higiene
Barreto (2000, p. 109) observa que: “O mental, reduzindo a ansiedade e promovendo
relaxamento depende da concentração e por isso vínculos (BARRETO e SILVA, 2004).
só já possui um grande alcance na educação de
Gregori (1997) explica que harmonia,
crianças dispersivas, na reeducação de crianças
ditas hiperativas e na terapia de pessoas ansiosas”. em música, é uma combinação de sons
Comenta ainda que crianças com problemas de simultâneos que acompanha a melodia e
adaptação geralmente apresentem respiração curta é construída de acordo com o gosto do
compositor. No cotidiano, inclusive na escola,
e pela boca, o que dificulta a atenção concentrada,
também se deve buscar harmonizar a síntese
pois esta depende do controle da respiração. dialética corpo/ mente, pois esta
As atividades relacionadas à música também
servem de estímulo para crianças com dificuldades
de aprendizagem e contribuem para a inclusão de
crianças portadoras de necessidades especiais.
As atividades de musicalização, por exemplo,
servem como estímulo a realização e o controle
de movimentos específicos, contribuem na
organização do pensamento, e as atividades em
grupo favorecem a cooperação e a comunicação.
Além disso, a criança fica envolvida numa atividade
cujo objetivo é ela mesma, onde o importante
é o fazer, participar, não existe cobrança de
rendimento, sua forma de expressão é respeitada,
sua ação é valorizada, e através do sentimento
de realização ela desenvolve a autoestima.
Sadie apud Bréscia (2003, p.50) afirma que:

99

também deve propiciar uma
maior tomada de conhecimento
da
consciência
corporal,
promovendo
o
equilíbrio
do ser e contribuindo para
sua integração com o meio
onde vive, e a música pode
contribuir
para
isto
segundo os avanços das
neurociências.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que, por meio deste estudo que as diversas áreas do conhecimento podem ser estimuladas
com o uso da musicalidade. Segundo esta perspectiva, a música é nascida como um universo que
fala a expressão de ideias, valores culturais, sentimentos e ajuda na comunicação da pessoa consigo
mesmo e com o meio em que se vive.
Ao atender diferentes modos do desenvolvimento humano: físico, social, mental, espiritual e emocional,
a música deve ser vista como um agente facilitador do processo educacional. Nesse contexto faz se
necessária a sensibilização dos professores para relembrar a conscientização quanto às alternativas
da música para facilitar o bem-estar e o crescimento das potencialidades dos estudantes, porque ela
fala diretamente ao corpo, à mente e às emoções.
A chegada da música na educação ajuda a percepção e estimula a memória e a inteligência,
conciliando-se ainda com habilidades linguísticas e lógico-matemáticas ao desenvolver processos
que ajudam o aluno a se reconhecer e a se orientar melhor no mundo. Fora isso, a música também
vem sendo usada como fator de bem estar no emprego e em várias atividades terapêuticas, como
elemento facilitador na manutenção e recuperação da saúde. As atividades de musicalidade também
auxiliam a inclusão de crianças portadoras de necessidades especiais.
Pelo seu caráter lúdico e de liberdade de expressão, não acrescentam pressões e nem cobranças de
participações, são uma forma de melhorar e aliviar a criança, ajudando na desinibição, auxiliando para
o envolvimento social, acordando noções de respeito e consideração pelo outro, e abrindo espaço
para novas aprendizagens.
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A INSERÇÃO DA
INFORMÁTICA EDUCATIVA
NAS SÉRIES INICIAIS
RESUMO: O presente artigo sobre o tema informática na educação, e sua inserção nas séries
iniciais, tem por objetivo apresentar uma análise da importância do uso da informática como
ferramenta pedagógica no processo de ensino e aprendizagem, e analisando as concepções
de seu uso diante das transformações educacionais no decorrer dos anos até os dias atuais
onde se efetivou a pesquisa, diagnosticando as particularidades nas relações estabelecidas
entre professor e aluno, mediante a esse processo de ensino que favorece o desenvolvimento
cognitivo de maneira dinâmica e significativa, a partir do uso educacional da informática
nas escolas. O trabalho foi desenvolvido dentro dos referenciais metodológicos, utilizando
os procedimentos de pesquisas bibliográficas descritivas, que levou a alcançar os objetivos
e a confirmação da hipótese levantada para a elaboração do trabalho. Como resultados das
análises do trabalho pode-se compreender que, a informática como ferramenta no processo
de ensino e aprendizagem nas séries iniciais, deve habilitar e oportunizar o aluno a adquirir
conhecimentos novos, facilitando no processo de alfabetização e complementando os conteúdos
curriculares, sempre visando no desenvolvimento integral dos educandos, fazendo de seu uso
um compromisso educacional para uma visão e desenvolvimento educacional e humano,
principalmente para autonomia dos alunos, criação, transformação e emancipação de ensino.

Palavras-chave: Informática Educativa; Educação; Ensino Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

D

iante
da
globalização
do
conhecimento tecnológico e da
informática presentes em nosso dia
a dia, vemos que hoje é possível e necessário
usar a informática como apoio pedagógico,
e isso leva os alunos a assimilar os seus
conhecimentos com os acontecimentos da
atualidade e do mundo, onde se constrói uma
aprendizagem voltada para a realidade atual
e para o mercado de trabalho que a cada dia
que passa exige o conhecimento na área. O
processo de ensino-aprendizagem interativo
baseado na informática implica identificar
a prática docente referente às diversas
modalidades de educação na informática, a
integração crescente à prática educativa de
seus mais modernos e existentes recursos
que poderão e devem ser utilizados na
aprendizagem dos alunos possibilitando
uma aprendizagem significativa e dinâmica.
As escolas e métodos de ensino vem
passando por um processo de renovação.
Estamos vivendo uma época de constantes
transformações, de trocas rápidas de
informação, em que o conhecimento nos
chega de forma acelerada, refletindo as
mudanças ocorridas na sociedade. Com o
avanço das tecnologias, os alunos chegam
à escola com uma imensa quantidade
de informações. Por isso as facilidades
oferecidas pelos computadores permitem
explorar ilimitados e diferentes usos da
informática na educação, aumentando as
áreas de aplicação e a diversidade de
atividades que professores e alunos podem
realizar. Esse tema foi escolhido, pois a
informática favorece a proposta de trabalhos
escolares com postura interdisciplinar e com
os recursos da informática, a educação pode
estabelecer uma aprendizagem construtiva e
significativa, na qual o aluno pode aprender
de forma mais dinâmica e transformadora.

O principal objetivo do trabalho é
identificar a importância da informática no
contexto educacional nas séries iniciais.
Compreendendo seu uso na educação
como ferramenta de apoio pedagógico para
o desenvolvimento no processo de ensino
aprendizagem dos educandos. E de acordo
com o histórico da informática no Brasil,
sabemos que ela foi inicialmente introduzida
para o lado administrativo e não para o
educacional, mas com o passar dos anos
a informática passou a ser uma ferramenta
importante no processo e desenvolvimento
educacional, sendo integrada às atividades
de sala de aula. Entre as novas tecnologias, a
informática ocupa um lugar de destaque pelo
poder de processamento de informação que
possui. Neste contexto ela não pode ser vista
apenas como modernidade, mas como uma
ferramenta que poderá contribuir no processo
da aprendizagem. Dentro desta perspectiva, a
formação dos educadores deve favorecer uma
reflexão sobre a relação entre teoria e prática
e proporcionar a experimentação de novas
alternativas pedagógicas. Isso não significa
jogar fora as velhas práticas, mas sim, apropriarse das novas, significando e promovendo
a transformação necessária. Esse projeto
tem por objetivo entender as concepções
do uso da informática no contexto escolar.
O trabalho está dividido em três capítulos
os quais abordarão as questões referentes
a Informática aplicada à Educação. O
Primeiro capítulo irá falar sobre a Introdução
da Informática no ambiente escolar e como
seu uso no âmbito educacional cada vez
mais vem ganhando mais relevância. Ela
hoje está sendo utilizada como instrumento
de aprendizagem, sendo assim a educação
também vem passando por grandes mudanças
por conta do uso efetivo da informática como
uma tecnologia indispensável na educação. O
Segundo capítulo irá falar sobre a informática e o
computador como recursos de aprendizagem.
E para finalizar o terceiro capítulo irá falar os
professores e o uso da informática educativa.
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A INTRODUÇÃO DA INFORMÁTICA
EDUCATIVA NO AMBIENTE
ESCOLAR: O USO DA INFORMÁTICA
NO AMBIENTE EDUCACIONAL NO
BRASIL
No âmbito educacional brasileiro a
informática surge com a influência de outras
culturas, na década de 80 Papert que foi um
educador e pesquisador acreditava que o
computador seria um instrumento que permite
aos alunos trabalhar conceitos de forma mais
lúdica e simples, e assim foi desenvolvido
uma linguagem e uma programação para os
aluno que facilitaria esse trabalho didático
na escola. Os principais objetivos de inserir
a informática nas escolas eram de estimular
as aplicações do uso da informática, utilizar
a informática educativa aos sistemas de
ensino e promover uma educação efetiva
e dinâmica, para alunos e educadores. A
inserção da informática na educação escolar
contribui para a melhoria das condições do
acesso a informação, permitindo melhorar na
contribuição para a comunicação não só entre
professores e alunos, mas de toda instituição.
O uso da informatização nos mostra grandes
desafios, fazendo com que os professores
pensem em sua didática, metodologias
e conteúdos, e que se sua prática venha
a ser compatível com as experiências
com o uso efetivo dos computadores.

inúmeras possibilidades pedagógicas de
se trabalhar, mas deve-se pensar em quais
metodologias utilizar, para que ele tenha um
verdadeiro significado, e não fique apenas com
um instrumento da modernidade nas escolas.
Grandes pesquisadores e educadores fazem
um estudo das diferentes formas de utilizar a
tecnologia dentro desse ambiente, vendo que
as possibilidades da utilização da informática
e do computador como uma ferramenta
pedagógica, e de uma forma que se entenda
seu uso como meio de contribuição no
processo da aprendizagem e desenvolver nos
educandos novos estímulos para aprender.
A autora Raquel Carneiro nos explica que:
O fato de que a educação trilha
caminhos difíceis, em passos lentos no
exercício da sua função social específica,
pede um estudo das Representações
Sociais da informática e do computador no
contexto da educação para compreender
supostos “medos”, “resistências” ou
“fascínios”, elementos “presentes no
imaginário individual e coletivo, no que
se refere à representação da informática
no
cotidiano,
particularmente,
na
educação” (CARNEIRO 2002, p.15).

A INFORMÁTICA E O AMBIENTE
A informática no âmbito educacional cada EDUCACIONAL

vez mais vem ganhando mais relevância. Ela
hoje está sendo utilizada como instrumento
de aprendizagem, sendo assim a educação
também vem passando por grandes mudanças
por conta do uso efetivo da informática como
uma tecnologia indispensável na educação. A
informática é privilegiada por sua utilização,
e assim os computadores que são utilizados
como ferramentas pedagógicas, auxiliando
o processo da construção do conhecimento,
seu uso deve ser considerado de acordo com
os componentes curriculares. O computador
dessa forma torna-se um recurso que dá
suporte na aprendizagem, e com ele há
105

Segundo Carneiro (2002), no ambiente
educacional a informática tem como objetivo
deixar que os alunos entrem em contato com
o mundo informatizado, sendo a informática
um recurso que possibilita uma aprendizagem
com significado e mais prazerosa. Trabalhar
com seu uso é uma grande possibilidade
de diversificar a prática pedagógica. O
uso do computador assim possibilita que a
escola faça parte do mundo informatizado,
incorporando novas funções e hábitos de se
trabalhar e interagir com os alunos. Tendo
sempre em vista que seu uso e forma de

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

aprender com a produção de conhecimento
no mundo atual se dá de forma rápida, e assim
sua incorporação e inovações contribuem
para a melhoria e qualidade na educação.
Mas não se pode esquecer que a presença da
tecnologia não é a única forma de melhorar
a qualidade de ensino, essa tecnologia deve
ter sua utilização na escola para a ampliação
das ações didáticas do educador, e o maior
objetivo é construir ambientes de ensino e
aprendizagem que ajudem na curiosidade,
observação, postura crítica, e principalmente
na autonomia dos alunos. Sendo assim o
educador continua planejando as situações
que desenvolvem o conhecimento a partir
do ensino e dos processos de ensino e
aprendizagem, mas utilizando essa grandiosa
ferramenta pedagógica e tecnológica para
mais um recurso de aprender e ensinar.
O uso da tecnologia nas escolas deve
ser visto com um recurso para melhorar os
conteúdos curriculares, e não somente para
ensinar conteúdos da informática. O que
seria ideal é construir objetivos e metas
pedagógicas para que todas as atividades
sejam significativas e façam do uso da sala
de informática uma extensão da sala de
aula, tornando ambos como ambientes de
aprendizagem. A informática educacional deve
dar oportunidades para os alunos adquirir
conhecimento novos, sendo a informática a
complementação dos conteúdos curriculares
que devem visar o desenvolvimento integral
dos educandos. E o educador diante disso deve
usar a informática em sua prática utilizando-a
em seu favor. A escola precisa mobilizar
seus componentes para essa nova realidade,
e para a grande importância da informática
educacional, quebrando os paradigmas, e
acreditando que a tecnologia é uma grande
aliada no desenvolvimento e pratica na
construção do saber. O mais necessário é
fazer com que o professor sinta-se como
membro importante na participação
desse processo, que ele seja integrante
nesse novo conhecimento, que sinta à
vontade de se atualizar constantemente

e criar estratégias novas de aprendizagens,
para poder enfrentar com sucesso esse novo
e maravilhoso desafio que é a informática
como parte fundamental no ambiente
escolar. Raquel Carneiro (2002) conclui que:
De forma bastante sutil, pode-se dizer que a
Realidade Virtual está começando a mudar a educação.
Isso porque, apesar das barreiras tecnológicas, a
utilização da Realidade Virtual pode causar reações
de curiosidade e empatia pelas possibilidades que
representa, podendo ser associada à fantasia e a
imaginação, revolucionando os conceitos tradicionais
de ensino-aprendizagem (CARNEIRO,2002, p.18).

A informática na escola é fundamental tanto
para os professores como principalmente
para os alunos. Ambos ao fazer o uso dessa
tecnologia passam a trabalhar em um âmbito
interdisciplinar e multidisciplinar, eles não
só recebem informações, mas constroem o
conhecimento de acordo com as vivências do
que já estão acostumados em seu cotidiano, e
com o uso dessa aula, é possível desenvolver
metodologias alternativas que possam
contribuir no desenvolvimento do processo
ensino
e
aprendizagem
dos
alunos
(CARNEIRO,
2 0 0 2 ) .
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A INFORMÁTICA E O
COMPUTADOR COMO RECURSOS
DE APRENDIZAGEM - O USO DA
INFORMÁTICA E OS COMPUTADORES
PARA UMA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA COM BASE NOS
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi realizada por base
bibliográfica e literária, com artigos, livros
e teses, há uma reflexão e crítica sobre a
Informática Educacional, e de acordo com
o embasamento teórico utilizado para a
elaboração da pesquisa, como os autores
Carneiro (2002); Tajra (2012); Oliveira(1997)
e Valente (1993), entre outros pesquisados
durante o trabalho, podemos ter a compreensão
e reflexão que na educação a informática
e o computador são grandes aliados, o
computador é uma máquina que possibilita
viver em um mundo abstrato, e interagir com
diversas formas de aprender, ele assume a
cada dia que passa diversas funções por seu
uso, como forma
educativa contribui com
grande
significado
no
processo
de
aprendizagem.
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Os computadores na escola devem ser
usados para transmitir informações para os
alunos, e principalmente reforçar e auxiliar nos
conteúdos dados em sala de aula, assim ele
reforça as novas condições do aluno construir
seu próprio conhecimento. Seu uso auxilia
na criação de ambientes da aprendizagem
que demonstram a grande construção de
como o conhecimento se constitui nos dias
atuais, isso é um grande desafio e requer
força de vontade dos professores em todos
os sentidos, assim como atualização nos
estudos, comprometimento e força de
vontade para ensinar de forma diferenciada.
O uso da informática e do computador nas
escolas não deve ser visto como modismo,
mas sim como uma nova forma de auxilio
no processo de ensino e aprendizagem. O
seu uso depende da concepção de quem
emprega a tecnologia, o que significa dizer
que nenhum condutor de uma máquina
potente faz dela um modelo de eficiência com
resultados promissores. A máquina, por si só,
não dá conta disso. É o propósito em que se
estruturam suas operações e o modelo de
orientação para aquele que dela usufrui que
faz do usuário um bem ou mal sucedido em
suas interações. Assim sendo, professores
que utilizam o computador nas suas aulas
podem, estar inovando e promovendo
aprendizagens significativas. No sentido de
observar, investigar e analisar os professores
em suas práticas e como eles aprendem
a lidar com a informática, bem como tais
aprendizagens se evidenciam em suas
práticas como modelos de ensino constituemse intenções dessa
pesquisa. Tajra nos
explica em relação
ao uso do
computador que:

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

A abordagem que usa o computador como meio
para transmitir a informação ao aluno mantém a
prática pedagógica vigente. Na verdade, o computador
está sendo usado para informatizar os processos
de ensino que já existem. Isso tem facilitado a
implantação do computador na escola, pois não
quebra a dinâmica por ela adotada (TAJRA,2012, p.46)

O COMPUTADOR COMO
FERRAMENTA PEDAGÓGICA
Para Tajra (2012), o computador como uma
ferramenta que facilita o processo de ensino
aprendizagem, auxiliando no desenvolvimento
do raciocínio do aluno, aprovando, portanto o
seu uso em sala de aula. As novas tecnologias
são importantes, pois ampliam o conceito de
espaço e tempo, de comunicação audiovisual
e de aula, estabelecendo novos referenciais
entre o virtual e o presencial, entre o estar
conectado à distância e o estar conectado junto,
afirmando, que há um grande investimento em
tecnologias telemáticas para conectar alunos e
professores no ensino presencial e à distância
e de que são favoráveis as perspectivas de
que trarão soluções rápidas para a melhoria
da educação, porém, alerta para alguns
pontos críticos que precisam ser levados em
consideração para que toda esta mudança
não seja apenas aparente, onde o computador
seja apenas um aparato tecnológico
de alto custo, mas sem funcionalidade
para
proporcionar
aprendizagens
significativas aos alunos (TAJRA, 2012).
Através do computador, instaura-se uma
situação de aprendizagem na qual não há risco
de bloqueios cognitivos devido a problemas
de emotividade ou relacionamentos, pois
a máquina não provoca constrangimento
ou castigos durante as atividades de
aprendizagem. A máquina permite um
relacionamento interativo da aprendizagem por
ensaio e erro, ou seja, diante do computador o
aluno formula hipóteses, fornece informações
para o computador para testá-las, fazendo
experiências práticas, obtém respostas, realiza
modificações, avalia e corrige, reformulando
sua hipótese inicial colocando em prática a

metodologia científica para aprender. O aluno,
independente do trabalho a ser realizado é
sempre envolvido para ação, o computador
obriga a um papel ativo de quem o usa, já que
não tem nada a dizer se o lado humano não
assume o controle da situação. Estabelecese um diálogo entre máquina e aluno, onde o
interlocutor não é a máquina, mas o próprio
cérebro do aluno. A correção das atividades
é imediata, pois no diálogo do aluno com
o produto de seu próprio pensamento, os
avanços são mais rápidos pela percepção
imediata dos erros. O erro não é visto
como punição, mas sim como advertência
ao longo da aprendizagem. A correção
dos erros é facilitada pelo desempenho
da máquina através dos processadores
de textos. A autora conclui ainda que:

Num mundo onde a informação e o
conhecimento são, cada vez mais, as
principais fontes de transformações
da sociedade, torna-se obrigatório
usar as novas tecnologias também na
educação. Não basta como no modelo
vigente até hoje na educação que
os alunos simplesmente se lembrem
das informações: eles precisam ter a
habilidade e o desejo de utilizá-las,
precisam saber relacioná-las, sintetizálas, analisá-las e avaliá-las. Juntos,
estes elementos constituem o que se
pode chamar de pensamento crítico.
Este aparece em cada sala de aula
quando os alunos se esforçam para
ir além de respostas simples, quando
desafiam ideias e conclusões, quando
procuram unir eventos não relacionados
dentro de um entendimento coerente
do mundo
(TAJRA,2012, p.52).
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A velocidade de execução de qualquer
operação no computador é muito mais rápida
do que em qualquer outro instrumento de
ensino, o que dá ao aluno condições de
dedicar seus esforços mentais à interpretação
de dados e não mais ao trabalho manual.
A relação temporal e funcional entre o
pensamento humano e sua manifestação por
meio de instrumentos técnicos é submetida a
uma mudança radical, pois com as vantagens
oferecidas pelo computador, a maneira de
pensar flui sem interrupções permitindo a
produção de conhecimentos de forma mais
rápida e eficiente. O computador respeita o
ritmo de aprendizagem do aluno, evitando
defasagens entre os tempos propostos pela
escola e o tempo necessário para o aluno
desenvolver determinada habilidade. Diante
do computador o aluno impõe o seu ritmo,
tornando a aprendizagem mais rápida e
sua atitude perante a escola torna-se mais
positiva. Com o uso da informática, o aluno
descobre diferentes modos de resolução
para o mesmo problema. O produto do
trabalho com o computador é visível, o
que traz grande satisfação ao aluno que se
encoraja para enfrentar novos problemas com
dinamismo e determinação (TAJRA, 2012).

OS PROFESSORES E O USO DA
INFORMÁTICA EDUCATIVA INFORMÁTICA EDUCATIVA E A
FORMAÇÃO DOS PROFESSORES
Segundo Tajra (2012), quando se fala sobre
a informática e as novas tecnologias no campo
educativo, é fácil perceber que os professores
têm pelo menos alguma dificuldade em
manipular esses recursos, e principalmente em
usar o computador no processo de ensino e
aprendizagem. A introdução da informática na
escola exige de todos os seus componentes
uma formação profunda e ampla de todos,
principalmente dos professores. A formação
dos professores é fundamental nesse
processo, e exige inovações e soluções para
essas novas abordagens, a formação dos
educadores é necessária para o desenvolver
109

de sua ação pedagógica e mais ainda nesse
novo ambiente informatizado, mas vemos que
os cursos para a formação dos educadores
na área da informática, ainda não são eficazes
pois dão apenas condições para o domínio do
computador ou software. Tendo em vista que
essa aula deve ser de acompanhamento para
uma reflexão da necessidade de mudanças nas
concepções de aprendizagem. No contexto
escolar não basta ter apenas os recursos
tecnológicos e os educadores apenas saber
utilizar esses recursos de forma mecânica, há
uma grande necessidade dos professores ter
essa capacidade de refletir e atuar, e criar os
ambientes que possibilite a aprendizagem e
que contribuem para o processo de mudanças
do sistema de ensino (TAJRA, 2012).
O uso do computador como ferramenta
do professor em sala de aula é uma nova
maneira de inserir a tecnologia a favor de
um novo método dinâmico e prazeroso de
ensino, há professores que persistem ainda
nos paradigmas pedagógicos tradicionais
em suas práticas pedagógicas. Assim
os novos recursos tecnológicos também
vêm acompanhado da resistência desses
professores de readaptar para essa nova
realidade. Tajra afirma em capítulo sobre
a capacitação dos professores que:

Um dos fatores principais para se obter
sucesso na utilização da informática na
educação é a capacitação dos professores
para trabalharem com a nova realidade
educacional. Os professores devem
estar capacitados para perceberem
como devem efetuar a integração da
nova tecnologia no seu próprio ensino.
“Cabe a cada professor descobrir sua
própria forma de utilizá-la conforme o
seu interesse educacional, pois, como
já que sabemos, não existe uma fórmula
universal para a utilização do computador
em sala de aula”. (TAJRA, 2012, p.108).
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Estudos realizados acerca do uso do
computador em sala de aula mostram que
a maioria das escolas da rede municipal e
estadual de ensino dispõe de laboratórios de
informática para que possam ser utilizados de
forma pedagógica pelos professores e pelos
alunos. No entanto, observa-se que o problema
de não utilizar o computador não está na
falta de equipamentos, mas em professores
que busquem atender seus alunos neste
ambiente. Essas novas tecnologias provocam
nos professores uma reviravolta em suas
atitudes, eles na maioria dos casos
resistem ao seu uso. Por isso essa
transformação exige uma nova
formação dos professores,
e muitos deles têm grandes
dificuldades de sair do modelo
pedagógico
tradicional
e
entrar para essas novas
metodologias de aprendizagem.
Para esses educadores que
resistem a essas mudanças, não
é fácil, pois implica em quebrar sua
rotina e seus hábitos didáticos. De
acordo com alguns especialistas da
área de informática educacional, essas
mudanças
significam
transformar
as atitudes, o professor se sente
ameaçado em mudar, e entende que
mudar irá leva-lo para a falta de segurança
e tranquilidade daquilo que ele sempre fez
de maneira tradicional. Indo de encontro
às afirmativas da autora Stahl afirma que:
Os professores precisam entender que a entrada da
sociedade na era da informação exige habilidades
que não têm sido desenvolvidas na escola, e que
a capacidade das novas tecnologias de propiciar
aquisição de conhecimento individual e independente
implica num currículo mais flexível, desafia o currículo
tradicional e a filosofia educacional predominante,
e depende deles a condução das mudanças
necessárias (STAHL, 2008, p. 299 apud TAJRA,2012).

Hoje há exigências em relação à educação,
que tornam a informática e as tecnologias
grandes desafios para os professores,
e realmente a maior parte deles estão
despreparados para esse novo método de

ensino. O curso de formação de professores
não tem acompanhado a tecnologia e seu
avanço, e a introdução dos computadores
tem auxiliado de forma valiosa o processo do
ensino e do aprendizado, mas no que se cabe
ao professor esses resultados não são bem
avaliados, pois eles não acompanham de perto
os alunos nas aulas de informática, geralmente
há um professor específico que ministra essa
disciplina. Diante dessa perspectiva, essa
nova sociedade da informatização requer
profissionais com criatividade e capacidade
construtivas, a preparação do professor
é fundamental, para que se
extermine as maneiras de se
basear apenas na transmissão
da informação, mas que passe
a ser baseada na construção
do conhecimento. O professor
tem a necessidade de ter
essa formação para que se
torne um grande facilitador e
mediador nesse novo método
de construção do conhecimento
do
aluno
(STAHL,
2008).

A FORMAÇÃO DO
PROFESSOR PARA UMA NOVA
PERSPECTIVA EDUCACIONAL
Para Valente (1993), na educação
escolar percebe-se que um
dos motivos que dificultam as
experiências inovadoras é
resistência dos professores, e
sendo assim outro maior
desafio é a preparação dele
que resiste à incorporação dos recursos
tecnológicos em seu fazer pedagógico. O
uso do computador provoca uma grande
mudança dos paradigmas pedagógicos, e
existem diversas formas do educador fazer
seu uso. O professor sendo um mediador pode
enriquecer seu ambiente de aprendizagem,
onde o aluno interage com as diversas formas
de usar o computador, ele auxilia o aluno na
construção de seu próprio conhecimento.
Essas perspectivas se opõem a visão
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tradicional de ensino, onde toda informação é
transmitida de forma bancária, o professor era
o detentor do saber, não havia preocupação
com a transformação integral do aluno, esse
tipo de ensino prejudica o processo de
aprendizagem do educando, porque ele só
recebe a informação e não consegue assimilar
pois não há significado nela. Já a nova
perspectiva construtivista dá a oportunidade
de o aluno ser visto como ser em pleno
desenvolvimento, capaz de construir o novo e
próprio saber. Valente explica em seu livro que:
O conhecimento não é passado para o aluno. O aluno
não é mais instruído, ensinado, mas é o construtor
do seu próprio conhecimento. Esse é o paradigma
construcionista onde a ênfase está na aprendizagem ao
invés de estar no ensino; na construção do conhecimento
e não na instrução (VALENTE, 1993, p. 24-25).

O que contribui para a exterminação do ensino
tradicional nas escolas além de um professor
que esteja preocupado com a formação
plena dos alunos é também a presença e uso
desses computadores como uma ferramenta
de trabalho e ensino, no momento em que
o aluno interage com o computador ele
estará manipulando os novos conceitos e
isso estará também contribuindo para seu
desenvolvimento mental. Nesse ambiente
de novos conhecimentos e tecnologias é
necessário que ele seja rico em ações e
atividades, onde quem proporciona isso é o
próprio professor. Hoje é necessário permitir
aos educandos um ambiente informatizado,
onde ele também constrói e não responde
apenas à programação do computador. O
professor diante disso tem a valorização
do cognitivo dos alunos, e vai buscando
através da aula meios de ações, interações e
discussões sobre determinados temas do uso
educacional do computador, fazendo com que
o aluno diante desses temas trabalhados possa
compreender, resolver situações problemas e
analisar esse novo contexto do processo de
aprendizagem e ensino (VALENTE, 1993).
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O professor precisa instigar, fazer o
aluno se sentir desafiado diante das novas
situações, isso contribui para a construção do
conhecimento do aluno. Sempre oferecendo
condições para que o aluno possa vivenciar
situações e construir juntos ações que os
tornam mais flexíveis, criativos e críticos
diante do uso da informática. Assim o uso
do computador passa a ser a ferramenta
educacional que vem possibilitando a
construção do conhecimento, nesse contexto
o professor assume um papel essencial
em auxiliar o aluno, ele é o facilitador da
aprendizagem. Deve-se sempre salientar que
o computador não foi inserido na educação
para ser uma máquina de ensinar, e sim uma
ferramenta onde o professor deve dominá-la
e programá-la, mostrando sempre aos alunos
que essa máquina apresenta desafios na
construção do conhecimento. Mais uma vez se
faz necessário dizer que o professor precisa
estar formado para essa nova forma de lecionar,
pois vemos que hoje a falta da formação tem
prejudicado os alunos (VALENTE, 1993).
O professor não pode acreditar que o
computador veio tomar seu lugar na sala de
aula, eles não devem temer seu uso e seu
manuseio, se faz necessário uma persistência
de toda equipe escolar para que se rompa
essa visão tradicional do professor em
relação a informática na educação, para
quebrar os paradigmas que o computador,
só deve ser usado por um professor
especialista, e que seu uso só se dá por
meio de transmissão de conhecimentos.
Assim fica explicado por Ramon (1997) que:
A mudança na escola envolve muito mais do que
formar o professor. Mudanças na formação deste
profissional não podem ser vistas como único fator
desencadeador de mudança na escola como um
todo. Outros aspectos também devem ser revistos, tais
como: a forma como o currículo afeta o desempenho do
professor e a maneira como a gestão escolar interfere
na sala de aula. É necessário que os elementos atuantes
na escola - alunos, professores, administradores e
pais - sejam capazes de superar barreiras de ordem
pessoal, administrativa e pedagógica, com o objetivo
de ultrapassar uma visão fragmentada de ensino
a fim de alcançar uma concepção interdisciplinar
voltada para o desenvolvimento de projetos
específicos de interesse dos alunos e da comunidade
escolar, pensando na aprendizagem significativa
de todos os envolvidos. (OLIVEIRA,1997, p.85)
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É evidente que os educadores precisam
romper com práticas arcaicas e repensar
e replanejar o seu fazer pedagógico, como
um profissional questionador e crítico de sua
própria prática pedagógica. Em nosso contexto
de sociedade tecnológica, a área educação
exige uma diferenciada abordagem. Sabe-se,
contudo, que o objetivo principal do educador
é promover a aprendizagem significativa.
Por isso, é imprescindível que hoje os
professores entendam a necessidade de se
apropriarem das novas tecnologias de forma
criativa, construtiva e crítica (RAMON, 1997).
O

uso

do

valores pedagógicos, e sobre o valor do uso da
informática, que significa que ele também deve
refletir sobre as grandes transformações da
escola e pensar no futuro da educação de seus
alunos. Usando o computador e propiciando
mudanças nos paradigmas educacionais. É
essencial, que o educador assuma a ação
pedagógica promovendo a construção dos
conhecimentos pelos alunos e incorporando
em sua prática uma abordagem construtivista.
Não se trata de fazer do professor um
grande especialista na informática, mas sim
de dar condições para que ele se aproprie
dentro desse processo de construção suas
computador no processo próprias competências (RAMON, 1997).
pedagógico exige que
o professor tenha uma
O computador tem uma importância social
reflexão
crítica e seu significado é representado pelos
sobre sua prática. professores na educação, o despreparo
Tendo em vista desses profissionais pode levar ao fracasso
uma
reflexão esse novo método de ensino, eles devem
sobre
seus ser adaptados a essa modernidade, se faz
necessário entender a representação dos
professores diante dessa tecnologia
da informação. Um dos objetivos
do uso do computador na escola
é de transformar a educação, e o
professor deve ter essa capacitação
para assumir esse papel de facilitador
na construção do conhecimento para o aluno.
O educador deve ser sempre estimulado
por sua equipe escolar a modificar suas
ações pedagógicas. A equipe, principalmente
na parte gestora deve constantemente
sugerir, mobilizar e incentivar o professor
nesse processo, o gestor nesse momento
também será um facilitador que vai gerenciar
esse processo pedagógico (RAMON, 1997).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o estudo sobre a importância da inserção da informática educativa nas séries
iniciais, pode-se compreender e refletir que atualmente vivenciamos diante da sociedade do
conhecimento um processo de aquisição do conhecimento, que exige um papel fundamental do
profissional, onde ele venha a ser reflexivo, criativo e principalmente crítico, com a capacidade
de aprender a aprender, de pensar e de trabalhar em grupo, sendo assim, cabe a área da
educação formar esse profissional, pensando sempre que o mesmo não pode ser formado
somente para transmitir esses conhecimentos para os alunos, mas sim que ele deve ser
o mediador desse conhecimento e auxiliar seus educandos no desenvolvimento e nessas
novas competências a serem adquiridas. E assim se foi pensado em uma nova tentativa para
uma educação mais dinâmica e prazerosa, e isso se deu por intermédio do uso e introdução
do computador e informática nas escolas, seu uso faz com que os conteúdos curriculares
possam ser trabalhados em uma abordagem utilizada atualmente dinâmica e contextualizada.

A informática no contexto educacional deve ter uma finalidade cuidadosa de como
ensinar e de uma maneira significativa das formas de como aprender, revendo as práticas
e formação dos educadores, pensando também na estrutura da escola, e nas mudanças
no currículo, compreendendo que o processo de ensino e aprendizagem vem mudando sua
forma tradicional de ser empregado, e o uso da informática é responsável por essa mudança
nesse processo. Pode-se então, entender que vem surgindo uma grande exigência dos
educandos por inovadoras técnicas que façam com que o ensino possa ser mais motivador,
prazeroso e dinâmico, as novas exigências de ensino contemplam a inserção da informática
como uma forma interessante para a apropriação do conhecimento de forma eficaz e rápida.

Durante a elaboração do trabalho, também foi de extrema importância repensar nas
práticas do professor diante dessa nova ferramenta de trabalho, propondo para a formação
dos educadores uma reflexão sobre a relação entre a teoria e prática, e de proporcionar uma
nova experimentação na educação, usando as novas alternativas pedagógicas. O papel dos
professores tem grande relevância, pois o sucesso parte do planejamento de todos os envolvidos,
e os mesmos serão facilitadores e mediadores para o uso correto dessa ferramenta e também
na sala de aula fazendo a relação das aulas, sempre favorecendo na aquisição significativa
da aprendizagem, e de todas as formas possíveis trabalhando a autonomia
dos
educandos, e de acordo com cada conteúdo transmitido deve-se articular
às características do contexto existente escolar, onde com o uso dos
computadores o conhecimento possa ser consolidado, e venha
a ser essencial para todas as atividades educacionais, levando
também sua utilização para questões que são ligadas a formação
de cidadãos críticos e atividades na sociedade e educação atual.
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Nesse estudo foi possível constatar que a informática no âmbito educacional cada vez
mais vem ganhando mais relevância. Ela hoje está sendo utilizada como instrumento de
aprendizagem, sendo assim a educação também vem passando por grandes mudanças
por conta do uso efetivo da informática como uma tecnologia indispensável na educação.

A informática é privilegiada por sua utilização, e assim tem se os computadores que
são utilizados como ferramentas pedagógicas, auxiliando o processo da construção do
conhecimento, ele dever ser considerado de acordo com os componentes curriculares. O
computador dessa forma torna-se um recurso que dá suporte na aprendizagem, e com ele
há inúmeras possibilidades pedagógicas de se trabalhar, mas deve-se pensar em quais
metodologias utilizar para seu uso, para que ele tenha um verdadeiro significado, e não
fique apenas com um instrumento da modernidade nas escolas. Grandes pesquisadores e
educadores fazem um estudo das diferentes formas de utilizar a tecnologia dentro desse
ambiente, vendo que as possibilidades da utilização da informática e do computador como uma
ferramenta pedagógica, e de uma forma que se entenda seu uso como meio de contribuição
no processo da aprendizagem e desenvolver nos educandos novos estímulos para aprender.

Reconhecendo a importância da informática no processo de ensino e aprendizagem, os
questionamentos, objetivos e hipótese para elaboração do trabalho foram compreendidos,
no momento em que se é afirmado entre os autores e teorias que essa nova ferramenta
pedagógica tem um dos principais aspectos transformadores da educação, pois ela é capaz
de experimentar, criar e recriar de forma prática e dinâmica, novas formas de aprender. Um dos
objetivos da informática educacional é alcançar um novo paradigma, fazendo com que toda
sociedade através da educação possa adquirir novas habilidades educacionais para que se torne
o trabalho do educador e educando mais motivador e participativo. Os resultados alcançados
comprovaram que a informática como ferramenta no processo de ensino e aprendizagem nas
séries iniciais, deve habilitar e oportunizar o aluno a adquirir conhecimentos novos, facilitando
no processo de alfabetização e complementando os conteúdos curriculares, sempre visando no
desenvolvimento integral dos educandos. Há de se pensar em novas maneiras na elaboração
das aulas de informática em prol da alfabetização, fazendo entre elas uma relação de trabalho,
usufruindo desse momento para uma educação onde todos se desenvolvam e sejam incluídos.

Para que a o uso da informática como ferramenta pedagógica seja efetivo, se faz
necessário a integração dessa ferramenta como verdadeiro apoio do professor e da
escola, pensando em seus objetivos, conteúdos escolhidos, técnicas de
aplicação e habilidades a serem trabalhadas, só assim será possível
efetivar o uso da informática com sucesso na escola, fazendo dela
e seu uso um compromisso para uma visão e desenvolvimento
educacional e humano, para principalmente autonomia dos
alunos, criação, transformação e emancipação de ensino.
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A INCLUSÃO DA CRIANÇA COM TAA
E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este estudo teve como objetivo principal, abordar sobre a importância das
formações para os educadores da educação infantil, possibilitando o aprendizado do professor,
que ele tenha um tempo para elaborar suas aulas e organizar espaços que dará sua aula
porque a educação especial exige: ambientes recursos visuais e objetos concretos, para
que desperte e aguce a curiosidade do aluno, para visualização e manuseio dos recursos
oferecidos, sendo o autor do seu próprio processo de desenvolvimento e aprendizagem. Com
as formações, os docentes descobrirão como são os alunos autistas e como trabalhar com
os mesmos. Será relatado também sobre a inclusão do autista na educação infantil; sobre as
características que os autistas apresentam, suas dificuldades e quando podem ser percebidas,
que desde muito cedo, eles demonstram dificuldades sociais e interacionais. Será abordado
sobre atividades e propostas que poderão ser válidas para a formação dos discentes que
apresentam NEE, que possam favorecer na interação, linguagem, emoções e movimentos
visando que as brincadeiras e as tecnologias, podem ser usadas para a aprendizagem
infantil. O educador precisa se sentir apto para exercer sua função, ser mediador, criador,
elaborador e conhecer a teoria, observar a necessidade dos alunos e mediante a elas
elaborar suas aulas e atividades com o objetivo de possibilitar ao aluno TAA uma acolhida
confiante e estabelecida de maneira eficaz para isso é preciso gostar da educação inclusiva
e ter interesses em descobrir o que fazer de melhor, visando a inclusão e aprendizagem.

Palavras-chave: Inclusão; Educação Infantil; Autismo, Professor; Formações.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo desse artigo é abordar a importância das formações dos professores da educação
infantil, para que consigam executar um trabalho educativo eficiente para todo o grupo
de crianças, com ou sem a necessidade de um atendimento específico educacional.

Falar sobre a história da inclusão educacional, como essa teve início e as leis
que a defende, relatar sobre os desafios que são encontrados dentro da unidade de
ensino, apresentar os tipos de autismo e a importância do educador, estar preparado
para atender os educandos que precisam de um atendimento especializado.
A justificativa desta pesquisa teve por base de perceber que os educadores,
possuem por muitas das vezes, dificuldades e sente inseguro para trabalhar com as
crianças de AEE, as mesmas por vezes ficam excluídas das atividades propostas.
Além dos espaços e instituições que possuem o AEE é importante que a sala de aula,
também seja um espaço educativo e prazeroso para os discentes da educação infantil
que tenham TAA, atividades que permitam que eles interajam com as demais crianças.
Já que a aprendizagem e o desenvolvimento ocorrem com as diferenças, socialização,
desafios, atividades e exercícios que envolva a todos e para que isso ocorra é
necessário que os educadores estejam preparados psicologicamente e formalmente,
para ter um trabalho educativo com sucesso, sem medos, incertezas ou dúvidas.
Mas um profissional que se capacitou e gosta de trabalhar na educação especial.
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A INCLUSÃO DA CRIANÇA AUTISTA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A educação infantil é um período delicado e
promissor com o desenvolvimento integral da
criança, atinge as experiências, conhecimentos
e aprendizagens. Sabemos que a educação é
oferecida a todos, pois todas as crianças têm
o direito de ter um local de estudo e cuidado,
sendo respeitados suas diferenças sociais,
raciais e financeiras, pois todos são cidadãos.
Desde então partindo do século XVI, quando
o corpo do ser humano passou a ser estudado
por médicos e pedagogos, foram erguidos
espaços para as pessoas que apresentavam
necessidade
educacional
especial.
Com o passar do tempo, houve uma
conquista maior, trazendo os indivíduos
que possuem AEE, para dentro das
escolas regulares, para aprender com
o diferente, socializar-se, aprender
com o outro e ter a oportunidade de
avançar nos conhecimentos. A criança
com autismo apresenta dificuldades
na socialização e comunicação, isso
possibilita que as mesmas ficam isoladas
e excluídas por muitas das vezes.
Nesse período de inclusão é preciso
um olhar minucioso, que sejam vistos
como diferentes, mas não incapazes,
pois eles podem ter grandes avanços,
aprendendo com crianças da mesma
idade ou de idades diferentes, pode ser
despertado o interesse da fala, por músicas,
brincadeiras diversas, pela socialização
pode conquistar novos aprendizados.
A instituição escolar necessita estar
preparada para receber os alunos da
inclusão com autismo, com espaços que
promovam recursos, para trabalhar atividades
inovadoras, que despertem o interesse das
crianças com autismo e dos demais da turma.
Podendo ser lembrado que quando se
avança algo educacional, necessita de avanços
e mudanças para o local de ensino que vai
receber e acolher as crianças com AEE, pois
de acordo com a Lei De Diretrizes e Bases
da Educação Nacional: lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, nos declara que:
119

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

CAPÍTULO V
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão
aos educandos com necessidades especiais:
Currículos, métodos, técnicas, recursos
educativos e organização específicos,
para entender às suas necessidades;
V-acesso igualitário aos benefícios dos
programas sociais suplementares disponíveis
para o respectivo nível do ensino regular.
Tendo em vista a LDB, percebe-se que
a educação deve ser igualitária para todos,
alunos com ou sem necessidades educacionais
especiais, precisam de um ensino inovador,
participativo e adequado a todos, por esse
motivo é preciso preparar o corpo docente
para atendê-los da melhor maneira possível.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
Capítulo IV
Do Direito à educação, à Cultura, ao Esporte
e ao Lazer
Art.53. A criança e o adolescente têm direito
à educação visando ao pleno desenvolvimento
de sua pessoa, preparo para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho,
assegurando-lhes:
I. Igualdade de condições para o acesso
e permanência na escola;
II. Direito de ser respeitado por seus
educadores.

O educador precisa conhecer os sintomas
que uma criança autista apresenta, os
sintomas são perceptíveis por volta dos
três anos de idade, em que pode notar, as
dificuldades
emocionais,
comunicação,
uso de insatisfação de sinais sociais e não
se utilizam de gestos para se comunicar,
mesmo sendo estimulado por outras pessoas,
Elas podem ser identificadas, segundo
(CUNHA, 2014), quando se isolam das
demais crianças, resistindo o contato físico,
não aceitar mudanças de rotina, apego e
manuseio de objetos não apropriados, calma
excessiva, resistência ao aprender, agitação
desordenada, movimentos circulares no
corpo, sensibilidade a barulhos, estereotipias,
ecolalias, não atender quando são chamados,
hiperatividade física, fazendo birras, não mostrar
interesses por brincadeiras e compulsão.
Essas são características que podem
ser vistas no comportamento da criança
mesmo pequena, nesse momento em que é
percebido, em que é preciso trabalhar com
afetividade, relações, interação, atividades e
propostas que podem denotar sentimentos
e emoções, devido as dificuldades e
limitações que a criança apresenta.
Para uma boa funcionalidade da criança
com NEE, é preciso que a família também
seja presente em toda a sua formação
e aprendizagem, pois a educação é o
papel da Instituição e família, que estão
interligados com a criança em seus
aspectos, cognitivos, físicos e motores.

É relevante para essa criança tudo que
absorve, em seu ambiente familiar e dentro
Abordando de fato o que a lei propõe, da escola, pois compromete, nas suas
percebe-se que a educação inclusiva, com os relações, aprendizagens, experiências e
autistas precisam ser eficazes, de modo que convívio com o outro e com as diferenças.
os mesmos se sintam acolhidos, protegidos e
aceitos no ambiente escolar, para que possam
não apenas ter o acesso, mas permanecer,
por conta do respeito que os educadores
e as demais crianças lhe concedem.
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O estudo da criança contextualizada possibilita que se
perceba que, entre os seus recursos e os do seu meio,
instala-se uma dinâmica de determinações recíprocas:
a cada idade estabelece-se um tipo particular de
interações entre o sujeito seu ambiente. Os aspectos
físicos do espaço, as pessoas próximas, a linguagem
e os conhecimentos próprios a cada cultura formam o
contexto do desenvolvimento WALLON ( 2011,p.39).

Mediante a inclusão escolar para alunos
autistas, é preciso oferecer estímulos, para
que ela possa estabelecer laços afetivos,
linguagem, interação e novos interesses,
contextualizando assim seu desenvolvimento.
O docente deve ter um olhar delicado para
a criança autista, demonstrar
carinho,
estabelecendo
afeto, permitir que ela se
sinta bem no espaço que
está sendo atendida e
confiante, que o educador
vai cuidar e se importa com ela.
A sala de aula precisa ter
materiais visíveis e concretos
para que venha ser aguçada a
curiosidade e o interesse manipular
novos objetos e conhecer as
funções do mesmo, para conhecer
novas funções, cores, formas, brinquedos,
massinhas de modelar, para que além do
aprendizado venha estabelecer a socialização.
Olhando para o lado da oralidade é de
grande valia propor atividades como músicas
e vídeos, rodas de conversa, em que ele verá os
colegas falar, pronunciar novas palavras e será
aguçado o interesse por pronunciar novas falas.
O brincar é algo de direito é inerente
à criança e ele propõe aprendizados,
descobertas, lidar com limites, explorar
habilidades, reduzir limitações, pois se torna
estímulos divertidos, impulsiona a criança
mostrar suas emoções, expressar-se, falar,
imaginar, criar e viver novas experiências.
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No entanto ao falar da criança autista na
educação infantil é buscar compreendê-la,
conhecer sua família, conquistá-la, estabelecer
vínculos, se preparar e propor atividades
estratégicas que faça com que avance em
sua totalidade.

FORMAÇÕES COMO CONTRIBUINTE
PARA O TRABALHO COM ALUNOS
COM AUTISMO
Quando falamos de educação inclusiva,
desperta expectativas para alguns, medos,
inseguranças e dúvidas a outros.
Educadores
da
educação
infantil, por muitas das vezes
se deparam com a inclusão
com receios, pois o número de
alunos, somando com a criança
autista o faz acreditar que não é
possível realizar um bom ofício.
Mas como o papel de todo
educador, nunca muda, é
preciso compreender que o
educador, precisa amar a sua
prática, precisa ser pesquisador
e mediador da aprendizagem
dos
seus
educandos.
O interesse de conquistar um trabalho
eficiente inserido na inclusão depende de
formações, interesses, desejo de acolher a
todos, principalmente aqueles que possuem
AEE, pois eles precisam de estímulos que
os levante e os desperte para coisas novas.
A educação infantil, lida diretamente
com o afeto, movimento, desenvolvimento,
aprendizagens através de propostas que
são novas, que possibilitam que os alunos
aprendem participando de tudo que lhe é
oferecido e conquistam suas aprendizagens um
com os outros, pois é uma educação interativa.
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Os educadores, por muitas das vezes se
consideram não preparados, psicologicamente
e formalmente para essa nova consciência
de educação inclusiva, por esse motivo,
é preciso que sejam concedidos, a todos
que querem e gostam da área da educação
inclusiva cursos e formações para que
os mesmos tragam propostas educativas
que impressiona, conquista e desperta o
desenvolvimento de todos os discentes.
“ A formação de professores para trabalhar
com a diversidade bem como alunos
especiais, são essenciais para a efetivação
da inclusão”. (SANTOS, 2011, p.37).

quem aprende primeiro é o professor e quem
vai ensinar-lhe é a criança” (CUNHA, 2008).
A educação inclusiva é desafiadora, pois
faz com que a instituição de adeque e esteja
adaptada para acolher o público das crianças
com NEE, que existam ambientes estimuladores,
recursos
e
professores
capacitados.
Ao receber os alunos autistas é preciso
ter em mente que existem obstáculos, mas
que o desejo do educador de alcançar seus
objetivos é maior, porque a criança precisa
da sua mediação e do auxílio escolar.
O docente tem a função de estimular,
preparar, planejar, organizar, instigar e
mediar para que no processo de ensino e
aprendizagem o aluno venha se desenvolver
da melhor maneira possível (CUNHA, 2008).

No entanto antes que se possa querer
estimular, fazer parte do desenvolvimento
das crianças é preciso, conhecer as
dificuldades que elas apresentam e
A aprendizagem ocorre com os estímulos
como é preciso trabalhar com elas. que são oferecidos quando o educador
propõe brincadeiras, ele permite que a
O educador antes de propor uma criança aprenda a dividir, compartilhar,
atividade precisa conhecer a necessidade entender
regras,
respeitar
o
outro,
da sua turma, a necessidade que o aluno conhecer seu próprio corpo e habilidades.
tem, desenvolver e refletir sobre suas
práticas pedagógicas, se estão auxiliando
Quando o professor em seu processo de
ou não no processo de aprendizagem. ensino elabora situações para que os alunos
aprendam um com os outros, que ajudem uns
Já que a responsabilidade do professor é aos outros, vai permitindo que os laços de
de dar atenção a criança com TAA, criando afetividade se concretizem (CUNHA, 2008).
estratégias, disponibilizando objetos, materiais
pedagógicos e um espaço educador, o mesmo
Devido a isso é sempre importante refletir
necessita de um tempo para estudo e formação, sobre a própria prática exercida, lembrando
que facilitará em seu desempenho, aguçar que não algo fácil, é preciso acreditar no
a curiosidade, lhe dará condições melhores potencial de cada criança para alcançar
para promover uma aula que abrange a todos. um bom desenvolvimento de aprendizagem
e vencer as limitações (CUNHA, 2008).
Quando o docente tem formação sobre
inclusão, ele se sente mais seguro para acolher
É importante entender que a as atividades
as crianças com necessidades especiais, precisam estar de acordo com as limitações
consegue ligar a teoria com a prática educativa das crianças para que as mesmas não se
através das observações do comportamento sintam desestimuladas o educador precisa
do aluno, isso facilita a sua ação e ter as se ver em sua função, como alguém que
respostas que almeja alcançar do seu alunado. está preparado para exercer a sua função.
A segurança de quando se faz algo correto
“O professor tem que aprender a lidar com e sabe do que faz permite sucessos em sua
a realidade do mundo autista. Nessa relação, ação, pois o docente está ligado a formação
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da criança modificando pensamentos, atitudes de tudo que lhe é oferecido para a facilidade
de promover a criança com TAA, condições de
e mudando vidas (MONTESSORI, s.d, p.11).
opções de diversas atividades que visam não
A tecnologia é um dos recursos que pode ser apenas interesses, mas a aprendizagem é um
processo de formação sadio e adequado a todos
utilizado na educação inclusiva, porque facilita a ( M O N T ES S O R I ,
criança ter acesso ao mundo, contextualizando s.d, p.11).
aprendizagem de cada educando. Nisso é
notório que a aprendizagem não depende só
do professor, mas nas ferramentas que se
utiliza, pois na construção da aprendizagem,
o aluno pode aprender com os recursos,
com o colega e até mesmo sozinhos.
A educação não é aquilo que o professor dá,
mas é um processo natural que se desenvolve
espontaneamente no indivíduo humano; que não
se adquire ouvindo palavras, mas em virtude de
experiências efetuadas no ambiente. A atribuição do
professor não é a de falar, mas preparar e dispor uma
série de motivos de atividade cultural num ambiente
expressamente preparado (MONTESSORI, s.d, p.11).

De acordo com a citação o importante é
perceber a importância que não somente
a prática do educador, suas atividades
propostas são relevantes ao aprendizado
como possibilitar novos acessos, pois
as crianças pesquisando, conhecendo,
vendo, assistindo, ouvindo, sejam
vídeos ou áudios, permitem que os
mesmos contextualizam informações,
gerando uma experiência e um
aprendizado construído por ele
mesmo.As tecnologias podem
fazer parte da educação inclusiva,
portanto é preciso saber como
usá-la, o que apresentar aos
educandos, motivo do uso, no
que ajudará os alunos autistas,
se irá cativá-los, chamar
atenção, se é do interesse
da criança, para que seja
manuseado
de
forma
adequada e planejada, para
interesses de ensino e não
apenas de entretenimento
(MONTESSORI, s.d, p.11).
A ampliação da prática educativa
inclusiva, não depende apenas do
educador curioso e pesquisador, mas
123

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pesquisas realizadas, para a elaboração do artigo, apontam a importância de a criança
autista estar presente na escola regular, desde a primeira educação que caso é a educação
infantil.
Pois nesses primeiros momentos da vida da criança que se percebe suas limitações e
dificuldades sociais, visando a importância do convívio social, com o diferente e em ambientes
diversos, ampliará o conhecimento e o desenvolvimento, cognitivo, motor e emocional do TAA.
Com base nas pesquisas que foram abordadas, é de grande valia a formação dos
educadores, que recebem esses alunos, pois a maioria se sentem despreparados para lidar
com a inclusão.
Pois segundo SANTOS, (2011) é preciso que os professores tenham formação para que
saibam, trabalhar com a diversidade e com alunos especiais, promovendo a efetivação da
inclusão escolar.
A proposta da educação inclusiva, traz consigo desafios, medos, desencorajamento nos
professores, por esse motivo, é necessário que os mesmos tenham preparos, recursos, para
realizar um trabalho que alcancem a toda a sua turma, porque a inclusão, inclui tanto os alunos
com AEE e os alunos que não tem AEE.
No entanto é importante, pensar na educação inclusiva de alunos autistas na educação
básica, porém é preciso pensar se o ambiente escolar está de acordo com as leis, adaptados,
reajustados e se estão sendo acolhedores, para que a inclusão seja definitiva.
Quando o educador está preparado as dificuldades que vêm no caminho são ultrapassadas
com mais facilidade, desempenho e comprometimento, ao se falar de educação inclusiva é
importante ressaltar que o educador precisa gostar do que faz e que almeja auxiliar e ser um
mediador do desenvolvimento da formação de seus discentes.
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O PROTAGONISMO DA
CRIANÇA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: Estudos recentes enfatizam a importância do protagonismo infantil para a
construção do conhecimento e participação social das crianças. Assim, o espaço educacional,
torna-se foco principal para que o aluno torne-se agente transformador da própria realidade.
Com práticas pedagógicas que visam a fomentação desse protagonismo, os professores
deixam de ser meros “passadores” de conteúdos para incentivadores de práticas que levam
o aluno a ser sujeito dentro do próprio processo ensino aprendizagem. Com embasamento
bibliográfico, percebe-se a criança de zero a seis anos como um sujeito com potencialidades
e especificidades peculiares, a educação Infantil é abordada como espaço inovador para
que estas potencialidades sejam desenvolvidas, com agentes transformadores da própria
realidade social e cultural. Com o reconhecimento da criança como ator social, integrante
do mundo adulto, capaz de negociar, compartilhar e criar culturas, ela passa a ser também
reconhecida como sujeito protagonista na produção e socialização de próprio conhecimento.

Palavras-chave: Educação Infantil; Protagonismo; Social.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo aborda sobre como se dá a construção do protagonismo infantil nas práticas
escolares, qual é o papel da criança no planejamento das práticas pedagógicas e nos
currículos.

Ao longo do tempo, percebe-se, por meio de estudos bibliográficos, que os conceitos de
infância e educação foram mudando por causa das relações familiares, sociais e até mesmo
das escolas. Vale salientar, que “a infância é objetivamente heterogênea porque existem
infâncias socialmente diferentes e desiguais” (SACRISTÁN, 2005, p. 22).
Por todos os lugares estão as crianças, com toda a multiplicidade de infâncias.
A infância é reinventada por cada sociedade: cada sociedade pode
criar a sua própria imagem do que são as crianças. A imagem é uma
convenção cultural, e existem muitas imagens possíveis. Algumas
concentram-se no que as crianças são, no que elas têm e no que elas
podem fazer, enquanto que outras, infelizmente, concentram-se no que
as crianças não são, no que elas não têm e no que elas não podem
fazer (RINALDI, 2002, p. 76).

Nesta perspectiva, os pensadores ou filósofos Comenius, Rousseau, Pestalozzi e Froebel
trazem o pensamento inovador que a criança é um ser que precisa de cuidados especiais,
tendo que ser atendidas e compreendidas por adultos. Nesta linha de pensamento surgem as
primeiras instituições de atendimento ao público infantil, o jardim de infância. Froebel influencia
diretamente esta ideia de trabalho sistemático com os alunos.
A Educação Infantil se solidificou no Brasil por causa de duas leis, a Constituição Federal
de 1988, que reconhece o direito à educação da criança pequena em creches e pré-escolas
e, a Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional – LDB 9.394/19963 , que dedica atenção
à implantação e regulamentação das creches. Depois destes dispositivos legais, muitas outras
leis foram criadas visando a produção do conhecimento frente a construção social das crianças
e a relação delas com o mundo.
Estudos recentes preconizam o direito das crianças a serem escutadas e de participarem
das decisões no processo educativo e de construção de conhecimento. Não só do ponto de
vista dos adultos que julgam o que é importante para elas. É uma criança que produz mudança
e movimento dinâmico nos sistemas em que está envolvida. Além disso:
Ela produz cultura, valores e direitos, competente para viver e aprender. ∙ Uma criança capaz de associar e
desassociar realidades possíveis, de elaborar metáforas e paradoxos criativos, de construir os próprios símbolos
e códigos, enquanto aprende a decodificar os símbolos e códigos estabelecidos. ∙ Uma criança que ainda bem
cedo tem habilidade para atribuir significados aos acontecimentos e que tenta partilhar os significados e as
histórias da significação (RINALDI, 2012, p. 156-157).

Assim, depois das crianças serem consideradas adultos em miniatura, as conquistas
históricas legitimam que elas sejam figuras sociais de direitos, reconstrutoras ativas do próprio
lugar na sociedade. Criança protagonista do desenvolvimento, realizado por meio de uma
interlocução ativa com os pares, com os adultos que as rodeiam, com o ambiente no qual estão
inseridas (BARBOSA & HORN, 2008). Esta criança protagonista baliza o trabalho pedagógico.
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Os estudos de Nunes e Carvalho (2007, p. 15) abordam sobre a participação das crianças na
vida social. As concepções de criança competente e com direito a participação tem sido posta em
evidência por pedagogos e pensadores, como Dewey, desde o final do século XIX. No entanto, essas
ideias não foram incorporadas pela sociedade em geral e tão pouco ao pensamento pedagógico.
Contudo, nos últimos anos, novos conhecimentos, oriundos de diversas
áreas do conhecimento, têm paulatinamente reforçado e complementado
a concepção de criança competente, ressaltado as suas possibilidade de
estabelecer relações e levantar hipóteses explicativas, de se comunicar,
de criar e manter vínculos interpessoais, construir saberes e culturas, etc.
Assim, a criança passou a ser considerada como cidadã, sujeito de direitos.
É nesse contexto que cria as condições para ouvi-las (CRUZ, p.77, 2008).

Com o reconhecimento da criança como ator social, integrante do mundo adulto,
capaz de negociar, compartilhar e criar culturas, ela passa a ser também reconhecida
como sujeito protagonista na produção e socialização de próprio conhecimento.
O mundo da criança é muito heterogêneo, ela está em contacto com
várias realidades diferentes, das quais vai aprendendo valores e
estratégias que contribuem para a formação de sua identidade pessoal
e social. Para isso contribuem a sua família, as relações escolares,
as relações de pares, as relações comunitárias e as atividades
sociais que desempenham, seja na escola ou na participação de
tarefas familiares. Esta aprendizagem é eminentemente interativa
[...] as crianças aprendem com as outras crianças [...]. Estabelecemse, dessa forma, as culturas de pares (SARMENTO, 2003, p. 14).

Esta nova visão se contrapõe à ideologia, de algum tempo atrás, que concebia a criança
como um “mini humano” em formação que era dependente, incapaz e inexperiente na
convivência social, lhes restando apenas a observação do “modo” certo de um adulto.
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A CRIANÇA PROTAGONISTA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Alguns autores refletem sobre o que é
protagonismo; Ferretti; Zibas; Tartuce (2004)
discordam sobre as várias interpretações
desta palavra, pois aparece associada
à participação, identidade, autonomia e
cidadania, entre outros. Em alguns casos o
emprego do termo protagonismo aparece
distinto de participação, em outros aparecem
como sinônimos. Constatam também que o
emprego do vocábulo participação é mais
frequente, trata-se de um termo de uso
corrente na língua portuguesa. A explicação
do que significa participação está associada
ao significado de protagonizar, e é comum
ser utilizado em contexto de ações sociais
que visam envolver crianças em processos
decisórios para transformações sociais.
Assim, tentando entender a criança
como protagonista é importante salientar a
contribuição de Loris Malaguzzi, professor
Italiano idealizador do sistema de Reggio
Emilia do nordeste da Itália. Ele coordenou
e implementou uma pedagogia singular que
mais tarde serviu de base para novas políticas
sobre práticas inovadoras e formação de
professores, tudo embasado na criança.
Ele enfatizou as potencialidades das
crianças, sendo respeitadas dentro de suas
especificidades, em uma escola voltada para
elas que vise a alegria e o desenvolvimento
das múltiplas linguagens, traz um conceito
de pedagogia de escuta, voltada à primeira
infância como centro da prática pedagógica.
Edwards e Forman (1999) opinam:

A finalidade deste projeto educacional [...] é produzir
uma criança reintegrada, capaz de construir seus
próprios poderes de pensamento através de uma síntese
de todas as linguagens expressivas, comunicativas e
cognitivas. Contudo, a criança reintegrada não é um
investigador solitário. Ao contrário, os sentidos e a
mente da criança precisam da ajuda de outros para
perceberem a ordem e a mudança e descobrirem
os significados das novas relações. A criança é
um protagonista (EDWARDS e FORMAN, p. 303)

Neste conceito, o respeito
às
necessidades
da criança e a
valorização
das
potencialidades
de cada indivíduo
mostra
uma
pedagogia
com
protagonistas ativos que
interagem e comunicamse em um espaço social, com
professores guiando-os: “A ênfase
é colocada em vê-las como sujeitos
únicos com direitos, em vez de
simplesmente com necessidades.
Elas têm potencial, plasticidade,
desejo de crescer, curiosidades,
capacidade de maravilhar-se e de
relacionarem-se com outras pessoas e de
comunicarem-se” (RINALDI, p. 114, 1999).
Assim sendo, a criança precisa ser
entendida como sujeito ativo e produtor de
cultura. As escolas de educação infantil são
espaços de trocas sociais que possibilitam
experiências ricas e diversificadas. Mas
para que tudo isso aconteça, estas escolas,
devem respeitar a opinião delas e propiciar
momentos para que elas se expressem,
opinem e questionem. As informações sobre
o processo de aprendizagem também
deve ser informado a elas, junto com
estratégias, passeios e etc. óbvio com
um linguajar que elas compreendam.
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Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil (DCNEI/2010), a criança
é reconhecida como centro do planejamento
curricular e compreendida como sujeito
social de direitos, que constrói sua identidade
pessoal e coletiva através das interações,
relações e práticas cotidianas que vivencia,
e constrói sentidos sobre a natureza e a
sociedade, produzindo cultura. Esse processo
de construção de sentido da criança sobre
o mundo físico e social ocorre por meio
de diferentes experiências, quando brinca,
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa,
experimenta, narra, questiona. (BRASIL, 2010).
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A CRIANÇA COMO SUJEITO ATIVO DE
SUAS PRÓPRIAS APRENDIZAGENS
A criança protagonista interage e reage ao
que vivencia “Toda a criança é sujeito ativo
e nas suas interações está o tempo todo
significando e recriando o mundo ao seu redor.
A aprendizagem é a possibilidade de atribuir
sentido as suas experiências.” (CORSINO,
2009, p. 117). Mas o que se observa em
muitas escolas de educação infantil é o
inverso disso, algumas práticas pedagógicas
são embasadas no pensamento do adulto,
calam qualquer participação do aluno, não
permitindo-o que se expresse e se envolve em
pensamentos criativos, apenas cumpra tarefas.
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Pensar sobre as atividades pedagógicas
voltadas para crianças envolve a possibilidade
de descobertas, interações e mesmo de
“bagunça”, pois criança é barulhenta e criativa,
não segue padrão rígido de comportamento,
a não ser quando imposta à elas. O conteúdo
não pode ser pensado como transmissão
de ideias para que elas assimilem, cada
uma delas é um sujeito ativo e diferente.

Existem especificidades na Educação
Infantil que devem ser respeitadas, como por
exemplo a diferenciação de aluno e criança.
Essa diferenciação se deve ao objetivo, o
aluno deve aprender as várias áreas de
conhecimento, enquanto a criança deve
ser o foco do conhecimento. “as relações
educativas travadas num espaço de convívio
coletivo que tem como sujeito a criança de
0 a 6 anos de idade (ou até o momento de
O conjunto dos estudos desenvolvidos sob a ótica entrarem na escola)” , (ROCHA, p. 31, 2001):
histórico-cultural aponta como condição essencial
para essa máxima apropriação das qualidades
humanas pelas crianças pequenas o respeito às suas
formas típicas de atividade: o tateio, a atividade com
objetos, a comunicação entre as crianças, e entre
elas e os adultos, o brincar (MELLO, 2007, p. 3).

Isto não significa que o conhecimento e a aprendizagem
não pertençam ao universo da educação infantil.
Todavia, a dimensão que os conhecimentos assumem
na educação das crianças pequenas coloca-se numa
relação extremamente vinculada aos processos
gerais de constituição da criança: a expressão, o
afeto, a sexualidade, a socialização, o brincar, a
linguagem, o movimento, a fantasia, o imaginário,
[...] as suas cem linguagens (ROCHA, p. 31, 2001).

Então, ao pensar nas crianças de zero a seis
anos de idade, as instituições escolares devem
reconhecer as especificidades desta faixa etária,
as características, interesses, necessidades e
o modo particular de construir o conhecimento.
Toda atividade lúdica, espontânea, de
escuta, imaginativa e criativa são pedagogias
básicas para tornar as crianças ativas.
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INTERAÇÃO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A Educação Infantil também traz as especificidades desta faixa etária quando aborda o
cuidar das crianças, ou seja, a higiene pessoal, uso de sanitários, vestuário, relacionamentos
e etc. A autonomia de cada um, ao cuidar de si, é demonstrada nas relações com os pares.
Estas interações são construídas na interação e não na observação. As crianças passam por
experiências e assim assimilam, propondo novos significados para si.
É na escola que a criança deve ter espaço para construir a identidade, deixando de ser
sujeito passivo para sujeito de vivências e trocas sociais. Também é neste espaço que famílias
e crianças podem conviver com as diferentes formas culturais. Faria (1999) assim se refere ao
espaço coletivo na educação infantil:
entendo que o espaço coletivo (com adultos e crianças) como ambiente de educação e cuidado das
crianças de 0 a 6 anos tem por objetivo garantir seu direito à infância: o direito a brincar, a não trabalhar, a
expressarem-se das mais variadas formas e intensidades, promovendo o exercício de todas as dimensões
humanas (lúdica, artística, do imaginário etc.) e possibilitando a construção do conhecimento espontâneo,
do imprevisto, da cultura infantil e seu intercâmbio com os adultos e suas culturas (FARIA, 1999, p.61).

A Educação Infantil se constitui em um importante espaço de interações e trocas
entre os protagonistas que integram este espaço. A criança, por sua vez, sendo um dos
protagonistas, deve ter garantido o espaço de participação. Contudo, necessita viver
experiências na escola, as quais possam expressar as potencialidades, desenvolvimento,
e construir conhecimento por meio de trocas construídas nas relações
com os adultos com as outras crianças e o ambiente a que se insere.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As propostas e as práticas na Educação Infantil ainda divergem, os estudos bibliográficos
apontam urgência nas reflexões e discussões que favoreçam o redimensionamento destes
campos, promovendo uma educação de qualidade para as crianças.
Um dos maiores desafios que a Educação Infantil tem, é compreender que a construção do
conhecimento pela criança, necessita de um contexto social e um ambiente pedagógico rico
de experiências para estas, que desafie e promova a participação.
O currículo não pode ser pensado por adultos apenas, o “engessamento” do conhecimento
não dá conta de ensinar estas crianças protagonistas. Ensinar por modelos prontos, por
repetições e produções de tarefas está obsoleto, alunos aprendem muito mais por meio das
relações e interações educativas.
A base da pedagogia, na Educação Infantil, está na interação e nas relações, que devem
fluir entre as crianças, professores e o contexto educativo criado na escola. Mas para que isso
ocorra, percebe-se que as práticas precisam valorizar as potencialidades de cada criança
e considerá-las como ponto de partida, incluindo-as como agentes ativos nos processos
pedagógicos, com o estabelecimento de mediação, interação e negociação entre os adultos
e as crianças.
Fica então o pensamento de mudança, pois também percebe-se a educação infantil com
poucas práticas pedagógicas democráticas. As crianças atuais demonstram a todo o momento
a necessidade desta ruptura, por meio de gestos, ações, falas e questionamentos. Portanto, o
cotidiano da Educação Infantil precisa ser planejado e mudado juntamente com as crianças,
pensando a partir dos direitos da infância, bem como para garantir estes direitos às elas. Para
se incentivar este protagonismo infantil deve-se propor:
• Escuta ativa;
Praticar a escuta ativa é estar atento a todas essas formas de comunicação, para compreender
as verdadeiras necessidades das crianças.
• Curiosidade;
Encorajar o pensamento científico, o contato com a natureza, com histórias lúdicas e a
observação do mundo são formas de incentivar a curiosidade e a vontade de aprender.
• Espaços que educam;
Quando a criança pode brincar livremente, interagir e transformar os espaços, ela se
desenvolve melhor.
• Ambientes acolhedores;
Relações saudáveis em família e também com os professores e colegas de escola é
essencial para a criança crescer em ambientes de referência para ela, onde se sinta segura e
acolhida. Essa segurança ajuda no desenvolvimento da sua autonomia.
• Autoconhecimento;
O autoconhecimento ajuda a criança a entender seu lugar no mundo, a saber o próprio
potencial e aprender a superar suas limitações.
• Conviver com as diferenças;
Respeitar e conviver com as diferenças é primordial para um bom
convívio em sociedade.
Por isso, promover a convivência de crianças com necessidades e
origens diversas acaba potencializando o desenvolvimento de cada
uma delas.
• Consciência Global;
Essa noção é essencial para aprenderem sobre cidadania e
fazerem escolhas responsáveis, com consciência ambiental e social.
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AS ARTES E SUAS
CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO
ENSINO APRENDIZAGEM
RESUMO: As Artes ajudam a promover uma cultura positiva e o clima ameno nas escolas.
Quando as escolas integram as artes em todo o currículo, os encaminhamentos disciplinares
diminuem, enquanto a eficácia da instrução e a capacidade dos professores para atender às
necessidades de todos os alunos aumentam. Aprender um instrumento musical, criar uma
pintura, aprender a dançar ou cantar em coro ensina que dar pequenos passos, praticar
melhorar, ser persistente e ter paciência são importantes para o crescimento e a melhora das
crianças. Os estudantes ganham confiança quando tentam realizar coisas que não são fáceis.
Aprender uma disciplina artística ajuda os jovens a desenvolverem o caráter. Os alunos aprendem
hábitos, comportamentos e atitudes que são necessários para o sucesso em qualquer campo
de atuação. Dessa forma, este artigo pretende abordar fatos relevantes para que possamos
entender a respeito das contribuições das Artes para o processo ensino aprendizagem.

Palavras-chave: Artes; Ensino Aprendizagem; Contribuições.
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INTRODUÇÃO

O

As artes requerem medição, manipulação de
números e pensamento proporcional, que promovem
o pensamento matemático. Os alunos também
aprendem padrões (ritmos musicais e padrões de
dança), relações espaciais e geométricas (padrões
de arte visual) e habilidades tridimensionais
(fazendo modelos de argila). Os estudantes
que estudam as artes, especialmente a música,
superam seus colegas não-artes em avaliações de
matemática. A instrução de matemática integrada
em artes também facilita o domínio das habilidades
de computação e estimativa, além de desafiar
conceitos como frações.Obras de arte fornecem
um contexto visual para aprender sobre períodos
históricos. Música, pintura, teatro e dança ajudam
a literatura a ganhar vida (SILVESTRE, 2010).

ensino de artes desenvolve a criatividade,
um dos cinco melhores empregadores
para o século XXI. Os estudantes que
recebem uma educação rica em artes têm melhor
desempenho em avaliações de criatividade
do que os estudantes que recebem pouca ou
nenhuma educação artística. Os estudantes de
artes cênicas, por exemplo, demonstram maior
flexibilidade e adaptabilidade no pensamento
do que seus pares. Imagine aulas nas quais os
alunos criam obras de arte originais cheias de
cores que exibem um uso criativo do espaço,
desenvolvendo seus próprios ritmos ou escrevendo
e produzindo suas próprias peças. Essas aulas
As artes ensinam os jovens sobre beleza,
fornecem um ambiente maravilhoso para promover proporção e graça. Os alunos podem examinar o
a criatividade, que é uma habilidade importante conflito, o poder, a emoção e a própria vida. O poder
para se ter em um mundo em rápida mudança. das artes está em sua maravilhosa capacidade de
nos dar alegria, nos ajudar a entender a tragédia,
As artes fomentam níveis mais elevados de promover a empatia e tornar viva a palavra
pensamento que se transferem para o aprendizado escrita. De acordo com Silvestre (2010, p.17):
de outros assuntos acadêmicos, assim como para a
vida fora da escola. Por meio das artes, as crianças
Independente da cultura que o aluno possui, é
aprendem a observar, interpretar, ver diferentes dever e direito da escola saber integrar diferentes
perspectivas, analisar e sintetizar. Em um mundo culturas, e valorizar cada vez mais as culturas de
em que os estudantes precisam frequentemente diferentes povos, trabalhando na perspectiva de
percorrer um mar de informações para determinar incentivar os alunos para reconhecerem se a eles
quais fatos são confiáveis e
 relevantes para um próprios. Trabalhar com diferentes culturas, ou
determinado tópico, as habilidades de pensamento com culturas locais oportuniza o aluno cada vez
crítico são fundamentais para a prontidão da mais a se conhecer e conhecer o outro, e o mundo
faculdade e para a aprendizagem ao longo da no qual está inserido (SILVESTRE, 2010, P.17).
vida. De acordo com Ferraz e Fusari (2009):
A criação de arte permite que os alunos vivenciem
como é ser membros ativos de uma comunidade
e trabalhar em equipe para determinar e alcançar
objetivos comuns. Ao desenvolver uma produção
teatral, uma performance em grupo ou qualquer tipo
de empreendimento artístico colaborativo, os alunos
praticam a arte do trabalho em equipe. À medida
que trabalham juntos, aprendem a entender as
diferenças e a diversidade e a perceber as maneiras
pelas quais o trabalho em equipe contribui para um
ótimo desempenho. Por também ensinar os alunos
a viver e trabalhar juntos, as artes contribuem para
tornar as escolas mais seguras e ambientes de
Artes ensinam métodos para aprender habilidades aprendizagem mais pacíficos. Nas artes, os alunos
de linguagem. À medida que os alunos aprendem aprendem a articular suas intenções, recebem e
a ler notas, compor música, tocar um instrumento, oferecem críticas construtivas e ouvem ativamente
memorizar passos de dança, criar uma pintura e atuar as ideias dos outros (SILVESTRE, 2010, P.17).
em um drama, eles também estão aprendendo como
desenvolver novos conceitos, construir vocabulário e
entender uma nova linguagem (SILVESTRE, 2010).
É fundamental 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 se reconhecerem, e ao
conhecê-lo. Em outras palavras, o valor da arte está
em ser um meio pelo qual as pessoas expressam,
representam e comunicam conhecimentos e
experiências. A atividade de desenhar para
as crianças, por exemplo, é muito importante,
pois favorece a sua expressão e representação
do mundo (FERRAZ e FUSARI, 2009, p.18).
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AS ARTES E SUAS RELAÇÕES COM AS
CRIANÇAS

No momento em que a maioria das crianças
ingressam no ensino formal, passaram
de anotações e empilhamento para uma
representação mais deliberada de duas e
três dimensões. Para crianças menores, as
primeiras representações geralmente são
de realidades internas. Quando solicitados
a descrever suas obras, eles contam
histórias detalhadas e imaginativas. Com o
passar do tempo, os desenhos e esculturas
das crianças começam a refletir suas
observações do mundo (ALBINATI, 2009).

As crianças são artistas naturais. Desde
a infância, eles se deliciam com a interação
de luz e sombra, forma e cor. Objetos
pendurados em um móvel e as formas
elementares de bolas e blocos os fascinam.
À medida que as crianças se desenvolvem,
elas conectam o visual e o tátil: brincar de
cereal derramado, esculpir areia em uma
praia, pintar com os dedos e rabiscar com
giz de cera. Eles criam sombras em manchas
Quando a arte é valorizada como assunto
de luz solar e distribuem bastões para formar
padrões. Conforme afirma Albinati (2009): central, as obras de arte infantis proliferam
nas salas de aula e nos corredores.
Fazer arte reúne processos complexos em que a As obras incorporam temas de outras
criança sintetiza diversos elementos de sua experiência. No disciplinas e são criativas e individualistas.
processo de selecionar, interpretar e reformar, mostra como
pensa, como sente e como vê. A criança representa na
criação artística o que lhe interessa e o que ela domina,
de acordo com seus estágios evolutivos. Uma obra de arte
não é a representação de uma coisa, mas a representação
da relação do artista com aquela coisa. [...] Quanto
mais se avança na arte, mais se conhece e demonstra
autoconfiança, independência, comunicação e adaptação
social (ALBINATI, 2009, p. 4).

O aprendizado de arte depende de um
sistema complexo de funções perceptivas,
cognitivas superiores e motoras, sugerindo
assim um substrato neural compartilhado e
um forte potencial para transferência cognitiva
cruzada na aprendizagem e na criatividade.
Dentro de poucas semanas, por exemplo,
bebês humanos podem imitar e agir como
se estender a língua em resposta a alguém
mostrando a língua para eles - como a
criança sabe exatamente o que a ação
motora planeja implementar com base
apenas em uma contribuição visual? Os
neurônios-espelho podem ser responsáveis
por essa capacidade, traduzindo a entrada
visual para a saída do motor, subjacente a
uma conexão entre as artes
visuais e o movimento,
e as artes e a música
auditivas. Desde os
tempos
pré-históricos,
a arte tem sido uma
forma de comunicação
profundamente
impressa na natureza humana;
o ato de experimentar a arte
e a apreciação estética no
“receptor” também tem o poder
do
efeito
inter-cognitivo
a
qualquer momento durante o
desenvolvimento
individual.
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A capacidade de tolerar a
ambiguidade e a incerteza durante o
processo criativo é um importante traço
mental. A tolerância à ambiguidade
também é um atributo importante no
aprendizado da ciência para lidar com
as complexidades e ambiguidades
do conhecimento científico. Ao
contrário de seu estereótipo popular,
a ciência está repleta de ambiguidades
e contradições que precisam ser
resolvidas para que o aprendizado continue.
O aprimoramento da aprendizagem continua
sendo um desafio, particularmente no ambiente
escolar. Embora a explicação direta pareça a melhor
abordagem para o ensino de qualquer assunto
específico no currículo, é bem conhecido que a
capacidade de absorver fatos e conceitos é grandemente
aumentada colocando-os em um contexto mais amplo
de relevância para as questões da qualidade cotidiana.
Definir a arte como um sistema comunicativo que transmite
ideias e conceitos explicando por que é possível que as
mesmas estruturas cerebrais apoiem outras funções cognitivas,
como a linguagem humana, envolvidas em artes como a música
ou o desenho. Essa caracterização pressupõe milhões de anos
de evolução cerebral e estratégias adaptativas biológicas. Como
um sistema comunicativo multidisciplinar, as artes fornecem uma
plataforma ideal para aprender sobre o prazer de conhecer, que
por sua vez fornece a inspiração motivacional para explorar mais,
fazer perguntas, analisar e sintetizar, e se envolver em pensamento
convergente e divergente. De acordo com Oliveira (2007):
As habilidades de descrever, analisar e interpretar sejam trabalhadas com vigor
em sala de aula, pois serão elas o subsídios para atender a qualquer metodologia
de leitura de imagem que o professor venha a escolher para trabalhar... esse
exercício passo a passo com as habilidades de descrever, depois analisar e só
depois interpretar permite uma construção mais aprofundada das habilidade
necessárias para a leitura. Trabalhar a habilidade de descrição significa estimular
a própria natureza da criança da educação infantil que, ao olhar uma imagem, é
capaz de prazerosamente descrevê-las com detalhes, pois antes da leitura das
letras, as crianças desenvolvem naturalmente e significativamente uma leitura
da imagem...Quanto a habilidade de analisar, queremos chamar a atenção de
analisar, queremos chamar a atenção para a importância do desenvolvimento da
capacidade de analisar o discurso visual (um discurso sintético por natureza),
pois ela que permite ao leitor perceber como a imagem diz aquilo que diz. Já
a interpretação é produto das relações entre o que foi analisado, somando-se
a
isso informações históricas sincrônicas e diacrônicas ligadas à imagem
lida e a produção do artista estudado (OLIVEIRA, 2007, p.256- 257).

Percebe-se que por meio das Artes as crianças descobrem
o mundo e organizam-se nele, estando livres para construir
e reconstruir, num diálogo entre pensamento e sentimento.
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BENEFÍCIOS DAS ARTES

Sempre que você se envolve em qualquer
tipo de atividade nova, seu cérebro começa
a trabalhar para criar conexões entre todas
as suas diferentes células cerebrais. Em
termos de criação de arte, isso ajuda a
estimular todo tipo de conexões entre
várias partes do seu próprio cérebro.

Atividades como pintar, esculpir, desenhar
e fotografar são hobbies relaxantes e
recompensadores que podem diminuir o
nível de estresse e deixar você sentir-se
mentalmente claro e calmo. Criar arte fornece
uma distração, dando ao seu cérebro uma
A
educação
artística
oferece
ruptura com seus pensamentos habituais.
oportunidades
artísticas
para
bebês,
Segundo Martins, Picosque e Guerra (1998):
crianças pequenas e crianças pequenas
estimulam a aprendizagem, ao
[...] valorizar o repertório pessoal de imagens, que
gestos, “falas”, sons, personagens, instigar para que mesmo tempo em que contribuem e
os aprendizes persigam idéias, respeitar o ritmo de promovem seu desenvolvimento holístico.
cada um no despertar de suas imagens internas
são aspectos que não podem ser esquecidos pelo
ensinante de arte. Essas atitudes poderão abrir
espaço para o imaginário (MARTINS,
PICOSQUE e GUERRA, 1998, p. 118).

A Arte deve promover
o
crescimento
do
desenvolvimento holístico de
bebês, crianças pequenas
e jovens, estimulando seu
aprendizado e apreciação
estética em um ambiente
artístico
de
brincadeira
livre com apoio orientado, se
necessário, usando atividades
culturalmente apropriadas que
captem e mantenham seu interesse.
Segundo os PCN – Artes (1997, p. 84),
[...]
as
propostas
educacionais
devem compreender a atividade teatral
como uma combinação de atividade
para o desenvolvimento global do indivíduo,
um processo de socialização consciente e crítico,
em exercício de convivência democrática, uma
atividade artística com preocupações de organização
estética e uma experiência que faz parte das
culturas humanas (PCN ARTES, 1997, p.84).

O desenvolvimento da linguagem também
pode ser explorado e estimulado na
participação nas artes visuais através
de professores envolvendo uma
criança individual, incentivando
o uso e explorando o novo
vocabulário relacionado à
sua arte em discussão,
proporcionando-lhes
uma
maneira de usar a linguagem
de forma significativa (PCN
– ARTES, 1997, P. 84).
A
educação
artística
desempenha um papel cada
vez mais importante na primeira
infância, e o propósito da educação
artística não é apenas estimular
o desenvolvimento geral, mas
também proporcionar oportunidades
adequadas
e
adequadas
ao
desenvolvimento que continuarão
impulsionando o desenvolvimento e o
aprendizado holísticos de uma criança.
Com base no conceito de jogo de artes, é
importante permitir que bebês, crianças
pequenas e crianças pequenas desfrutem da
liberdade e do prazer irrestrito de experimentar
e explorar as artes (ALBINATI, 2009).

Essencialmente, a Arte deve ser um
Quando as crianças pequenas participam
assunto excitante, relaxante e agradável,
onde as crianças possam desenvolver, de oportunidades de arte que permitem a
aprender e crescer em seu potencial artístico. liberdade, a experimentação e a exploração
em um ambiente sem falhas, elas não
ficam entediadas, estressadas ou passivas
à medida que a atmosfera é relaxada
e permite criatividade e liberdade de
expressão (PCN – ARTES, 1997, P. 84).
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A IMPORTÂNCIA DAS ARTES PARA O
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A presença das Artes Visuais na educação infantil, ao
longo da história, tem demonstrado um descompasso
entre os caminhos apontados pela produção teórica e a
prática pedagógica existente. Em muitas propostas as
práticas de Artes Visuais são entendidas apenas como
meros passatempos em que atividades de desenhar,
colar, pintar e modelar com argila ou massinha são
destituídas de significados (RCNEI, 1998, p. 87).

A arte desempenha um papel mais
importante no desenvolvimento infantil
do que se imagina. Atividades artísticas
ajudam as crianças a aprender outros
assuntos, como leitura e matemática.
Os psicólogos também acreditam que a
Promove
também
o
desenvolvimento
visual, motor e social (RCNEI, 1998, p. 87). arte é positiva em qualquer idade. No entanto,
a primeira infância é o palco ideal para ensinar
às crianças todas as diferentes disciplinas
Usar a arte como veículo de expressão é artísticas. Isso porque, quando são jovens,
enriquecedor porque as crianças podem usá-la seus cérebros são como esponjas e absorvem
como ferramenta de comunicação. Diferentes facilmente informações. Fazer música e ouvitipos de arte podem revelar os pensamentos, la ajuda as crianças a desenvolver suas
sentimentos e interesses das crianças. habilidades intelectuais, auditivas, sensoriais,
De acordo com o Referencial Curricular de fala e motoras (RCNEI, 1998, p. 87).
Nacional

de

Educação

Infantil

(1998):

A linguagem musical é universal e as crianças
pequenas que crescem ouvindo música
aprendem a conviver melhor com outras
crianças e a relaxar. A música também
estimula suas habilidades de escuta e
inteligência emocional. A música infantil
é uma ótima ferramenta de ensino. As
rimas e repetições, juntamente com
os movimentos das mãos, são uma
maneira divertida para as crianças
aumentarem o seu vocabulário e
compreenderem melhor o significado
das palavras (RCNEI, 1998, p. 87).
Cantar canções com bebês e ouvir
música com elas não apenas produz
mudanças em nível fisiológico, mas também
incentiva um forte vínculo emocional com
os pais.Desenhar e pintar são duas
atividades muito benéficas. Eles
ajudam a desenvolver habilidades
motoras , escrever, ler, criar
criatividade e aumentar a auto
- estima, entre outras coisas.
Segundo
Ferreira
(2008):
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Ao dar um desenho pronto para a criança pintar,
o professor está desrespeitando sua personalidade,
inteligência e sensibilidade. Ninguém daria um desenho
pronto para um artista. E por que fazem isso com uma
criança? Aí vem a resposta de alguns professores:
“Eles não sabem desenhar”. Alegam que são cobrados
por pais e coordenadores nas escolas onde
trabalham a apresentar atividades prontas,
“bonitas”. “perfeitas”. Inclusive para
a “capinha” de seus trabalhos. Não seria mais
interessante à própria criança criar a
capa de seus trabalhos
( F E R R E I R A
2008,
p.
50).

Não
apenas
isso, mas desenhar e pintar são
excelentes maneiras para as crianças
expressarem seus sentimentos e
emoções. E se isso não bastasse, eles
desempenham um papel significativo no
desenvolvimento de sua personalidade e
maturidade psicológica (FERREIRA 2008).
O teatro infantil permite que as crianças
se coloquem no lugar de personagens
que são muito diferentes delas. Assim,
eles aprendem a se identificar com os
personagens vivendo suas experiências.
Isso os ajuda a ser mais aberto e empático.
O teatro também pode abrir a porta para a
imaginação e criatividade (FERREIRA 2008).
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Movimento e expressão corporal impactam
positivamente o desenvolvimento físico e o
crescimento saudável . As crianças aprendem
a se comportar com confiança e a manter
sua flexibilidade e capacidade natural de
se movimentar, correr e pular. Também
os ajuda com o equilíbrio, a coordenação
e o controle corporal (FERREIRA 2008).
Além dessas habilidades físicas, a
expressão
corporal
através
do
movimento é benéfica para sua
inteligência emocional .

T a m b é m
beneficia positivamente
suas habilidades sociais
e criativas. Usar as artes para
promover o desenvolvimento infantil
permite que as crianças se expressam
da maneira que quiserem (FERREIRA 2008).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arte é um meio de comunicar ideias, sentimentos e soluções de um modo
diferente de verbalmente ou por escrito. A incorporação das Artes na primeira
infância traz muitos benefícios, e o envolvimento das crianças em programas e
atividades artificiais desenvolverá suas habilidades cognitivas, criativas, sociais e
emocionais, desempenhando um papel importante em seu desenvolvimento ideal.
As crianças são maravilhosamente curiosas e curiosas. Desde quando começam a
engatinhar, trabalham para explorar e ver como tudo no mundo funciona. Eles observam
e imitam e veem como podem controlar a si mesmos e seu ambiente. Essa exploração
irrestrita ajuda as crianças a formar conexões em seus cérebros e as ajuda a aprender.
A arte é uma atividade natural para apoiar este jogo livre em crianças. Arte e
criatividade ajudam em todos os aspectos do desenvolvimento de uma criança. A
liberdade de brincar com diferentes materiais permite mais exploração e experimentação.
A arte é muito divertida para as crianças, além de ser maravilhosamente educativa.
Quando uma criança participa de uma atividade artística, seja pintando ou
rabiscando, o aspecto de segurar o pincel / lápis é essencial para o crescimento
de suas habilidades motoras. À medida que a criança cresce, a complexidade
da
tarefa
aumentará
e
suas
habilidades
motoras
também
aumentarão.
Quando uma criança começa a explorar a arte, ela também começa a explorar novas
palavras. Eles começam a aprender cores e formas e diferentes ações que acompanham
a criação de uma obra de arte, além de aprender a descrever o que veem e sentem.
Quando se trata de arte, é divertido para as crianças decidir o que fazer e como fazêlo é uma das primeiras oportunidades que terão para tomar suas próprias decisões.
Isso traz uma sensação de confiança e realização. Conclui-se que as Artes contribuem
para o desenvolvimento significativo no processo ensino aprendizagem de forma livre.
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ARTE: UMA FERRAMENTA DE
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
RESUMO: Atualmente sabe-se que, desde o nascimento até a morte a arte pode influenciar
positivamente na saúde, sendo uma das formas mais simples para se colocar cultura de uma
maneira agradável, transformando os conceitos e os padrões do indivíduo, deixando-o aberto
para o novo. Contudo, deve-se incluir a escola, como um espaço onde se possa desenvolver
as capacidades criativas, estimar as diversidades e proporcionar novos horizontes. Entretanto,
para que isso aconteça, deve-se valorizar o papel da arte na educação, assim todos acabam
compreendendo a sua importância para a vida dos seres humanos e, com isto, é possível
realizar um trabalho em conjunto e soma-se a preparação dos professores e a adequação
das escolas para perceber e utilizar essa nova visão de trabalho das linguagens artísticas.
Portanto, ao iniciar a busca pelo processo transformador, pode-se perceber que o fazer
criativo transforma a arte e quem a cria, e isso gera um legado e, ainda assim, é possível
distinguir o mundo em que se vive por intervenção da arte, pois existe a possibilidade de
se ter uma leitura diferenciada do universo, iniciado pela cultura individual e, com isto, pode
causar transformações locais, resultando em um possível benefício para a saúde mental e
física, através da participação em peças teatrais, em dança, na música, artesanato, designer,
pintura e muitas outras vertentes, sendo assim, a arte não é luxo, nem dispensável, mas
deve ser vista como um objeto de inclusão, de socialização e de transformação humana.

Palavras-chave: Arte; Inclusão; Socialização.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente, de acordo com o estudos, desde o nascimento até a morte, a arte pode
influenciar positivamente na saúde, como é possível observar no relatório que relata
que crianças pequenas com pais que têm o hábito de ler histórias antes de dormir,
estas crianças, por sua vez, conseguem descansam muito mais durante a noite e têm uma melhor
concentração na sala de aula. Já entre os jovens que convivem em áreas urbanas, a educação
baseada na dramaturgia pode auxiliar na tomada de decisões responsáveis e ao mesmo tempo
melhorar o bem-estar e com isto, reduzir o nível de exposição à violência. Entretanto, em outra
etapa da vida, a música pode amparar a cognição em indivíduos com demência, e até mesmo,
observando que no exercício do canto é possível melhorar a atenção, ativar a memória episódica
e a também a função executiva (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS NEWS, 2020).
Segundo Trevisan (2008), a arte é uma das formas mais simples para se colocar
cultura de uma maneira agradável, sabendo-se da noção de seu poder sobre as pessoas;
a mesma transforma os conceitos e os padrões do indivíduo, deixando-o aberto para o
novo e por conseguinte, segue um caminho de unir arte e os projetos sociais, conseguindo
assim, abranger as pessoas que estão à margem da sociedade e que sofrem muitas
discriminações. Ainda, por vezes, a arte pode ser uma maneira de se desenvolver para
a vida e, com isto, as classes sociais menos favorecidas são as que mais sofrem com o
sistema de ideias dominantes que os oprimem, e que sem perceber, tornam-se fantoches
a emprego dessa elite, que os fazem apenas gerar um lucro do qual eles não usufruem.
No entanto, pode-se considerar a arte como uma expressão e como cultura, ou seja,
a expressão seria a que capacita o sujeito a entender as ideias através de linguagens e
formas diversas. Já, como cultura, rememora o conhecimento da história, o curso de
figuras públicas e, por sua vez, a seriedade de cultos e tradições. Contudo, ao vivenciar a
expressão é possível adquirir conhecimento acerca do país e do mundo; ressaltando que
como tradição em culturas antigas quando qualquer povo era conquistado, primordialmente
o conquistador destruía todo o referencial cultural, para que o indivíduo sem expressão
fosse facilmente dominado. Sendo assim, a arte é uma ferramenta na construção
do pensamento, imaginação, percepção e da sensibilidade (HOJE EM DIA, 2020).
Conforme explica Vygotsky (1999), o resultado da arte é altamente compreensível
e suas considerações já são versadas tantos pelos psicólogos quanto por todos que
conhecem o comportamento humano e a influência mútua com o seu corpo, ou seja,
aos que aceitam mudar, apreciar de fato a arte, começam a ter uma melhor noção de si
e do mundo a sua volta integrando com a sociedade na qual vive e além disto tudo, a
arte amplia a percepção e qualidade da personalidade, consegue enriquece-la com
novas possibilidades, predispor para uma reação concluída ao fenômeno, tendo assim,
um comportamento que tem por natureza um sentido educativo (VYGOTSKY, 1999).
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Em contrapartida, é possível afirmar que por meio da arte é plausível desenvolver a
percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio em que se vive e habita,
podendo assim, desenvolver a capacidade crítica permitindo analisar a realidade percebida
e alargar a criatividade de maneira a modificar a realidade que foi analisada e, por sua vez,
através das artes temos um perfil simbólico dos traços espirituais, materiais, intelectuais e
emocionais que propiciam vida a sociedade, juntamente com o seu estilo de vida, o seu
código de valores, as suas memórias e as suas crenças. Sendo assim, pode-se entender a
arte como uma elocução que representa os sentidos, comunica significados que não podem
ser enviados através de nenhum outro meio de expressão (BARBOSA & COUTINHO, 2009).
Entretanto, as pessoas que são excluídas tendem a aceitar a sua condição em relação à
sociedade, e tem medo de lutar e de ir em busca de novas possibilidades Contudo, em muitos
casos o medo de uma forma nova de pensar e agir é capaz de levá-las a continuar da mesma
forma, crendo que a arte e o fazer artístico seja somente para os mais abastados (FREIRE, 2005).
Apesar disto, é de grande importância de uma educação voltada para o fazer artístico,
ponderando o mundo da visualidade atual e as várias facetas da arte e, desse modo, proporcionando
o aumento e enriquecimento das bagagens sensoriais e cognitivas, penetrando nos modos de
ver, notar, divulgar e noticiar por meio de imagens, sons, percepções e movimentos corporais,
e além disso, grande parte das pessoas tem o primeiro contato com a arte na escola, nas aulas
de arte, e o eu pode-se esperar é que os alunos durante essas aulas, vivam profundamente o
procedimento artístico, concomitantemente, espera-se que aprendam sobre os artistas e obras
de arte de diversas épocas, enriquecendo, seus conhecimentos (PORTAL EDUCAÇÃO, 2020).
Portanto, se faz necessário atentar que conforme Ostrower (1978) explica, a arte é o
trabalho que precisa ser sentido, ser mentalizado, projetado e acima de tudo produzido,
visando assim uma necessidade real do ser humano, e nesse trabalho, há uma grande
valoração do indivíduo, o qual é capaz de desenvolver uma consciência crítica. Assim sendo,
a valorização da vida se dá realmente, pelo procedimento de conscientização e pela influência
da alma cultural. Além disso, é possível notar que neste ponto a arte inicia um processo de
humanizar o homem, visto que, por meio da mesma, é possível igualmente conscientizar e
exercer o seu total potencial criador e desenvolver o desejo pela busca do conhecimento
teórico, e por conseguinte, deparar-se com um impulso criativo para produzir a arte, dando um
sentido maior. Portanto a arte tem um caráter humanizador, através de uma produção criativa.
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realidade, que por sua vez, une os campos da
atividade humana, através da utilização intensa
A concepção de arte está atrelada à história das redes de comunicação e da informação
do homem e consequentemente do mundo, computadorizada em si (SANTOS, 2006).
contudo abrange outros contextos, e é por
Diante disto, quando se lida com as formas
si só fundamentalmente imutável, como, por
exemplo, se acaso recua-se alguns anos no em artes visuais habitua-se com as relações
tempo e se avalia como a arte era percebida entre superfície, espaço, volume, linhas, cores
antigamente, ou seja, buscar a compreensão e a luz. Cada uma dessas informações tem
de como a arte viria a ser compreendida suas propriedades expressivas e são ricos em
pelos
ancestrais
(SANTOS,
2006). sentidos, tanto em si mesmo como em relação
aos demais. E todos eles são interpelados
Possivelmente,
na
ocasião,
fosse pelos autores e observadores ao se utilizarem
inimaginável se pensar em uma arte digital, de métodos e técnicas específicas no fazer
ou mesmo na produção de uma ciberarte, artístico (PORTAL EDUCAÇÃO, 2020).
que consiste na manipulação das novas
tecnologias e mídias atuais para a construção
de objetos artísticos. Porém, presentemente o A ESCOLA E O FAZER ARTÍSTICO
uso de artifícios tecnológicos no fazer artístico
A escola deve ser um espaço onde se possa
é imprescindível para se tratar da arte de uma
forma mais ampla. Além disto, tudo passa pelas incluir, desenvolver as capacidades criativas,
tecnologias e a humanidade está marcada estimar as diversidades, proporcionando
pelos desafios políticos, econômicos e sociais assim, novos horizontes para que isso
decorrentes de uma nova configuração da aconteça, deve-se ainda ter um cuidado
máximo na construção desse espaço, para
que o mesmo se torne atrativo para os jovens
mais carentes e ao mesmo tempo os que não
tem um acesso significativo a arte. No
entanto, os recursos mobilizadores de
que a escola pode se apossar-se, além
das potencialidades das artes, pode-se
usar como uma ferramenta fundamental
para a escola convidar e transformar
a realidade desses adolescentes, pois
a educação escolar e o meio social
em que vive pode exercer uma ação
recíproca e constante um sobre o
outro (FERRAZ & FUSARI, 1993).

A COMUNICAÇÃO E A ARTE

Todavia, na educação, a arte
possibilita essa interposição entre
o objeto do saber e o indivíduo,
provocando assim transformações
significativas, que por sua vez, é
capaz de conquistar o interesse
pelo deleite da descoberta de
diversos novos saberes, sendo
assim, se faz urgente a maior
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aproveitamento da arte na educação, com
fundamentação e intenção totalmente
voltadas não somente para a exploração
da expressividade dos educandos, mas
também como um recurso mobilizador
e capaz de angariar em grande número
jovens que por diversas razões se evadiram
das escolas (FERRAZ & FUSARI, 1993).

Porém, os avanços da educação com relação
a área artística começou, ou seja, o papel da
arte na educação foi notado pela população
em geral, assim todos compreendendo a
importância das artes para a vida dos seres
humanos, com isto, é possível realizar um
trabalho em conjunto para que as regras sejam
efetivamente desempenhadas, acrescentando
a isto, a preparação dos professores e a
Contudo, a arte é reiterada na vida das adequação das escolas para perceber e utilizar
pessoas, faz com que esteja presente na vida essa nova visão de trabalho das linguagens
e história dos indivíduos, desde os primórdios artísticas (CANAL DO ENSINO, 2020).
da civilização e vem como um processo que
se constrói e se modifica sempre e, por sua
No entanto, a arte só pode ser
vez, está presente como uma manifestação
conhecimento que, por sua
de conhecimento, de linguagem e se
vez, ao ser transformada, leva
torna uma produto na relação entre o
a uma realidade exterior,
mundo e o homem (BUORO, 2003).
partindo deste princípio é
possível fazer surgir novas
realidades, ou seja, o
Entretanto,
a
conhecer artístico é o
arte acompanha a
resultado de um fazer
humanidade de diversas
tanto quanto outros
maneiras,
sendo
elas,
conhecimentos. Contudo,
verbal ou não verbal e ainda
Nota-se que na educação,
de forma artística. No entanto,
o processo de aprendizagem
através dos tempos foi inventada
e a valorização do ensino se
a literatura, escultura, dança, o
faz necessário para a concepção
desenho livre e muitas outras formas
dos alunos, ou seja, viver e aprender
de artes e ainda, nota-se, que por meio dos
a realidade auxiliará a torná-los cada
séculos os humanos utilizam a arte para se vez mais humanos e, sendo assim, a arte
imortalizar, pois a arte tem o poder de transmitir se torna a disciplina que irá promover um
informações como o questionamento, conhecimento exato do que é o indivíduo
as críticas, um olhar diferenciado para o de uma forma holística (PEIXOTO, 2001).
passado, e com isto, surgem as técnicas,
os utensílios cerâmicos e as crenças
Portanto, é possível ver que a arte humaniza,
que humanizam de vez a sociedade. Em e com a utilização no meio educacional
contrapartida, nota-se que a desumanização e mais ainda na sociedade de modo
não é algo que deveria acontecer com o ser geral, pode-se gerar uma base estrutural
humano, mas devido as injustiças presentes educacional, com o auxílio da família, junto
na sociedade e neste contexto devem ser com a sociedade e com a consciência
definidos os objetivos específicos para o que é preciso mais a cada dia. Além disto,
processo educacional (PARMEGIANI, 2020). deve-se oferecer aos sujeitos condições
de viver e sobreviver com oportunidade
de serem o que realmente são, com todas
as suas possibilidades (SOARES, 2007).
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A ARTE COMO UM PROCESSO DE
TRANSFORMAÇÃO
A expressão artística é a função mais
experimentada da arte, ou até mesmo a mais
aceita, seja através de quadros que expressam
sentimentos como as angústias pessoais do
realizador, tem-se as poesias que expressa as
emoções da alma do artista, ainda pode-se
citar o grafite que é um tipo de expressão de rua
que reage a movimentos sociais, políticos entre
outros (REVOLUÇÃO ARTESANAL, 2020).
Porém, é por intermédio da arte que o ser
humano consegue dividir as experiências e
partilhar emoções com todos os indivíduos
que estejam disponíveis, dispostos e em
sintonia. Assim sendo, a arte é uma matéria
livre, não é possível a mesma ser imposta, se
faz necessário estar disponível para receber
a oferta e sentir os seus significados mais
profundos, que também ocorrerá de forma
íntima e pessoal, tanto para o artista que cria a
obra quanto para quem irá consumir o produto,
objetivando a construção dos significados
dependente das experiências e essência de
cada ser (REVOLUÇÃO ARTESANAL, 2020).

Contudo a obra de arte faz parte da sociedade,
não se faz independente dela, ou seja, a arte
permite uma conversa com quem a aprecia e
em alguns casos, os materiais empregados na
composição sugerem uma reflexão sobre o intuito
da obra, portanto, um novo tipo de sociedade
condiciona um novo tipo de arte, porque o
emprego da arte varia de acordo com as cobranças
colocadas pela nova sociedade, pois uma nova
sociedade é dirigida por um novo diagrama de
condições econômicas, organização social e,
deste modo, transformações nas necessidades
práticas dessa sociedade, decorrem em uma
função diferente de arte (KOELLREUTTER, 1997).
Entretanto, para se transformar a humanidade
com indivíduos autoconscientes e ainda
participantes da sua própria sociedade, deve-se
estabelecer metas de acordo com as necessidades
humanas comuns. No entanto, o homem necessita
estar habilitado a buscar meios de sobrevivência, a
desenvolver condições de se informar e adotar as
decisõesdemodolivreeautônomo(SAVIANI,1980).

Contudo, para Peixoto (2003) esse conjunto
de fatores pode consentir ao indivíduo
desenvolver uma acertada astúcia como
ser humano, melhor aproveitamento para si,
enquanto indivíduo, do método de produção
Todavia, quando cita-se, especialmente
da vida na constituição e transformação do
no contexto brasileiro, a arte em si tem
mundo físico e do mundo social dos indivíduos.
aparecido com uma certa regularidade e com
muito destaque quando em debates na área
No entanto, segundo o Canal do Ensino (2020),
educacional, como uma possível ferramenta
se faz necessário que seja sempre lembrado que
para auxílio na escola, seja no que se alude
está acontecendo neste momento a concretização
a instrução dos sentidos e das sensibilidades
de sonhos de muitos estudiosos, de artistas, de
ou mesmo a cultura material da escola e
professores e dos teóricos da Arte na Educação,
dos seus projetos pedagógicos. Conforme
que por sua vez, lutaram pela valorização da
essas possibilidades abarcam tanto o ensino
matéria nas escolas, não só por significarem
regular em seus diferentes níveis quanto
objetos dos seus trabalhos, mas por compreensão
aos processos de formação de docentes,
da real importância que tem em relação ao mundo
de especialização do artista e dos projetos
e principalmente a capacidade de transformação
artísticos de caráter informal, além de museus,
e ao desenvolvimento dos seres humanos.
de centros culturais, de algumas escolas
especializadas e instituições de ensino,
Portanto, ao transpor as barreiras linguísticas,
pode-se considerar medidas relevantes na
é possível que a arte tenha a competência de
formação do profissional e também o público
comunicar-se sem o uso de palavras, com
alvo possa ser influenciado, impactado e mais
diferentes povos e grupo de sujeitos, criando
propenso a consumir a arte e, por sua vez,
uma comunicação mais profunda, que por sua
pode educar-se (OSINSKI & OLIVEIRA, 2019).
vez, não se consegue alcançar somente através
de palavras (REVOLUÇÃO ARTESANAL, 2020).
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INTERVENÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DA
ARTE
A arte também pode ser considerada um
instrumento de terapia, um ferramenta de cura,
do autoconhecimento e em outro momento
até mesmo de análise, pois muitos dos seus
elementos podem ser utilizados, como por
exemplo, os desenhos, a própria música, o
teatro, com o objetivo de ajudar um indivíduo
a acessar suas memórias e saberes, trazendo
assim, questões pessoais que merecem
por si só análises e um posterior trabalho
para amenizar ou sanar as dificuldades
(REVOLUÇÃO
ARTESANAL,
2020).

conforme move-se as cúpulas é possível
experimentar níveis alterados de fontes de
poluição do ar (NAÇÕES UNIDAS, 2020).
Entretanto a diretora regional da OMS na
Europa, relatou que ao trazer a arte para a
vida dos indivíduos, através de atividades
como o dançar, o cantar, a visita a museus,
shows, feiras artísticas é possível melhorar a
qualidade de vida das pessoas, ou seja, podese afirmar que atividades artísticas buscam
promover a saúde dos seres e ainda prevenir
possíveis problemas de saúde, e ainda tratar
problemas físicos, mentais e auxiliar os
cuidados para o final da vida (ORGANIZAÇÃO
DAS NAÇÕES UNIDAS NEWS, 2020).

Segundo a Organização Mundial da
Saúde, 2019, a cada ano aproximadamente
de 7 milhões de mortes prematuras são
ocasionadas pela poluição do ar, com isso,
nove em cada dez pessoas respiram o ar tóxico
e ainda, a poluição do ar também é também
conhecida por contribuir com as mudanças
climáticas
(NAÇÕES
UNIDAS,
2020).

Contudo, existem formas pelas quais as artes
podem encarar desafios de saúde mais sérios
como o diabetes, a obesidade e até mesmo a
saúde mental, e ainda, por sua vez, pode-se
considerar que a arte traz um bem-estar em
um contexto social e comunitário amplificado
e ao mesmo tempo oferecer soluções que na
prática médica usual não conseguiu aproximarEntretanto, na relação com a arte é possível se de maneira eficiente (ORGANIZAÇÃO
estabelecer um caráter especular sobre DAS NAÇÕES UNIDAS NEWS, 2020).
as obras, que oferece garantias de como
Todavia, nos serviços de saúde, as
penetrar nesta obra sem contudo confundirse ou mesmo integrar-se a ela, ou seja, essa atividades de arte podem ser utilizadas
definição permite fazer pensar a arte como para completar os protocolos de tratamento,
materialidade que requer o desenvolvimento como ouvir música, que reduziria os efeitos
pela intercessão da estética e da semântica, colaterais do tratamento do câncer. Ainda,
através de dimensões potencializadoras de é possível, que as atividades artísticas em
contornos mais ampliados de consciência. circunstâncias de emergência, seriam capazes
Contudo, a arte é uma maneira inesgotável para de reduzir a ansiedade, diminuir a dor e
ser experienciada, bastando o sujeito se ligar e controlar em níveis normais a pressão arterial
imergir em seus conteúdos (SOUZA, et al., 2018). e, por sua vez, a prática da dança promove
melhoras clinicamente expressivas na
Os artistas, através de seu trabalho buscam capacidade motora de indivíduos portadores
maneiras de conscientização sobre a poluição, da doença de Parkinson (ORGANIZAÇÃO
encontrando soluções para usá-la ou mesmo DAS NAÇÕES UNIDAS NEWS, 2020).
reduzi-la de forma significativa, conforme
Michael Pinsky observou as diferenças entre
os diversos tipos de poluição do ar, bem como
se propôs a fazer os casulos da poluição,
que consiste em cinco cúpulas que simulam
o ar em cinco áreas díspares do mundo e
153

Na relação do ser humano com a arte podese observar sua importância para a saúde
mental e física dos indivíduos, de acordo
com um relatório do escritório Regional
para a Europa da Organização Mundial da
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Saúde, que ainda avaliou evidências em PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
900 publicações do mundo inteiro sobre o
assunto, até este momento (ORGANIZAÇÃO
Para a condução deste trabalho de revisão
DAS NAÇÕES UNIDAS NEWS, 2020). bibliográfica da literatura, objetivou-se o
levantamento de produções relacionadas a
No entanto, há benefícios para a saúde, por educação, saúde e arte, assim sendo, neste
meio de uma participação ativa ou passiva, sentido, a revisão adotou a seguintes etapas:
divididas em cinco categorias que abrange seleção dos trabalhos pertinentes ao tema;
as artes cênicas onde engloba a música, a estabelecimento de critérios de exclusão e
dança, o canto, o teatro em si. Além deste, inclusão deles; análise dos resultados e a
tem-se as artes visuais que abrange o discussão a despeito do tema proposto. Tem
como aportes os autores os estudos de Santos
artesanato, o design, as pinturas e pôr fim a
(2006); Parmigiani (2020) e Buoro (2003) que
fotografia, e ainda, por sua vez, a literatura,
abordam questões pertinentes ao assunto.
o cinema e as artes online (ORGANIZAÇÃO
DAS NAÇÕES UNIDAS NEWS, 2020).
Todavia, os critérios que constituíram para
Portanto, Ao iniciar a busca pelo processo
transformador, pode-se perceber que o fazer
criativo transforma a arte e quem a cria, e
isso gera um legado, ainda assim é possível
distinguir o mundo em que se vive por
intervenção da arte, pois existe a possibilidade
de se ter uma leitura diferenciada do mundo,
iniciando pela cultura individual, tendo a
oportunidade de participar e se integrar em
sua comunidade e, com isto, participar das
transformações locais (BASTOS, 2020).
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a inclusão e exclusão de trabalhos foram
definidos por: disponíveis na língua portuguesa,
que constem na literatura como, livros, sites,
revistas, vídeo, para assim, contribuir para um
primeiro contato com o elemento de estudo
investigado e os eletronicamente publicados.
Já para a exclusão, foram excluídas as
produções que sejam duplicadas, cartas ao
leitor ou boletins e estudos que não abordam
temática relevante ao tema proposto. Portanto,
nesse tipo de produção, o material coletado
pelo levantamento bibliográfico é organizado
por procedência, ou seja, artigos, teses,
dissertações e fontes de divulgação de ideias
como as revistas, sites, vídeos, entre outros.
A busca também foi realizada pelo acesso
online, empregando um instrumento que
pondera os seguintes itens: identificação do
artigo original, características metodológicas
do estudo, avaliação metodológica e dos
resultados, dentre distintas informações
que
foram
relevantes
ao
estudo.
Os trabalhos foram lidos na íntegra e
analisados quanto aos aspectos quantitativos
e qualitativos. O primeiro foi composto das
seguintes variáveis: periódicos;
artigos; livros; autores; ano de
publicação; país/estado; e tipo
do estudo. Já o segundo,
os indicadores foram
acolhidos pela leitura
exploratória,
seletiva,
analítica e interpretativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arte é capaz de transformar a realidade dos seres humanos, causando
assim, um processo de humanizador, visto que, por meio dela, os indivíduos são
capazes de exercer todo o potencial criador e com isto, desenvolver a busca
do conhecimento, produzindo um efeito maior através da produção criativa.
Contudo, é um grande instrumento de inclusão social, pois um indivíduo que não sabe ler
ou escrever é capaz de entender um desenho, uma pintura e toda a mensagem que se quer
passar e, por sua vez, a arte é um tipo de linguagem universal, através de símbolos, qualquer
pessoa em qualquer lugar do mundo é capaz de saber do que se trata aquela alegoria.
Portanto, na relação entre sujeitos e arte é possível observar o benefício para a saúde
mental e física, na participação em peças teatrais, em dança, na música, artesanato, designer,
pintura e muitas outras vertentes, sendo assim, a arte não é luxo, não é dispensável, mas
deve ser vista como um objeto de inclusão, de socialização e de transformação humana.
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O CÉREBRO E A
APRENDIZAGEM HUMANA
RESUMO: A infância e a adolescência são fases de grande importância na vida do ser
humano, pois são aprendizados e conhecimentos que permanecerão sempre em suas
vidas. É de responsabilidade dos pais e professores estabelecer relações constantes com
o mundo real e imaginário das crianças e adolescentes acerca da sexualidade, pois elas
estão mais propensas às descobertas do assunto. Percebe-se que na Educação Infantil, eles
fazem perguntas, mudam de comportamento, são mais questionadores, curiosos e se veem
em determinadas situações independentes. Cabe a escola e ao professor, bem com seus
familiares, orientar sua aprendizagem de maneira a se extinguir o preconceito. Foram colhidas
também informações de bibliografias diversas. As conclusões básicas a que se chega foram
que a escola tem um papel importante no desenvolvimento da criança, considerando a
necessidade da informação sobre gênero sexualidade e diversidade é urgente e necessária,
e que a rede educacional hoje precisa aproveitar seu espaço para informar reestruturandose diante do ensino de forma oferecer informações que vão além dos muros escolares
,oferecendo uma educação de qualidade e significativa para o aluno, modificando seu papel
na vida de todos reconstruindo propostas e repensando seus projetos pedagógicos escolares.

Palavras-chave: Escola; Sexualidade; Criança; Aprendizado.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem como objetivo explicitar o processo de aprendizagem cognitiva que se
processa no cérebro humano, durante toda a existência humana. Os estudos técnicos
a respeito do cérebro na aprendizagem se processaram com mais profundidade
a partir do século XX. Será destacado como o conhecimento se processa através da
aprendizagem na construção de novos saberes, numa reconstrução que ocorre durante toda a
vida, exigindo de quem aprende: o corpo, o psiquismo e os processos cognitivos que ocorrem
dentro de um sistema social organizado, sistematizado em ideias, pensamento e linguagem.
Será apresentado um breve relato sobre a aprendizagem humana, onde o cérebro
entra em atividade e ocorrem mudanças físicas e químicas que são influenciados por
fatores ambientais, relacionados com o comportamento e a construção dos saberes.
As referências bibliográficas utilizadas ressaltarão a funcionalidade do cérebro que
é o órgão principal do corpo humano, responsável por quase todo o seu funcionamento.
Comanda os movimentos conscientes e inconscientes, questões comportamentais,
afetivas e cognitivas, tudo que pensamos e sentimos é ação cerebral que se manifesta
através de estímulos, meio, memórias, ou seja, construções internas e externas.
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com facilidade o que fora armazenado
anteriormente (CARRERA, 2009, p.72).
Segundo o autor (2009), a memória
Segundo Carrera (2009, p.45), ressalta
como se processa a aprendizagem humana: declarativa é formada por distintos módulos,
“O aprendizado integra o cerebral, o que se relacionam com um sistema específico:
psíquico, o cognitivo e o social.”, ou seja, um
processo neuropsicognitivo que se processa Memória declarativa: é a memória para toda a
informação objetiva como datas, nomes, números, etc.
num contexto histórico específico, numa esta memória se subdivide em: Memória semântica:
construção cultural de forma muito pessoal de refere-se à memória geral, os fatos relacionados
vivências sociais onde elas se desenvolvem. com o mundo, as regras da lógica, etc. Memória

A APRENDIZAGEM HUMANA

O aprender é um processo multifacetado
e complexo, apenas de entrada e saída da
informação, torna-se difícil encontrar uma
definição de aprendizagem que abranja
tudo que está envolvido nesta construção.
A memória nos possibilita recordar
acontecimentos passados, aprendizados e
nos faz produzir sinapses que se conectam
com diversos contextos, nos auxiliando
na assimilação de novos aprendizados.
Ela está organizada dentro de uma
complexa organização que abrange a
parte cognitiva, psíquica e neurológica,
pode ser classificada de acordo com o
conteúdo armazenado e tempo de duração:
Quanto ao tempo, os tipos de memória são
muito importantes para o educador, pois
as aprendizagens escolares dependem da
formação de novas memórias de longa duração.
Muitas vezes, no entanto, os conteúdos ficam
no nível da curta duração e desaparecem
rapidamente. O desafio da pedagogia é formular
metodologias de ensino que transformem esta
primeira ação da memória (curta duração) em
memórias de longa duração (LIMA 2007, p. 29).

Memória de curto prazo: divide-se em
memória imediata e memória de trabalho
(CARRERA, 2009, p.69).
Memória
de
longo
prazo:
seu
armazenamento é ilimitado, pois depende
das informações recebidas pelo indivíduo
que se processam no decorrer de sua
existência, funciona de forma dinâmica e
interativa, catalogando as informações em
diferentes níveis, que se reorganizam de
acordo com cada nova informação recebida.
Essas informações nos permitem recuperar
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episódica: é a memória para os nossos detalhes
biográficos. Memória processual: é a memória para
habilidades e hábitos. Memória processual: é a
memória para habilidades e hábitos (CARRERA
2009, apud DESIMONE, 1992; SQUIRE, 1993, p.72).

O aprender significa criar memórias de
longa duração, quanto mais o professor
combinar estratégias e estímulos, maiores
são as chances de se tornarem memórias
de longo prazo (CARRERA, 2009, p. 72).
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Kandel (1997) um neurocientista ganhador
do Prêmio Nobel em 2006, destaca que a
aprendizagem ocorre quando conseguimos
resgatar a memória de longo prazo de forma
inovadora e criativa na resolução de problemas,
aliando os estudos à vivência, à imaginação e
às necessidades de fazer diferença no mundo.

COMO O CÉREBRO APRENDE?

As sinapses ocorrem entre o axônio de
uma célula com outras partes do corpo que
interagem com o ambiente, exemplo: os
poros da pele que se fecham por causa da
sensação de frio. Outras também podem
ocorrer entre axônio e axônio, entre dendrito
e dendrito, e, em outros casos, entre axônio
e corpo da célula (CARRERA, 2009, p.41).
O neurotransmissor é composto
por uma substância química que carrega
mensagens por diferentes células, sendo
necessário não somente nas funções do
corpo do cérebro, pois a falta ou excesso
deles podem causar problemas de
comportamento (CARRERA, 2009, p.39).

As entradas sensoriais do nosso corpo,
também compõem este funcionamento,
destacamos mais de 22 entradas, responsáveis
pelos estímulos externos e internos, sendo as
principais: sensação, percepção, memória
e linguagem (CARRERA, 2009, p.47).
Destacamos alguns fatores que inferem no
O processamento cerebral é realizado
processo de assimilação e aprendizagem,
como orgânicos (dor, fome etc.) e através dos neurônios e das sinapses, a partir
ambientais (temperatura, fatores sociais etc.). do momento que temos contato com respostas
externas as conexões cerebrais começam
As células nervosas ou neurônios são os acontecer, de maneira dinâmica viajando pelos
principais componentes de funcionamento neurônios há mais de 360 km/h (PICCINI, 2014).
do cérebro que depende do fluxo de
As maiores funções que são desenvolvidas
informações através de elaborados circuitos
constituído nas redes neurônios. Os neurônios pelo cérebro de acordo com o cientista Buzan,
são formados por uma excitável que os são: a recepção, onde o cérebro recebe
envolvem permitindo a comunicação entre informações através dos órgãos dos sentidos,
essas células (CARRERA, 2009, p.38). ou seja, ele retém e armazena a informação
O axônio é um prolongamento através e a acessa a qualquer tempo; a análise é o
do qual viajam os impulsos enviados para local ao qual o cérebro armazena e organiza
os núcleos das células nervosas, está as informações recebidas e a saída “libera” as
parcialmente recoberto por uma bainha de informações de diversas formas, seja pensando,
mielina, substância gordurosa que amolece desenhando, movimentando e utilizando
e acelera o transporte das mensagens de as diversas criatividades. (PICCINI, 2014).
uma célula a outra (SALAS, 2007, p. 23).
O cérebro está dividido em dois
O processo de transmissão das hemisférios: o esquerdo e o direito, a
informações ao cérebro, chamamos de comunicação entre eles se processa através
sinapses que ocorre na conexão de uma do corpo caloso, sendo este um feixe
célula a outra, por onde viajam as mensagens formado por milhões de fibras nervosas
através de substâncias químicas chamadas de que atuam nesta conexão (PICCINI (2014).
O hemisfério esquerdo se divide em
neurônios, ou seja, a célula nervosa recebe a
informação de uma a outra célula nervosa ou áreas responsáveis pelo raciocínio lógico
de órgãos do sentido e projetam a informação (matemática, lógica, planejamento, execução,
para outros neurônios (CARRERA, 2009, p.41). linhas etc.), também chamado de cérebro
acadêmico, pois faz o monitoramento dos dados
de forma racional, reconhece também letras,
palavras e números escritos (PICCINI (2014).
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O hemisfério direito possui áreas
responsáveis pela arte, criatividade, dança
etc., também chamado de cérebro artístico,
pois é intuitivo. Interpreta a linguagem
corporal, conteúdo emocional e tom da voz,
conhecem rostos, lugares, objetos, imagens
mais do que palavras (PICCINI (2014).
Na aprendizagem os dois hemisférios
processam as informações de forma
dinâmica, não dependendo das ligações,
tendo preferência dominante no ensino formal
pelo hemisfério esquerdo, funcionando com
horários restritos, favorecendo a organização
de dados e regras padrões que demandam
uma instrução verbal (PICCINI (2014).

FUNCIONAMENTO DO CÉREBRO
FEMININO E DO CÉREBRO
MASCULINO
Cada pessoa tem uma dominância maior
dos hemisférios que são utilizados, mas
existem algumas diferenças particulares que
difere os cérebros femininos e masculinos:
Cérebro
feminino:
tem
maior
desenvolvimento do hemisfério esquerdo,
mas é mais leve e menos assimétrico. Seu
corpo caloso se conecta mais com ambos
os hemisférios, por ser mais longo, promove
uma conexão maior. Possibilita maior
facilidade verbal, que favorece um uso maior
de todas as habilidades, o que se reflete no
maior rendimento de testes que medem a
velocidade perceptiva, tarefas de precisão
manual, sequenciação e cálculo matemático.
Não favorece muito a lateralização feminina,
pois a mesma ocorre de forma ambidestra
(SOUZA, 2001 apud CHAVIN, 1999, p. 60-61).

Destacam-se melhor em testes que medem
tarefas espaciais e com raciocínio matemático
(SOUZA, 2001 apud CHAVIN, 1999, p. 60-61).

O QUE DIZEM AS NOVAS PESQUISAS
SOBRE O CÉREBRO?
A autora discorre em sua obra:
“Dificuldades de Aprendizagem”, a respeito
das novas pesquisas sobre o cérebro
humano que até pouco tempo, os estudos
sobre o cérebro eram limitados devido à
falta de instrumentos de pesquisas, muitas
delas já foram desenvolvidas nas últimas
décadas (CARRERA, 2009, p. 41-45).
Pesquisas atuais da neurociência destacam
que o fornecimento adequado de um ambiente
estimulador, independentemente da idade, é
capaz de compensar através do deslocamento
de suas funções de uma área para outra
(plasticidade cerebral), quando uma área
não pode funcionar corretamente, segundo
(EDGLAN, 2017, p.25) destaca em sua obra:
“O Cérebro: Uma biografia” que: “Podemos
descrever como “plástico”... o mesmo
acontece com o cérebro, até na idade adulta:
ele é alterado pela experiência e a retém”.
As conexões são estabelecidas de
acordo com as necessidades que o
cérebro enfrenta, levando-o a se organizar
constantemente. Esta flexibilidade, ou seja,
plasticidade cerebral faz o cérebro se adaptar
para aprender, melhorar e aperfeiçoar as
habilidades em virtude das estimulações.

O fenômeno janelas de oportunidades
são períodos sensíveis de desenvolvimento
onde a estimulação ambiental é suficiente
para que haja mudanças na construção de
conteúdos e aprendizagens, variando de
Cérebro masculino: o hemisfério direito é acordo com o favorecimento de preparo e
mais desenvolvido, possui maior porcentagem maturação delas (CARRERA, 2009, p.42).
de matéria cinzenta e maior número de
neurônios no córtex cerebral. Apresenta
destreza na lateralização e demonstram
boa orientação espacial, tendo reações
mais rápidas, se mostram mais agressivos.
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A constante reorganização cerebral
também está atrelada ao fato da nossa
estruturação genética: “O cérebro humano
chega ao mundo com certo nível de
estruturação genética (por exemplo, para
respirar, chorar, sugar, se afeiçoar a rostos...)”
(EAGLEMAN, 2017, p.13), de acordo com o
autor, estas estruturas genéticas favorecem
o homem a adaptar-se com situações
diversas e ambientes dos mais inusitados,
favorecendo a adaptação e sua sobrevivência
e (CARRERA, 2009, p. 42) destaca que “O
cérebro humano realiza novas conexões de
acordo com as necessidades que enfrenta”.

[...] neles não haviam sido formados os complexos
sistemas cerebrais funcionais, ou dito de outra forma,
as estruturas neuropsicológicas que constituem a
base das funções cognitivas, ou seja, da linguagem,
gnosias, praxias, atenção, etc. que conformam a base
do psiquismo humano (CARRERA, 2009, p. 46).

Do ponto de vista psicológico, encontravamse em nível sub-humano, muitos exames
foram realizados, como o post mortem,
sendo constatado que sua anatomia
cerebral permanecia intacta e normal.
Estes meninos não adquiriram as funções
humanas como andar ereto ou utilizar a
oralidade, mesmo quando foram inseridos
aos estímulos da sociedade, porém corriam
As novas tecnologias de imagens como de quatro com destreza e reconheciam
TC (tomografia computadorizada), TEP pelo olfato o que poderiam ou não comer.
(tomografia de pósitrons), ressonância
magnética, magnetoencefalografia (eletro
encefalograma magnético), entre outras, ESTRATÉGIAS PARA ESTIMULAR A
produzem quadros do funcionamento do
APRENDIZAGEM CEREBRAL
cérebro, que destaca a composição do mesmo
(massa maleável e flexível), suas mudanças
Algumas estratégias para estimular a
quando
recebem
novas
informações
aprendizagem cerebral, são destacadas por
por meio dos sentidos, dependendo da
(SALAS, 2007), favorecem as aprendizagens
intensidade, duração ou frequência de
dos alunos, através dos estímulos das
acontecimentos (CARRERA, 2009, p.42-43).
memórias
semânticas,
episódicas,
procedimentais, automáticas e emocionais,
SUPORTES NECESSÁRIOS À
nas quais estão podemos destacar. O ensino
APRENDIZAGEM
através da organização de par, trio ou pequeno
grupo favorece e enriquece a aprendizagem,
Destacamos neste estudo a importância através
da
interação,
da
discussão
das funções cerebrais, sua relação com os coletiva, apresenta um papel primordial nas
processos cognitivos. Agora, destacaremos a resoluções dos problemas e produção de
aprendizagem e entendimento particular que conhecimentos de forma dialógica, através
ocorre com o indivíduo que aprende de acordo dos debates e apresentação de trabalhos
com a sua psique, ou seja, pela sua afetividade, para a turma (SALAS,
2007, p.84-88).
pois o ser humano faz, sente e pensa.
A estratégia de perguntar aos alunos sobre
Pensando nestas ações, mencionamos as os conteúdos trabalhados com perguntas
pesquisas de aprendizagem dos meninos abertas ou mesmo endereçadas para
lobos, destacadas na obra: “Dificuldades determinados alunos que possuem o nível
de
aprendizagem”
de
(CARRERA, simples ou complexo de assimilar os conteúdos,
2009), relata que foram encontrados atingem os alunos no geral, desde os que
vivendo sozinhos selvagens e afastados apresentam dificuldades de aprendizagem,
de qualquer contato com a civilização: até o aluno em nível mais avançado de
aprendizagem, favorecendo a criação da
memória conceitual (SALAS, 2007, p.84-88).
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O professor deve deixar os estudantes
fazerem seus questionamentos, de forma
a sanarem suas dúvidas e abrirem um
espaço de discussão e criticidade (SALAS,
2007, p.84-88). O trabalho voltado para
os resumos de textos, também é uma
oportunidade rica de interação, pois tanto
os alunos podem elaborar resumos, como
o professor como escriba da turma também
pode elaborá-los (SALAS, 2007, p.84-88).
O ato de parafrasear é uma estratégia
que será um desafio para alguns estudantes
e os auxiliarão na assimilação dos
conteúdos (SALAS, 2007, p.84-88).
Os usos de estratégias de ensino
para a memória episódica, que incluam
quadros, pôsteres e símbolos, auxiliam
na construção da memória de trabalho
para armazenamento dos dados. O uso
de objetos para conceituar e resolver
problemas matemáticos, ex. massa de
modelar, fita métrica, vasilhames
com líquidos, auxiliam na
aprendizagem
sensorial
(SALAS,
2007,
p.84-88).
Proporcionar
atividades
que conduzam ao movimento
físico, como o
desempenho
de papéis, debates, danças,
monólogos e jogos, passeios,
ou mesmo ao sair da sala,
auxiliam
na
aprendizagem
cinestésica (SALAS, 2007, p.84-88).
Algumas estratégias de ensino para a
memória automática e emocional, como o
uso da música, demonstrar entusiasmo e
criatividade demonstrando seus sentimentos
na apresentação do conteúdo, são
ferramentas poderosas na construção
dos saberes. As exibições de perguntas
e respostas podem ser uma boa
maneira para obter respostas ao nível
automático (SALAS, 2007, p.84-88).
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A organização de práticas educacionais
e aos centros formadores de professores
para fomentarem currículos compatíveis
ao cérebro, são de suma importância
na formação docente e construção da
aprendizagem dos alunos (CHEDID, 2016).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O cérebro humano é plástico e tem a capacidade de criar novas conexões durante toda a
vida, trazendo inquietações a respeito da limitação das aprendizagens, não dá para se dizer
que um aluno já chegou à sua capacidade de aprendizagem, ou que nunca avançará, pois o
ambiente, os estímulos ofertados, assim como a mediação destes serão determinante neste
processo. Neste caso, o professor tem papel fundamental neste processo, quando ensina o
aluno a ter autonomia e vontade de aprender, fortalecendo suas potencialidades e autoestima.

165

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

REFERÊNCIAS

EAGLEMAN. David. Cérebro: Uma biografia,
Rocco Digital, 2017.
CARRERA,
Gabriela.
Dificuldades
de
aprendizagem – Detecção e estratégias de
ajuda. 1. Ed. Grupo Cultural, 2009.
SALAS, R. Educación y Neurociencia. Cómo
desarrollar al máximo las potencialidades
cerebrales de nuestros educandos. Asunción,
PY: Universidad Americana, 2007.
LIMA, Elvira Souza. Indagações sobre
currículo: Currículo e Desenvolvimento
Humano. Ministério da Educação, Secretaria
de Educação Básica, 2007.
CHALVIN, M.J. Los dos Cerebros em el aula,
TEA Ediciones, 1999.
KANDEL, E.; SCHWARTZ. J.; JESSEL, T.
Neurociencia y conducta. Madrid: Prentice
Hall, 1997.
PICCINI. Leandro. Como seu cérebro aprende?
Disponível em: https://estudareaprender.
com/como-seu-cerebro-aprende/, acesso em
19/05/19.
CHEDID. Kátia. Neurociência e educação:
5 ensinamentos para melhorar a escola.
Disponível em: https://www.geekie.com.br/
blog/neurociencia-e-educacao/, acesso em
30/04/19.

166

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ - 2020

CÍNTIA APARECIDA RICOMINE SILVA

Bacharel em Direito pela Universidade Braz Cubas
(2000); Graduação em Pedagogia pela faculdade Aldeia de
Carapicuíba(2016);PósGraduaçãoemNeuropsicopedagogia
pela Facespi (2018); Pós Graduação em Arte e Educação
pela Faculdade Campos Elíseos (2019); Professora de Ensino
Fundamental I e Educação Infantil - na EMEI Oliveira Lima.

167

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ - 2020

GÊNERO NA EDUCAÇÃO DE
MENINAS E MENINOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A infância e a adolescência são fases de grande importância na vida do ser
humano, pois são aprendizados e conhecimentos que permanecerão sempre em suas
vidas. É de responsabilidade dos pais e professores estabelecer relações constantes com
o mundo real e imaginário das crianças e adolescentes acerca da sexualidade, pois elas
estão mais propensas às descobertas do assunto. Percebe-se que na Educação Infantil, eles
fazem perguntas, mudam de comportamento, são mais questionadores, curiosos e se veem
em determinadas situações independentes. Cabe a escola e ao professor, bem com seus
familiares, orientar sua aprendizagem de maneira a se extinguir o preconceito. Foram colhidas
também informações de bibliografias diversas. As conclusões básicas a que se chega foram
que a escola tem um papel importante no desenvolvimento da criança, considerando a
necessidade da informação sobre gênero sexualidade e diversidade é urgente e necessária,
e que a rede educacional hoje precisa aproveitar seu espaço para informar reestruturandose diante do ensino de forma oferecer informações que vão além dos muros escolares
,oferecendo uma educação de qualidade e significativa para o aluno, modificando seu papel
na vida de todos reconstruindo propostas e repensando seus projetos pedagógicos escolares.

Palavras-chave: Escola; Sexualidade; Criança; Aprendizado.
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INTRODUÇÃO

O

interesse de artigos voltados para a educação infantil tem aumentado
consideravelmente nos últimos tempos, porém grande parte deles remetese principalmente às questões de desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo
da criança, bem como a questões mais ligadas à formação de profissionais, propostas
pedagógicas e curriculares e políticas públicas para a faixa etária de zero a seis anos.

Muitos desses trabalhos relatam experiências vivenciadas no cotidiano das escolas infantis,
porém não chegam a tratar das relações de gênero ali presentes, se percebe, que pouco
se escreveu sobre a educação de meninos e meninas, principalmente na educação infantil.
Ela observa que alguns trabalhos têm se limitado a discutir a relação professor (a), aluno
(a) ou então o sexíssimo nos livros didáticos. No entanto, estudos têm sido feitos em outros
países, com as relações de gênero na infância, em especial nas escolas, destacam-se
ainda vários estudos etnográficos realizados em escolas, com o objetivo de pesquisar as
questões de gênero entre crianças escolarizadas, como os estudos de algumas escritoras.

Marina Subirats (1988, 1995) observou que na Espanha há poucos estudos sobre relações de
gênero na escola. Ao pesquisar turmas de crianças entre 4 e 6 anos de idade, procurou mostrar que,
desde a escola infantil, a criança aprende a desvalorizar todas as atividades consideradas femininas.

Busca-se, portanto, elencar nesta reflexão a importância da escola, e o papel
dos profissionais dentro da proposta pedagógica para que desenvolvam uma ação
pedagógica baseada no respeito à diversidade de gênero e sexual que não seja
apenas tolerante, que permita orientar corretamente o educando de maneira que este
perceba que todos sem exceção, têm os mesmos direitos e devem ter a mesma.

A infância é uma das fases de grande importância na vida do ser humano, pois traz
consigo aprendizados e conhecimentos que permanecerão sempre na vida dos educandos,
sendo de responsabilidade dos pais e professores estabelecer relações constantes
com o mundo real e imaginário das crianças e adolescentes acerca de vários assuntos
inclusive o da sexualidade, pois elas estão mais propensas às descobertas do assunto.
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GÊNERO E EDUCAÇÃO INFANTIL

É na observação e conhecimento das
diferenças sexuais que a Sociedade cria ideias
sobre o que é um homem e o que é uma
mulher, que representa o gênero. Com isso se
estabelecem também as ideias de como devem
ser a relação entre homem e mulher, a relação
entre as mulheres e a relação entre os homens;
ou seja, a sociedade cria as relações de gênero.

Na Educação Infantil, as crianças fazem
perguntas, mudam de comportamento, são
mais questionadores, curiosos e se veem em
determinadas situações diversas que às vezes
fogem ao nosso controle. Estas dizem respeito
a diversos fatores, entre eles as relações de
gênero, que são construídas socialmente, com
base em normas e condutas passadas dos
Desta forma, o conceito de gênero implica
adultos para as crianças, seja este participante
do núcleo familiar ou do núcleo escolar. em uma relação, isto é, nas nossas sociedades
o feminino e o masculino são considerados
De acordo com SILVA E ARAÚJO (2010, opostos e também complementares. Para as
p. 01), “[...] a educação é uma das principais
sociedades masculino e feminino têm valores
agências de cultura do que é masculino e
feminino, do que é considerado relativo ao diferentes, o que é considerado masculino
homem e à mulher”, portanto, a escola tem tem mais valor. Assim, as relações de
um papel fundamental na formação gênero produzem uma distribuição desigual
d o s valores e saberes dos de autoridade, de poder e de prestígio
indivíduos
na entre as pessoas de acordo com seu sexo.
sociedade.
Segundo Joan Scott (1995), gênero é um
elemento constitutivo das relações sociais
fundadas sobre as diferenças percebidas
entre os sexos, que fornece um meio de
decodificar o significado e de compreender
as complexas conexões entre as várias
formas de interação humana. É a construção
social que uma dada cultura estabelece
ou elege em relação a homens e mulheres.

GÊNERO, DIVERSIDADE E
SEXUALIDADE, COMO SÃO VISTOS
PELA SOCIEDADE
Na sociedade contemporânea, o gênero
está diretamente ligado à heterossexualidade,
pois logo que a criança nasce é educada e
disciplinada para adquirir o gênero “correto”,
para assim estar dentro dos padrões,
ela obrigatoriamente tem que se sentir
atraída por uma pessoa do sexo oposto.
Para muitas pessoas, o uso do termo
homossexualidade, a linguagem sexista
ou expressões pejorativas direcionadas a
pessoas pertencentes a outros grupos étnicos,
por exemplo, não é expressão de uma prática
preconceituosa, a linguagem também revela
as apropriações que o imaginário social nos
oferece sempre no processo ao qual somos.
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O gênero como categoria de análise implica
em conhecer, saber mais sobre as diferenças
sexuais, entender como são produzidas pelas
culturas e sociedades nas relações entre
homens e mulheres. Portanto, como nos diz
Scott (1995), gênero pode ser entendido como
a “organização social da diferença sexual”.

do seu time, coloca o menino na escola de
futebol, e nos finais de semana, leva o filho para
pescar, esquecendo-se de que a criança deve
construir sua própria história e ter suas vontades.

Como diz Louro (1997, p.48-49) “... vê o gênero
como molde social cuja marca é estampada
na criança, como se as personalidades
Na época de 1970 foi discutida a masculinas saíssem, como uma fábrica de
orientação sexual, por causa da grande chocolate, da ponta de uma esteira”, desta
mudança no comportamento sexual dos forma todos pensam da mesma forma e com
jovens naquela época,
os mesmos preceitos.
com outros adventos
Para Anete Abramowicz
da modernidade, por
(2006, p.12) “diversidade
exemplo, a libertação
pode significar variedade,
sexual, em função da
diferença e multiplicidade.
descoberta da pílula
A diferença é qualidade
anticoncepcional e dos
do que é diferente; o que
movimentos feministas.
distingue uma coisa de
Nota-se que as mulheres
outra, a falta de igualdade
ainda se deparam com a
ou de semelhança”.
desigualdade dos sexos,
Nesse sentido, podemos
tanto no senso comum,
afirmar que no local que
quanto científico.
há diversidade existe
diferença.
Mulher, seres frágeis,
sensíveis,
inocentes,
Reconhecer que somos
pois, existem aqueles
diferentes para estabelecer
que ainda dizem que lugar de mulher é a existência de uma diversidade cultural no Brasil,
em casa, não no escritório, no hospital não é suficiente para combater os estereótipos
somente se estiver doente ou para ganhar e os estigmas que ainda marginalizam milhares
um bebê, nas ruas policiando e dando de crianças em nossas escolas e milhares de
segurança à sociedade elas só atrapalham adultos em nossa sociedade.
jogar futebol isso é coisa para homem e
se apitar um jogo ouvem muitas piadinhas.
Maria Vera Candau (2005) afirma que: “Não
se deve contrapor igualdade a diferença”. “De
Sendo importante ressaltar que em uma fato, a igualdade não está oposta à diferença,
sociedade não se devem observar os sexos, e sim à desigualdade, e diferença não se
mas sim tudo o que foi construído sobre os opõem à igualdade, e sim à padronização, à
sexos. Nas escolas é ensinado frequentemente produção em série, à uniformidade, a sempre o
as diferentes culturas dos povos, e essa não “mesmo”, à mesmice”. (CANDAU, 2OO5, p. 19).
seria uma ‘cultura diferente’ de uma sociedade
como a do Brasil, com várias culturas.
Como nos alerta Tomaz Tadeu da Silva
(2000), a diversidade biológica pode ser
No nascimento de uma criança, o pai, ao um produto da natureza, mas o mesmo não
ter certeza de que seu bebê é um menino, já se pode dizer sobre a diversidade cultural,
idealiza e traça a sua história, afirmando que pois, de acordo com autor, a diversidade
ele seguirá a sua profissão, compra o uniforme cultural não é um ponto de origem, ela
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é em vez disso um processo conduzido IDENTIDADE DE GÊNERO NO
pelas relações de poderes constitutivos da DESENVOLVIMENTO INFANTIL
sociedade que estabelece “outro” diferente
do “eu” e “eu” diferente do “outro” como
Na sociedade, identidade de gênero se
uma forma de exclusão e marginalização. refere ao gênero em que a pessoa se identifica
como sendo um homem, uma mulher ou
Para que a escola realize seu papel de
se ela vê a si como fora do convencional,
desmistificadora é necessária uma ação
pedagógica realmente pautada na diversidade mas pode também se referir ao gênero que
cultural, tendo como princípio uma política certa pessoa e atribuir ao indivíduo tendo
curricular da identidade e da diferença, que como base o que tal pessoa reconhece
tem por obrigação ir além das declarações de como indicações de papel social de gênero
boa vontade para com a diferença, ela coloca (roupas, corte de cabelo, etc.), (HALL, 1997).
em seu centro uma teoria que permita, não só
reconhecer e celebrar a diferença, realizando
Identidade do gênero de base é geralmente
questionamentos que permitam perceber
como ela discursivamente está constituída. formada aos três anos de idade e é
extremamente difícil mudar depois disso. Do
Para Stuart Hall (2000), tais conceitos primeiro uso, acredita-se que a identidade de
devem ser historicidades para perceber gênero se constitui como fixa e como tal não
como eles são construídos dentro de sofrendo variações, independente do papel
uma prática discursiva que se envolve social de gênero que a pessoa se apresente.
nas relações assimétricas de poder.
Os professores e as professoras que
percebem em sua ação pedagógica como
os conceitos de gênero, raça e etnia são
socialmente construídos e discursivamente
usados para marginalizar o “outro” estarão,
de fato, contribuindo para a constituição
de uma diversidade cultural que não seja
apenas tolerante, mas que perceba que
“eu” e o “outro” temos os mesmos direitos
e devemos ter a mesma representatividade,
tanto nos conteúdos escolares quanto nas
instituições sociais. Os conceitos de gênero,
raça e etnia ao serem trabalhados na sala
de aula em uma perspectiva da valorização
da (s) identidade (s) dos múltiplos sujeitos
que convivem no mesmo espaço da escola
devem ter um posicionamento político, a fim
de desconstruir os estereótipos
e os estigmas que foram
atribuídos
historicamente
a alguns grupos sociais.
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Acredita-se que a identidade de gênero
possa ser afetada por uma variedade de
estruturas sociais, trabalho, religião ou falta
da mesma e família, na grande maioria
dos casos não há qualquer dificuldade em
determinar sexo e gênero. Antes do século
20 o sexo de uma pessoa era determinado
apenas pela aparência da genitália, mas
quando passou a entender cromossomos
e genes, estes passaram a ser usados
para determinar o sexo. Gênero se refere à
identidade atribuída a uma pessoa d e
acordo com seu papel na sociedade.
Para a maioria das pessoas,
homem ou mulher (HALL, 1997).
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Mesmo que gênero seja usado como
sinônimo de sexo, nas ciências sociais e na
psicologia refere-se às diferenças sociais,
conhecidas nas ciências biológicas como
papel de gênero. A investigação sociológica
no domínio das relações sociais de gênero
centra-se em dois pressupostos de análise
principais aos quais são: a posição ocupada
na sociedade pelos homens e pelas mulheres
não é apenas diferente, mas também desiguais.
A desigualdade social entre homens
e mulheres resulta, principalmente, da
organização da sociedade e não de diferenças
biológicas ou psicológicas significativas entre
os mesmos. Isto pressupõe, compreender o
caráter social de sua produção, a maneira
como nossa sociedade opõe, hierarquiza
e naturaliza as diferenças entre os sexos,
reduzindo-as as características físicas tidas
como naturais e, consequentemente, imutáveis.
Alguns autores como, por exemplo,
Stuart Hall (1997:13) critica o conceito de
identidade fixa, unificada e estável, ao dizer
que o sujeito assume identidades diferentes
em diferentes momentos, identidades que não
são unificadas ao redor de um “eu” coerente.

tecem as diferentes partes de nossos “eus”
divididos numa unidade porque procuramos
esse prazer fantasiado da plenitude.
A identidade de gênero e à identidade sexual
também é possível entender que estas são
plurais e estão em constante transformação.
As
identidades,
embora
intimamente
relacionadas, não são uma só coisa.
Para Guacira Louro (1997), enquanto a
identidade de gênero liga-se à identificação
histórica e social dos sujeitos, que se
reconhecem como femininos ou masculinos,
a identidade sexual está relacionada
diretamente à maneira com que os indivíduos
experienciam seus desejos corporais, das
mais diversas formas: sozinhos (a) as, com
parceiros do mesmo sexo ou não, etc.
Débora
Britzman
(1996:74)
mostra
que as identidades sexuais não são fixas,
nem se instalam de forma automática nos
indivíduos, mas vão se construindo ao
longo da vida, pois, segundo esta autora, a
identidade sexual está sendo constantemente
arranjada, desestabilizada e desfeita pelas
complexidades da experiência vivida, pela
cultura popular, pelo conhecimento escolar
e pelas histórias de marcadores sociais
como gênero, raça, geração, nacionalidade,
aparência
física
e
estilo
popular.

Dentro de nós há identidades contraditórias,
empurrando em diferentes direções, de
modo que nossas identificações estão
sendo sempre deslocadas. Tais concepções
remetem ao fato de que não existe uma
Tanto as identidades de gênero quanto as
identidade prévia, inata, mas processos identidades sexuais podem ser caracterizadas
identificatórios que vão se construindo pela instabilidade, sendo, passíveis de
ao longo da existência (HALL, 1997). transformações, dessa forma, se estabelece
um momento determinado para que as
Esses processos são influenciados pelos identidades de gênero e as identidades
diversos atravessamentos que constituem sexuais sejam instaladas nos indivíduos.
os sujeitos - classe social, raça, etnia,
religião, gênero, etc. Por estar sempre em
Segundo Louro (1997), desde que nascemos,
formação, à identidade caracteriza-se pela estamos nos constituindo como sujeitos, com
incompletude. Sendo assim, mesmo estando múltiplas identidades (de gênero, de etnia,
todo o tempo em processo, à tendência é de religiosas, sexuais, etc.), apesar de que muitas
imaginar como se fosse já resolvida, acabada, vezes estes aspectos sejam ignorados, sendo
psicanaliticamente, nós continuamos buscando vistos apenas sob a perspectiva essencialista.
a “identidade”, e construindo biografias que
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A sexualidade, por exemplo, tem sido
colocada como central à nossa existência,
o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil, afirma que ela “tem grande
importância no desenvolvimento e na vida
psíquica das pessoas, pois independentemente
da potencialidade reprodutiva, relacionase com o prazer, necessidade fundamental
dos seres humanos” (BRASIL, 1998,17).
A sexualidade é tida como “a verdade
definitiva sobre nós mesmos e sobre nossos
corpos: ao invés disso, ela nos diz algo
mais sobre a verdade da nossa cultura”. A
mesma tem sido alvo de constante controle
por parte da família, da escola e dos
diversos aparatos culturais, incluindo-se
aqui os livros didáticos e paradidáticos.
Desta forma, meninos de Educação
Infantil que apresentam comportamento
feminino, ou que só gostam de
brincar com as meninas, devem ser
incentivados de maneira gentil, mas firme
a participar das atividades tipicamente
masculinas. Os meninos que apresentam
trejeitos femininos muito acentuados,
além das atitudes tomadas por algumas
escolas, devem ser encaminhados para
tratamento psicológico (HALL, 1997).
É possível observar que mesmo a
questão ter sido colocada em discussão
de forma tão intensa nas últimas décadas,
ela mais do que nunca tem sido vigiada
e controlada. Em relação à escola, por
exemplo, muitas (os) educadores (as)
têm tomado para si a responsabilidade
de atuarem como “vigilantes” da
sexualidade infantil, na tentativa de moldar
os comportamentos que consideram mais
apropriados para meninos e meninas.
Teoricamente, a sexualidade assim como
a conhecemos, começa juntamente à
puberdade ou adolescência, o que
deve ocorrer por volta dos 12 anos
de idade. Entretanto, em prática,
sabemos que não se configura
174

exatamente desta forma. A sexualidade
vai além de fatores como busca de prazer,
descoberta das sensações proporcionadas
pelo contato ou toque, atração por outras
pessoas (de sexo oposto ou mesmo sexo), ela
está ligada diretamente a fatores genéticos e
principalmente culturais (BRASIL,
1 9 9 8 ) .
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sexualidade faz parte dessa construção de aprendizado, já que é contínua na vida do ser
humano. As questões sobre o tema no âmbito escolar entram em discussão diretamente por
meio dos livros didáticos, conversas informais e formais, preconceituosas, moralizadoras entre
outras, não somente quando se fala do sexo, mas do corpo, do comportamento, do amor,
tornando-se relevante, quando se trata de papéis sexuais, constituindo-se em uma cooperação
decisiva para a manutenção das diferenças sociais e sexuais entre homens e mulheres.
Toda essa questão modifica-se com o passar do tempo, na certeza de que não só o adulto, mas as
crianças têm uma sexualidade, uma vontade, pois são seres pensantes que sentem frio, calor, choram,
sorriem por todos esses adjetivos elas passaram de adultos em miniaturas, a direito de serem crianças.
Na história vem se relatando a preocupação dos pais, médicos e educadores sobre a sexualidade
da criança, até que ponto deveria ser esclarecido suas dúvidas e perguntas, por sua vez a
tarefa de vigiar fica para médicos e pais para não acarretar problemas futuros, sendo observada
desde bebê até sobre as manifestações de seu sexo justificando o controle do poder saber.
Com as tentativas de dominação do sexo, surgem novas personagens, como disse Foucault
e estes requerem seus direitos na ordem da sexualidade, mulheres frígidas, homens impotentes,
homossexuais, etc., por esta insensibilidade começa a aparecer à rejeição das famílias e
sociedade, excluindo seus sofrimentos.
Assim, a sexualidade influencia pensamentos e, por isso, influencia também a saúde física e
mental. “A sexualidade humana é uma função da personalidade que começa com o nascimento
e termina com a morte.
Esses padrões são detectados na escola, quando presenciamos o estranhamento à
homossexualidade, por meio cultural do país ainda não vê a homoafetividade como algo
natural do dia-a-dia e do exercício da sexualidade humana. É uma concepção social que
visivelmente reflete no âmbito escolar, por meio das crianças são instigadas desde
pequenas a enxergarem a homossexualidade como “monstruosidade’’ ou patologia”.
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A FORMAÇÃO INTEGRAL
DO ALUNO E A PRÁTICA
DOCENTE
RESUMO: Este artigo, sob o título A Prática Docente e a Formação Integral do Aluno
tem como objetivo verificar o processo de aprendizagem dos educandos e analisar como
o trabalho docente interfere na formação integral do aluno. Verificar se o professor utiliza
em sua prática modelos teóricos de caráter tecnicista ou se o trabalho com valores e
as experiências cotidianas se sobrepõem na interação com os educandos é a principal
finalidade deste trabalho, que parte do pressuposto de que o professor é aquele que
apresenta maior relevância na proposição de questões voltadas para a cidadania e
que se constitui como elemento primordial na formação do indivíduo em sociedade.

Palavras-chave: Educando; Valores; Sociedade.
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INTRODUÇÃO

O

mundo atual apresenta uma complexa gama de transformações nas áreas
econômica, científica, tecnológica, cultural e social. Essas mudanças que ocorrem
em escala global decorrem da união de um conjunto de acontecimentos e processos
que acabam por caracterizar novas exigências e desafios afetando a educação escolar.
É justamente nesse contexto de mudanças que a escola de hoje se torna cada vez
mais importante e como peça central no processo de formação de cidadãos mais
preparados e qualificados para um novo tempo. Para isso, o ensino escolar deve
contribuir para formar indivíduos capazes de pensar e de aprender permanentemente em
um contexto de avanço das tecnologias de produção, de modificação da organização
do trabalho, das relações contratuais capital-trabalho e dos tipos de emprego.
É função também da escola prover formação global que constitua um patamar para atender
à necessidade de maior e melhor qualificação profissional, de preparação tecnológica e de
desenvolvimento de atitudes e disposições para a vida numa sociedade técnico-informacional.
Podemos também acrescentar o papel de desenvolver conhecimentos, capacidades e qualidades
para o exercício autônomo, consciente e crítico da cidadania e formar cidadãos éticos e solidários.
A formação de cidadãos éticos e solidários se apresenta como um novo desafio para escola, tendo
em vista a emergência do tema numa sociedade em constante processo de renovação e mudança.
Os temas autonomia, cidadania e participação vieram à tona a partir de documentos
aprovados pelo MEC ao final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Documentos que
desencadearam debates e discussões em torno da dimensão social e da formação
cidadã. No entanto, sua aplicação não se faz efetiva, uma vez que se faz presente
apenas no discurso dos documentos oficiais que estão presentes nos estabelecimentos
de ensino em atendimento às políticas educacionais vigentes, principalmente quando
se discute mudanças e os caminhos da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
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E, nessa direção e sob diferentes enfoques,
a formação do professor tem sido abordada
por outras instâncias acadêmicas nos últimos
Para Pimenta (2008), a formação e o trabalho anos. Porém, como o foco nesta pesquisa
de professores são temas que estudiosos é a formação docente na década de 90, as
e pedagogos se debruçam para analisar e reflexões feitas se concentraram nessa época.
discutir quais caminhos devem ser seguidos a
Durante a década de 90, houve um
partir das grandes transformações vivenciadas
nas últimas décadas, principalmente após a aprofundamento das políticas neoliberais
grande revolução tecnológica. A questão da em resposta aos problemas suscitados pela
formação de professores exigiu uma resposta crise do desenvolvimento dos capitalismos
institucional relevante no início de século que já vinham ocorrendo desde os anos 70.
XIX, quando, após a Revolução Francesa, foi Para Freitas (1999) a educação e a formação
colocado o problema da instrução popular dos professores, nessa época, são os focos
o que resultou no processo de criação das reformas educativas, principalmente
de Escolas Normais como instituições a partir de 1995, no início do Governo
encarregadas de preparar professores. Outros Fernando Henrique Cardoso.
países como Estados Unidos e na Europa,
Nesta
mesma
Itália e Inglaterra também foram instalando,
ao longo do século XIX, suas escolas normais. época, a concepção
tecnicista que havia
A necessidade de formação de professores sido a linha mestra
pensamento
emerge de forma explícita no Brasil, após no
educacional
da
a independência, quando se cogita da
organização da instrução popular. A partir década de 70 e
criticada
de então, esse tema tem estado presente muito
em
muitas
pesquisas,
atravessando na década de
décadas e séculos de nossa história. 80, retoma sob
nova
roupagem
novo
Nos anos 1960, por exemplo, Aparecida num

A FORMAÇÃO DO EDUCADOR E SEUS
DESAFIOS

Joly Gouveia e outros autores da área de
Sociologia da Educação na USP já vinham
inaugurando a pesquisa em educação no país.
Também o Instituto Nacional de Pesquisa
Pedagógica (INEP), órgão do governo federal
criado e dirigido por Anísio Teixeira, realizava
importantes e significativas pesquisas sobre
a formação de professores realizada então
nas Escolas Normais de Ensino Médio.
As pesquisas acima, segundo Pimenta
(2008, p.29):
colocaram em evidência o distanciamento e a
impropriedade dessa formação em confronto com as
necessidades de uma escolaridade básica de qualidade,
para uma população significativamente ampliada e que
trouxe para os bancos escolares as crianças dos segmentos
sociais até então excluídos (PIMENTA, 2008, p. 29).
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contexto de reformas educativas em curso.
Um dos seus objetivos foi o de propagar que
a globalização econômica confronta o Brasil
com os problemas da competitividade para
qual é condição indispensável à existência de
recursos humanos qualificados.

a formação dos professores, além daqueles
que já são antigos como repetência e a
evasão, condições de trabalho, desvalorização
profissional e sua consequente repercussão
na imagem social do professor, as mudanças
na organização do processo de trabalho,
o avanço tecnológico e os meios de
Ainda na década de 90, tem-se a busca informação e de comunicação da atualidade.
pela qualidade da formação do professor,
preocupação essa não só do Brasil, mas de
Sobre as políticas de formação de
outros países da América e da Europa. No professores, faz oportuna a reflexão feita por
Brasil, a LDBN 9394/96 traz, entre outros Pimenta (2008, p. 41). Para a pesquisadora
aspectos educacionais importantes,
No contexto dessas políticas importa menos a
a formação do professor. Por meio
democratização e o acesso ao conhecimento e à
dessa lei e de outros documentos
apropriação dos instrumentos necessários
que a sucederam, percebe-se que
para um desenvolvimento intelectual e
olhares se voltaram para um
humano da totalidade das crianças e
dos jovens e mais efetivas a expansão
grande problema da educação:
quantitativa da escolaridade, mesmo que
a formação de professores.
seus resultados sejam de uma qualidade
empobrecida. E, quando esses resultados
são
questionados
pela
sociedade,
responsabilizam-se os professores,
esquecendo-se que eles são
também produto de uma formação
desqualificada historicamente, via de
regra, através de um ensino superior,
quantitativamente ampliado nos
anos 1970, em universidades
empresas (PIMENTA, 2008, p.41).

Na verdade, a inserção de
propostas para a formação do
professor nos documentos
oficiais é decorrente de muitas
mobilizações da comunidade
acadêmica desde a década de
80. Mesmo com significados
nem sempre condizentes com
a sua fonte teórica original,
Podemos observar, a partir das considerações
propostas para a formação dos professores
começaram a integrar as escolas e as de Pimenta (2008), que as universidades,
instituições formadoras que se viram frente a instâncias de formação de professores têm
problemas e interesses de diferentes ordens, negligenciado sua função e, por conseguinte,
contribuído para uma educação deficitária.
Dessa forma, propostas para a formação
Os
currículos
propostos
pelas
do professor, apresentadas e defendidas pela
comunidade acadêmica, seus movimentos e Universidades para a profissionalização de
representantes, desde a década de 80, tiveram professores são organizados em arcabouços
muitos de seus conceitos incorporados aos teóricos das diferentes linhas pedagógicas
textos oficiais com significados nem sempre que não têm, necessariamente, equivalência
condizentes com a sua fonte teórica original com os procedimentos, atividades, valores
e assim penetram nas escolas e instituições que deverão ser postos em práticas nas
formadoras, que se veem frente a apelos, salas de aula pelos futuros educadores.
problemas e interesses de diferentes ordens.
Sobre o papel das universidades na
Dentro de um rápido contexto de mudanças formação de professores, Freitas (2007)
que colocam para escola novas exigências, acrescenta ainda que estas instituições
outros requisitos devem ser observados para responderam ao modelo de expansão do
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ensino superior implantadas na década de
1990, no âmbito das reformas do Estado
e subordinado às recomendações dos
organismos internacionais. No âmbito da
formação, caracteriza-se pela criação dos
Institutos Superiores de Educação e pela
diversidade e flexibilidade da oferta dos
cursos de formação – normais superiores,
pedagogia, licenciaturas, cursos especiais e
cursos à distância –, de modo a atender a
crescente demanda pela formação superior.
Tomando por base os dados do Censo 2001,
realizado pelo Ministério da Educação, Freitas
(2007) nos lembra também que a expansão
desenfreada dos Cursos Normais Superiores
e Pedagogia, além de cursos de licenciaturas,

desenvolveu-se principalmente em instituições
privadas sem compromisso com a formação
em quaisquer de seus níveis e modalidades.
As instituições de ensino superior ainda
formam professores de acordo com o
modelo de racionalidade técnica e concebem
o ensino e a sua atividade profissional
utilizando-se dos princípios gerais derivados
das Ciências Humanas e de suas aplicações,
desenvolvendo,
portanto,
habilidades
coerentes com tais prescrições. Alonso (1999,
p.15) sobre essa ideia advoga que “fez com
que reconhecesse, na teoria, uma forma de
conhecimento superior àquela decorrente da
prática e da experiência; portanto, aprenderam
a ir buscar fora da sua realidade de trabalhos
os elementos necessários para sua ação.”
Ações como olhar a própria experiência
de forma crítica, refletir sobre a sua ação,
extraindo dela subsídios para reorganizar e
redirecionar o seu trabalho de sala de aula,
não constitui parte de sua formação e nem foi,
portanto, assumido como forma de ampliar
o próprio conhecimento (MEC, 1997).
O cenário acima urge uma mudança
significativa nos cursos de formação
de professores oferecidos pelas
instituições de ensino superior. Valendose dos estudos de Dewey, os currículos
não podem ser normativos em que
primeiro se apresenta a ciência, depois
a sua aplicação e por último um estágio
que supõe a aplicação pelos alunos dos
conhecimentos técnico-profissionais. O
profissional assim formado não consegue,
segundo Schon (apud Pimenta 2008, p. 19)
“dar respostas às situações que emergem
no dia-a-dia profissional, porque estas
ultrapassam os conhecimentos elaborados
pela ciência e as respostas técnicas que esta
poderia oferecer ainda não estão formuladas”.
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A concepção de Schon (apud Pimenta
2008) valoriza a prática na formação dos
profissionais, mas uma prática refletida, que lhes
possibilite responder às situações novas, nas
situações de incerteza e indefinição. Conforme
o pesquisador, os currículos de formação de
profissionais deveriam, portanto, propiciar o
desenvolvimento da capacidade de refletir.

seria aquele que contemplasse melhor, no
currículo e na metodologia, os princípios e
processos de aprendizagem válidos para
os alunos das escolas comuns. Em outras
palavras, os mesmos processos e resultados
que devêssemos esperar da formação geral
dos alunos das escolas regulares deveriam ser
conteúdo da formação de professores. Nesse
sentido, o princípio dominante na formação
Libâneo (2008) compartilha da mesma não seria, em primeiro lugar, a reflexão,
ideia da formação de professores reflexivos mas a atividade de aprender, ou melhor, a
apresentada por Schon e acrescenta
atividade pensada de aprender, com
que os professores deveriam
todos os desdobramentos que
desenvolver simultaneamente
isso implica em termos de
três capacidades: de apropriação
teorias do ensino e da aprendizagem.
teórico-crítica das realidades em
questão considerando os contextos
A partir das considerações aqui
concretos da ação docente; de
trazidas, pode-se considerar que
apropriação de metodologia de ação,
a política educacional brasileira
de formas de agir, de procedimentos
vem se apresentando refratária às
facilitadores do trabalho docente e
necessidades dos professores e das
de resolução de problemas de
escolas. O que se notou ainda é
sala de aula; consideração dos
a concepção do professor e/
contextos sociais, políticos,
ou profissional de educação
instituições na configuração
como consumidor de teorias
das
práticas
escolares.
e investigações produzidas,
via de regra, fora do cotidiano das escolas
Para que professor trabalhe numa o que não contribui para a formação de um
abordagem sócio construtivista, planeja e profissional autônomo, reflexivo, capaz de
promova na sala de aula situações em que pensar e decidir sobre o processo e o produto
o aluno estruture suas ideias, analise seus de seu trabalho, sobre como criar e utilizar
próprios processos de pensamento (acertos meios, procedimentos, programas, sendo
e erros), expresse seus pensamentos, resolva capaz de questionar sobre seus pressupostos.
problemas numa palavra, faça pensar, é E como salienta Sacristan (2008, p. 85)
necessário que seu processo de formação “ninguém pode dar o que não tem. E se
tenha essas características. (LIB NEO, 2008). os professores não cultivam a cultura, não
Parece claro para o autor que às inovações podem dar cultura; se eles não a possuem em
pedagógicas introduzidas no ensino das profundidade, não podem ensiná-la sequer
crianças e jovens correspondem mudanças na nos níveis mais elementares.” É nessa linha
formação inicial e continuada dos professores. que encaminharemos o item seguinte que
abordará o conceito de cidadania e a prática
O aprender a ser professor, na formação cidadã na formação docente. Procuraremos
inicial ou continuada, conforme preconiza responder perguntas como: Que conceito
Libâneo (2008), pauta-se por objetivos de de cidadania está presente na mente do
aprendizagem que incluem as capacidades professor? Será que a prática cidadã faz
e competências esperadas no exercício parte do cotidiano das aulas do professor?
profissional do professor. Para o estudioso, o
melhor programa de formação de professores
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A FORMAÇÃO DOCENTE A PRÁTICA
CIDADÃ
Boa parte do que se discute a respeito
do aperfeiçoamento da educação e da
melhoria da qualidade de ensino recai sobre
a formação e qualificação do docente. A
estrutura dos cursos e a preparação didática
e metodológica dos futuros profissionais
de ensino vêm sendo questionada por
estudiosos, pedagogos e profissionais
da educação. As mudanças que estão
sendo promovidas e as novas perspectivas
relacionadas a uma escola que qualifique o
indivíduo e o prepare como cidadão capaz e
responsável, carecem de uma formação que
dê suporte aos novos profissionais para que
possam cumprir adequadamente seu papel
como educador capaz de promover uma
educação transformadora e de qualidade.
Ao analisar a qualidade da educação
atual, Pedro Demo em Educação e Qualidade
(2007) faz críticas à estrutura do processo
de ensino-aprendizagem e aponta possíveis
caminhos para superarmos os obstáculos que
impedem melhor estruturação das instituições
de ensino e da atuação do professor que
atua nas escolas e nas universidades. Na
obra ‘Educação e Qualidade’, o autor discute
qualidade e quantidade não como elementos
dicotômicos, mas como complementares,
acrescentando que qualidade aponta para
dimensão de intensidade, perfeição, e afirma
que “a qualidade começa pela adequação
da quantidade” (DEMO: 2007 p.79).
Por uma educação que possa elevar o
conhecimento inovando a valorização do
‘saber pensar’ e o ‘aprender a aprender’, indica
que no sentido dialético do fazer histórico,
aquilo que é histórico pode ser qualitativo
e adequado à realidade contraditória da
universidade que prega a inovação, mas não
consegue inovar-se, mantendo-se ‘instrutivista’
pois as universidades estão estagnadas e
resistentes às inovações, reproduzindo um
princípio educativo voltado somente para
a ciência e não para a formação cidadã.
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A qualidade na educação representa
o desafio de fazer história humana com
o objetivo de humanizar a realidade e a
convivência social e de intervir na sociedade
dentro de valores eticamente sustentáveis,
uma vez que a educação não se reduz a
conhecimento baseado em conteúdos e
continuamente reproduzidos ou copiados sem
um sentido crítico e criativo tendo em vista
inovar e intervir na realidade. Para Demo,
qualidade é participação, que é intrínseca ao
ser humano, pois “potencializa a convivência
social da forma mais digna orientada pelo
bem comum” e reforça que “educação não
será, em hipótese nenhuma apenas ensino”
(DEMO: 2007, p.20). O professor possui a
tarefa mor de fazer o aluno aprender e isso
só ocorre quando o professor também sabe
aprender e o melhor caminho é através
da pesquisa e da atualização permanente,
inclusive por meio das tecnologias atuais
disponíveis, interligando teoria e prática.
Uma valorização maior dos profissionais
de educação por parte dos governantes e da
própria sociedade para que possam manterse atualizados, sintonizados e capazes de
lidar com os novos desafios educacionais,
relacionados à formação cidadã dos alunos.
O exercício de ensinar a condição humana
para Edgar Morin, ao qual afirma que o ser
humano é a um só tempo, físico, biológico,
psíquico, cultural, social, histórico e esta
unidade complexa na natureza humana é
totalmente desintegrado na educação por meio
das disciplinas, tendo-se tornado impossível
aprender o que significa ser humano. É preciso
restaurá-la, de modo que cada um, onde
quer que se encontre, tome conhecimento
e consciência, ao mesmo tempo, de sua
identidade complexa e de sua identidade
comum a todos os outros humanos. Desse
modo, a condição humana deveria ser o objeto
essencial de todo o ensino. É possível, como
base nas disciplinas atuais, reconhecer a
unidade e a complexidade humanas, reunindo
e organizando conhecimentos dispersos nas
ciências da natureza, nas ciências humanas,
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na literatura e na filosofia, pondo em mais é do que a vida com qualidade, arte,
evidência o elo indissolúvel entre a unidade criatividade construção e participação, pois
e a diversidade de tudo que é humano. “cultura é a mais humana das competências”
(p.23) e uma das maneiras de desenvolvê-la se
Em sua obra Os sete saberes necessário dá pela capacidade de construir conhecimento,
à educação do futuro, Morin (2001), destaca aprender a aprender e saber pensar. Essas
que “a educação do futuro deverá ser o ensino qualidades são fundamentais para a formação
primeiro e universal, centrado na condição da cidadania e para a competitividade e
humana” (p.45). Conhecer o humano é, antes garantem que uma educação que deve
de qualquer coisa, situá-lo no universo, e não humanizar o conhecimento construtivo, uma
o separar dele. Todo o conhecimento deve vez que “a transmissão do conhecimento
contextualizar seu objeto para ser pertinente. é uma mera instrução, não propriamente
“Interrogar nossa condição humana implica educação” (p.30) que, para atingir seus
questionar nossa posição no mundo (...) e para propósitos, deve-se partir da propedêutica
a educação do futuro, é necessário promover da qualidade e que a didática do ensinouma grande consolidação dos conhecimentos aprendizagem será sempre importante para
oriundos das ciências naturais, a fim de aprimorar as táticas de ensinar e aprender.
situar a condição humana no mundo” (p.46)
explica, além de determinar os conhecimentos
Ao se deparar com o desafio de inovar,
derivados das ciências humanas para destacar construir e participar, o simples repasse de
a chamada evidência a ‘multidimensionalidade’ conhecimento é pouco, devendo existir a
e
a
complexidade
do
homem. interdisciplinaridade como elemento primordial
para o sucesso do ensino e da aprendizagem,
Todo desenvolvimento verdadeiramente buscando o acesso à qualidade formal, à
humano significa o desenvolvimento conjunto política e à cidadania. A maior tarefa do
das autonomias individuais, das participações professor é “construir o conhecimento para
comunitárias e do sentimento de pertencer à aprender a aprender e para saber pensar
espécie humana. Há uma unidade humana; e como componentes cruciais da competência
há uma diversidade humana. A unidade não construtiva e não somente construtivista”
está apenas nos traços biológicos da espécie; (DEMO: 2007 p.30), que é reducionista
a diversidade não está apenas nos traços e limitada. A competência construtiva
psicológicos, culturais e sociais. Existem cria condições para a implementação do
outras unidades e diversidades perfilhando currículo intensivo, baseado em fazer ciência
as características do ser humano em “ser de modo sistemático crítico e criativo.
humano” e “cabe à educação do futuro cuidar
para que a ideia de unidade da espécie humana
Objetivando aprimorar o processo educativo,
não apague a ideia de diversidade e que a o professor e a própria escola contribuirão
diversidade não apague a unidade” (MORIN: para a formação de uma sociedade que exige
2001 p.53) afirma o autor. A educação deverá cada vez mais do cidadão capaz de enfrentar
ilustrar este princípio de unidade/diversidade e superar novos desafios, mantendo-se
em todas as esferas do conhecimento. permanentemente em processo de formação
quando procura ser sujeito capaz de
Com destaque à organização da sociedade construir sua própria história e não massa de
como meio de desenvolvimento do indivíduo, manobra. Por uma educação transformadora
o Pedro Demo defende que é no processo é necessário reconstruir o conhecimento e
participativo como cidadão que está formar pessoas questionadoras, críticas e
concentrada a qualidade de que a sociedade capazes de criar estratégias inovadoras na
é capaz para gerar qualidade de vida que nada busca constante do conhecer e do fazer em
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relação à identidade cultural como um dos o currículo extensivo no qual o professor
maiores valores da sociedade humana e que repassa a matéria e o aluno absorve e guarda,
possui a educação como estratégia principal. sem relacioná-lo com a realidade e com o
mundo que o cerca, tornando-se inócua.
Constata-se que o melhor investimento que
pode ser feito numa sociedade e que resulta
em retorno positivo para o desenvolvimento
cultural e social e a educação, uma vez que ela
instrumenta a pessoa e alimenta a cidadania.
Produzir conhecimento é primordial para que
a cidadania se formalize e se amplie numa
sociedade que se educa a partir de cidadãos
críticos e criativos, capazes de construir
conhecimento que inove e transforme a
realidade e não apenas a reproduza. Para
tanto, o autor afirma que é necessário redefinir
radicalmente o professor como orientador
construtivo e participativo capaz de configurar
projeto pedagógico próprio e autônomo,
além de criar e recriar o conhecimento
inovando as práticas e oferecendo aos
alunos a orientação mais avançada
possível, que será possível através de uma
formação permanente e do aprimoramento
do uso da instrumentação eletrônica.
Como orientador construtivo e participativo,
o professor atinge a condição de educador
propriamente dito, superando a condição de
instrutor, treinador e comunicador e segundo
Demo, “o professor deve fazer parte dos
processos construtivos do conhecimento e
da cidadania” e sua valorização visa buscar
a “principal estratégia para a educação de
qualidade, vista no âmbito da competência
técnica e da valorização socioeconômica”
(p.56). Dessa forma, para um país que
pretende ter um futuro e deseja vislumbrar algo
promissor tanto do ponto de vista da cidadania
como da competência, deve mudar o atual
quadro da educação, com investimentos e
iniciativas que ofereça ao professor condições
de estimular a emancipação do aluno e de
fomentar a qualidade através de formação
adequada, bons salários e boa estrutura de
trabalho, através do currículo intensivo como
estratégia de construção do conhecimento
que se dá pelo ‘aprender a aprender’, evitando
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As intensas mudanças vivenciadas no mundo atual exigem um repensar em termos de
formação do profissional de educação e da própria estrutura escolar que possam articular
um ensino compatível com as necessidades de formação de um cidadão esclarecido,
responsável e que possa colaborar com uma sociedade mais humana e solidária.
É fundamental lançar luz sobre a importância da escola como espaço de formação do
indivíduo e de transformação social que possa garantir a plena cidadania e a garantia de
direitos. A busca da valorização da educação no qual o aluno seja colocado como prioridade
e inserido em um ambiente onde se estabeleça uma relação com significados e sentidos, deve
ser uma constante na ação pedagógica repleta de desafios que se apresentam atualmente.
A questão que se coloca quando a escola se torna o centro das discussões na formação
de um mundo com mais justiça e respeito, é se a mesma está preparada para os novos
desafios e necessidades que se apresentam e se os educadores conseguem educar
crianças e jovens a compreender melhor esse mundo repleto de significados e variáveis?
Pensar e discutir a educação como essencial para o indivíduo que se pretende autônomo,
crítico e pronto para o exercício da cidadania, deve ser a tônica na busca por soluções
possíveis para os problemas e questões que envolvem o cidadão atual, pois o aluno deve
aprender mais do que conteúdos e incorporar a reflexão crítica e a aquisição de valores.
Dentro desse contexto, faz-se necessária uma reestruturação do trabalho do professor e da
própria escola. É inadmissível um professor que quase não lê e que tenha pouco conteúdo. Que
não seja valorizado; que seja mal preparado e esteja desmotivado, afinal ele é o elemento principal
entre o conhecimento existente e aquele que possa ser produzido entre os alunos. Somente o
professor é capaz de transformar a sala de aula em um local onde os conhecimentos sejam
compartilhados, tenham sentidos e valores, ao invés de se tornar um ambiente no qual apenas
se transmite informações e ‘conhecimento’, como se o professor possuísse verdades prontas e
acabadas. O professor deve se apresentar como um facilitador, um intermediário que contextualiza
e instrumentaliza os diversos elementos procedentes da ciência, das artes e da cultura.
Para que isso se torne uma realidade concreta, uma vez que ainda é incipiente no cotidiano
escolar, a sociedade e, principalmente os governantes devem priorizar a educação em todos os
níveis e investir em materiais pedagógicos, literários e humanos para que aquilo que a própria
sociedade espera da escola. O aperfeiçoamento da qualidade de ensino é possível desde que seja
desejada e planejada. Teremos uma escola mais humana se a sociedade for mais humana. Como
um reflexo da sua criadora, a escola só mudará se a sociedade também mudar.
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A INCLUSÃO DO ALUNO COM ALTAS
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NO
AMBIENTE ESCOLAR
RESUMO: Este trabalho objetivou abordar questões relacionadas a aprendizagem dos alunos
com altas habilidades/superdotação, analisando a maneira como ocorre a inclusão destes
alunos nos ambientes escolares, além de destacar a importância da formação docente inicial
e continuada, a fim de atender a necessidade de um trabalho específico e direcionado com
alunos de altas habilidades/superdotação. Os discentes com estas características apresentam
desempenho elevado, em relação aos colegas, apresentando criatividade e potencialidade
excepcionais, bem como curiosidade para a realização de tarefas diversificadas, situação que
dificulta a adaptação em ambientes escolares, devido à resistência que ocorre nas escolas
quando as questões tratam a inovação educacional, a adaptação pedagógica e a reformulação
curricular. Sendo assim, o professor que trabalha com alunos com altas habilidades/
superdotação, precisa incentivar a criação de um espaço de integração, adotando possibilidades
e estratégias didáticas que permitam a solução de problemas direcionados à exclusão escolar,
além de favorecer o desenvolvimento das capacidades destes alunos. Após a finalização
deste estudo, observou-se a necessidade de uma escola inclusiva que esteja projetada
além dos documentos e currículos, mas que atenda, de fato, as limitações e habilidades dos
alunos, com espaços de formação, integração, potencialização e desenvolvimento discente.

Palavras-chave: Altas Habilidades/Superdotação; Educação Inclusiva; Formação Docente.
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INTRODUÇÃO

A

inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no
ensino regular tem sido discutida em diversos âmbitos sociais, devido à
consideração pelos direitos de todo cidadão perante a legalidade, assim
como a proteção dos direitos humanos de todo sujeito viver em comum espaço
com os demais indivíduos, incluindo o acesso à aprendizagem (SASSAKI, 2013).
No caso das altas habilidades/superdotação, trata-se de uma parte de estudo que
pertence à Educação Inclusiva, mas ainda busca espaço nas discussões mais relevantes,
devido a consideração como uma potencialidade, sem caracterizá-la como uma dificuldade
ou limitação, que determinam as necessidades educacionais especiais (MAZZOTTA, 2005).
Neste contexto, a temática abordada neste estudo direciona-se às situações de inclusão das
altas habilidades/superdotação nos ambientes escolares de educação regular, analisando a
formação ideal do professor que trabalha com alunos que apresentam estas características.
O questionamento que norteou a pesquisa foi: “Os alunos com altas habilidades/superdotação
são atendidos de maneira adequada nos ambientes escolares de educação regular?”. Para tanto,
objetivou-se: abordar questões relacionadas a aprendizagem dos alunos com altas habilidades/
superdotação; analisar como ocorre a inclusão dos alunos com altas habilidades/superdotação
nos ambientes escolares; destacar a importância da formação docente inicial e continuada, a fim
de realizar um trabalho específico, intencionando o desenvolvimento das habilidades dos alunos.
A relevância deste estudo justifica-se pela possibilidade que todos os alunos apresentam
em desenvolver suas habilidades básicas, potencializando o que apresenta como
maiores facilidades e superando as dificuldades, mas para tanto, é preciso que ocorra
uma motivação no direcionamento do processo educacional, aumentando a confiança
discente e sua participação, iniciando pela sala de aula e estendendo à sociedade.
A realização deste trabalho dependeu da pesquisa bibliográfica, analisando
aspectos relevantes acerca da inclusão escolar dos alunos com altas habilidades/
superdotação, embasando-se em livros e periódicos que tratam a temática.
De acordo com Severino (2007, p.122): “A pesquisa bibliográfica é
realizada
a
partir
de
registros
disponíveis,
decorrentes
de
pesquisas
anteriores, [...] tornando os textos fontes de contribuição para o pesquisador”.
A fim de alcançar os objetivos estabelecidos, este estudo iniciou com algumas referências
da Educação Inclusiva no Brasil, seguindo com um enfoque às altas habilidades/superdotação,
abordando conceitos e teorias desta necessidade educacional especial. A finalização
ocorreu com abordagens acerca da formação inicial e continuada dos professores que
trabalham com alunos que apresentam características de altas habilidades/superdotação.
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL
A preocupação com os questionamentos
acerca da inclusão escolar ocorre devido
à necessidade de minimizar os processos
de discriminação e exclusão sociais de
pessoas com necessidades educacionais
especiais, deficiências e limitações. A
inclusão proporciona às crianças uma quebra
com as barreiras que interferem no processo
educativo, na aprendizagem e desenvolvimento
destes sujeitos, além de direcionar à
potencialização das habilidades e socialização
com o meio (SANTOS E PAULINO, 2008).

Portanto, a década de 1990 marcou a
transição da educação de alunos deficientes,
alterando os conceitos de integração para
inclusão educacional. A diferença entre ambos
os conceitos está na proposta de que, na
integração, bastava a inserção da criança a
fim de promover o processo de socialização.

Já na educação inclusiva, o cumprimento
dos direitos constitucionais fica garantido,
assegurando às crianças o acesso ao
ensino básico de maneira organizada
pedagogicamente, atentando para práticas
que atendam as diferenças entre os alunos,
seja deficiente ou não, sem que ocorra
Segundo Serra (2008), o processo de discriminações, de modo a beneficiar
inclusão encontra dificuldades quando a a todos no desenvolvimento, convívio e
plural
(LAURENT,
2007).
criança com necessidades educacionais crescimento
especiais inicia sua participação na escola
Em 1994 a Declaração de Salamanca
regular sem a presença e orientação de
professores especializados, com pouco surge como compromisso do Brasil com
conhecimento sobre a inclusão, além de a Organização das Nações Unidas para a
não existir a caracterização das limitações Educação, Ciência e Cultura, criada a fim de
do aluno, levando a desmotivação de elaborar um sistema especificamente inclusivo
frequência
para
o
aluno
deficiente. na educação, elaborada na Conferência
Mundial sobre Necessidades Educacionais
Segundo Laurent:
Especiais, abrangendo o uso do termo
“necessidades educacionais especiais (NEE)”
aos alunos que apresentarem deficiências
No ano de 1990, um compromisso do Brasil fica
ou dificuldades de aprendizagem, cabendo
assumido na Conferência Mundial de Educação
às escolas procurar formas educacionais
para Todos, que ocorreu na Tailândia, para criar
que proporcionem conforto e segurança à
políticas educacionais de inclusão a fim de
criança, incluindo aqueles com desvantagem
transformar o sistema brasileiro de ensino em um
ambiente acolhedor, que não discrimina e oferece
ou limitação severas (CARVALHO, 2004).
ensino de qualidade e igualdade para todos os
alunos, independente da situação ou limitação.
[...] nessa conferência, o país responsabilizouse por cumprir os objetivos estipulados,
dentre eles: satisfazer as necessidades de
aprendizagem básicas da criança, desenvolver
as potencialidades humanas de maneira integral,
melhorar a qualidade de vida e conhecimento
das pessoas com deficiência, respeitar a
participação de todos no desenvolvimento
cultural e social (LAURENT, 2007, p.142-143).
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No ano de 1996 surge a Lei das Diretrizes e
Bases da Educação (LDB – Lei n° 9.394/96)
que reforça o direito da educação para todos, já
mencionada na Constituição Federal de 1988.
Tal lei pressupõe a reorganização das práticas
pedagógicas a fim de atender as necessidades,
diferenças
e
diversidades
humanas,
preparando o aluno para o exercício cidadão
e para a entrada no mercado profissional
de trabalho. Esse direito à educação não se
limita ao acesso, mas a qualidade e garantia
de aprendizagem da criança (SERRA, 2008).
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As discussões acerca das altas habilidades/
superdotação também intensificaram após
a implementação da Lei Federal 10.172
de 09 de janeiro de 2001, que assegura a
aprendizagem aos alunos com deficiência
mental, sensorial e física, independente das
características relacionadas à superdotação,
altas habilidades e talentos (BRASIL, 2001).

O Projeto Político Pedagógico trata-se de
um documento que apresenta os objetivos e
metas educacionais de uma Unidade Escolar,
assim como como os meios para concretizálos, cabendo adaptações necessárias que
servem como parâmetro para nortear as
ações que serão seguidas pela comunidade
escolar. Os currículos elaborados a partir
da ideia de que a educação deve ser
No ano de 2003, em Brasília, foi fundado homogênea, com expectativas previstas,
conteúdos
determinados
o Conselho Brasileiro de
e
padrões
acadêmicos
Superdotação,
objetivando
estabelecidos precisam ser
estimular e incentivar as
esquecidas, pois a proposta
formações
de
recursos
pedagógica
escolar
deve
educacionais, proporcionando
contemplar as necessidades
a
identificação
de
altas
do aluno, respeitando as
h a b i l i d a d e s / s u p e rd ot a ç ã o,
diferenças (OLIVEIRA, 2006).
a partir da realização de
congressos,
palestras,
Apesar das adaptações serem
cursos e atividades que
asseguradas em lei a fim de
envolvam discussões acerca
atender as diversidades dentro
da temática (GAMA, 2006).
das escolas, ainda existe salas
de aula com procedimentos
A
implementação
dos
pedagógicos ultrapassados, que
Núcleos de Atividades de altas
priorizam a homogeneização e
h a b i l i d a d e s / s u p e rd o t a ç ã o
linearidade (BARRETO, 2012).
(NAAH/S), em todo o país,
permitiram
o
atendimento
As adaptações dependem
especializado aos alunos com
da ação do professor em
estas características, garantindo
observar as características de
a frequência no Ensino Regular.
Estes espaços promovem a capacitação de cada aluno, assim como as potencialidades
professores, a fim de estimular e potencializar a e limitações, trabalhando o desenvolvimento
criatividade e o senso crítico discente, além de integral do aluno, buscando uma formação
estabelecer recursos didáticos e pedagógicos autônoma, participativa, responsável e
aos professores, para que o atendimento aos consciente, independente da atuação de
alunos com altas habilidades/superdotação uma instância superior (OLIVEIRA, 2006).
ocorra
efetivamente
(BRASIL,
2006).
Deste modo, para entender as necessidades
De acordo com Barreto (2012), a inclusão educacionais especiais é fundamental
nos ambientes escolares depende de identificar os alunos que apresentam
adaptações
curriculares,
caracterizadas indicadores de superdotação, além de
como estratégias e recursos elaborados para analisar as áreas de conhecimento em que
atender as diversidades encontradas na escola apresentam especificidades de conhecimento,
adequadamente, assim como as deficiências, a fim de oferecer ao aluno um amplo
a fim de garantir a educação inclusiva. desenvolvimento de suas potencialidades.
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ALTAS HABILIDADES/
SUPERDOTAÇÃO
Segundo o Conselho Brasileiro de
Superdotação, os superdotados ou talentosos
também podem ser caracterizados como
portadores de altas habilidades e recebem
esta titulação quando se destacam diante à
população geral, apresentando habilidades
superiores em uma determinada área do
conhecimento, ou ainda, em múltiplas
áreas (ALENCAR E FLEITH, 2006).

Os alunos com altas habilidades/
superdotação demonstram interesses e
habilidades diferenciadas, em níveis de
desenvolvimento emocional, social e físico
independentes e autônomos. Portanto, o
professor precisa atentar-se a ausência
de sincronia entre os desenvolvimentos
intelectuais, afetivos e físicos, ou seja, um
aluno superdotado pode realizar a leitura
de maneira precoce, mas dificuldade em
habilidades motoras (FREITAS, 2006).

Segundo Winner (2008, p.35): “A habilidade
De acordo com as políticas educacionais superior demonstrada por essa criança pode
ser resultado de uma estimulação intensa
que abordam a inclusão:
por parte das pessoas
Os alunos com altas habilidades/superdotação significativas de seu
demonstram potencial elevado em qualquer uma ambiente”.
das seguintes áreas, isoladas ou combinadas:
intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade
e artes, além de apresentar grandes criatividades,
envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas
em áreas de seu interesse (BRASIL, 2006, p.09).

Deste modo, dentre as características mais
comuns em alunos com altas habilidades/
superdotação, destacam-se: curiosidade
elevada, memória, capacidade de atenção
e concentração, persistência, autonomia,
independência,
rápida
aprendizagem,
criatividade e imaginação elevadas, liderança,
dinamismo, expressão verbal ampla, facilidade
em considerar opiniões externas, observação
em ideias discrepantes, preferência por
situações novas e desafiadoras, senso de humor,
originalidade (ALENCAR E FLEITH, 2006).
O sujeito com altas habilidades/
superdotação não apresenta, porém,
todas as características mencionadas
anteriormente. Nos ambientes escolares,
pode-se encontrar alunos com habilidades
diferenciadas e específicas, devido à
heterogeneidade dos grupos, além disso,
como estão em desenvolvimento, os alunos
podem apresentar facilidade intelectual, mas
imaturidade emocional (WINNER, 2008).
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Deste modo, durante a inserção do aluno no
ambiente escolar, o desenvolvimento de suas
habilidades pode ser observado e direcionado
à adequação de aprendizagem quando ocorre
um desempenho semelhante aos alunos de
sua idade, determinando uma criança que
aparenta precocidade sem, necessariamente,
caracterizar-se como altas habilidades/
superdotação. Portanto o acompanhamento
docente, existe para registrar habilidades
e interesses discentes, a fim de estimular e
potencializar as capacidades de cada aluno, de
maneira individual (ALENCAR E FLEITH, 2006).
Segundo Freitas (2006), as
teorias das Inteligências Múltiplas
surgiram com a finalidade de
explicar, analisar e compreender
as
altas
habilidades/
superdotação,
afirmando
a
existência de sete inteligências
em cada sujeito: linguística,
lógico-matemática,
espacial,
interpessoal,
intrapessoal,
musical e corporal-cinestésica.

visual e espacial precisamente [...] e
manipular formas e objetos com facilidade
extrema”. A inteligência interpessoal, por
sua vez, determina-se como a habilidade
de compreensão e respostas adequada aos
diferentes comportamentos e temperamentos
de terceiros. Já a inteligência intrapessoal, tratase da habilidade de reconhecer e compreender
os
sentimentos
e
comportamentos
próprios, identificando as limitações e
desejos particulares (FREITAS, 2006).
Como inteligência corporal-cinestésica,
caracteriza-se como a habilidade de
utilizar as capacidades motoras e de
coordenação amplamente, seja para
a representação em artes e suas
linguagens, ou na realização
de
esportes
diferentes,
bem como a manipulação
de objetos com facilidade
absoluta
(GAMA,
2006).

Alguns autores ainda reconhecem
uma oitava inteligência, admitida
como naturalista, ou seja, a
Em
relação
à
inteligência
capacidade de reconhecer a fauna e flora
linguística,
destaca-se
uma
em diferentes contextos e ambientes, agindo
sensibilidade elevada aos significados de forma produtiva com as propriedades
das palavras, bem como a facilidade em naturais de consumo e prevenção de doenças
identificar sons e ritmos, caracterizando- (GARDNER apud FREITAS, 2006).
se como a habilidade humana em utilizar
a linguagem para estimular, influenciar,
Gama (2006) ressalta que um sujeito
transmitir ideias, entre outros aspectos, superdotado ou com altas habilidades
envolvendo mais sujeitos (LANDAU, 2002). pode apresentar facilidade em uma ou
mais inteligências mencionadas, porém,
No caso da inteligência lógico-matemática, o desenvolvimento depende dos fatores
representa a capacidade ampla nas situações genéticos,
biológicos,
neurológicos,
que exigem a configuração de padrões, motivacionais e culturais. Portanto, as altas
ordens, sequências e sistematizações, habilidades/superdotação podem combinar
além da habilidade de manipular símbolos inteligências ou manifestar habilidades
e objetos, associando as diferentes isoladas, cabendo às interferências do meio
situações cotidianas ao raciocínio lógico, mudanças em suas capacidades individuais.
reconhecendo e desenvolvendo problemas
com uma facilidade elevada (GAMA, 2006).
Freitas (2006) ainda define as altas
habilidades/superdotação
como
um
Para Landau (2002, p.88): “A inteligência comportamento dependente da interação
espacial representa a percepção do mundo entre as habilidades gerais, representando
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padrões acima da média, integrados aos
níveis de comprometimento e criatividade
com que o sujeito desenvolve uma tarefa e/
ou atividade. Sendo assim, a caracterização
de um aluno superdotado e talentoso
requer a análise de especificidades
valiosas nos desempenhos de cada sujeito.
Freeman e Guenther (2010) afirmam que
a família representa o primeiro espaço social
de construção de referências humanas,
orientando a criança nas experiências iniciais,
relacionando afeto e sociedade, além de
proporcionar a expansão das interações de
convivência entre diferentes grupos sociais,
como igreja, academia, ampliando as relações
quando matriculam as crianças na escola.

A FORMAÇÃO DOCENTE E AS ALTAS
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO
Atualmente, a escola caracteriza-se pela
formação de sujeitos críticos, criativos e
participativos nas transformações sociais e na
tomada de decisões que pode alterar o curso
de qualquer situação real dos homens. A
integração que ocorre entre as pessoas dentro
de uma instituição de ensino permite que a
aprendizagem aconteça de maneira dinâmica,
construída por meio de ações reflexivas que
permitem o direcionamento à conquista por
novos conhecimentos, enriquecendo os saberes
do aluno e do professor (CUPERTINO, 2008).
As reflexões docentes norteiam o trabalho
em sala de aula às intervenções que permitem
acompanhar os alunos conforme sua trajetória,
seus desenvolvimentos, identificando as
conquistas e progressos, tal como os pontos
a serem trabalhados e as dificuldades,
elevando a orientação do professor para
conduzir o aluno a superar qualquer
obstáculo e alcançar uma evolução própria,
além de permitir que o docente reconheça
suas próprias formas de trabalho, assim
como as defasagens em sua profissão que
precisam ser vencidas (RODRIGUES, 2005).

“Os estímulos familiares são fundamentais
para influenciar na educação e aprendizagem
das crianças, possibilitando à criança as
primeiras informações de compreensão do
mundo, oferecendo inspiração e modelos”
(FREITAS, 2006, p.21). Portanto, faz-se
necessário o conhecimento da família acerca
das altas habilidades/superdotação, bem como
dos direitos à educação inclusiva em escolas
regulares de ensino, proporcionando o amparo
legal, além de oportunizar a permanência
na escola e o atendimento quantitativo e
qualitativo. Após a interação familiar, a escola
A mediação do professor no processo
representa o próximo espaço de socialização de ensino-aprendizagem do aluno revela
dos sujeitos (FREEMAN E GUENTHER, 2010). o fortalecimento discente, permitindo que
ocorra a potencialização de suas habilidades
As relações entre família, escola e sociedade de modo que a autoestima faça parte da
representam uma importante parceria, a fim de aprendizagem, elevando as chances do aluno
direcionar a aprendizagem e desenvolvimento aprender na escola, pois quando existe a
dos sujeitos, especialmente na fase da valorização dos saberes, conhecimentos e
infância, proporcionando aos alunos com habilidades do aluno, a tendência é que seu
altas habilidades/superdotação, a inserção rendimento seja maior, reflexo do otimismo e
em diferentes espaços, além de incentivar a interesse por aprender (CUPERTINO, 2008).
potencialização das habilidades humanas,
sem reduzir uma capacidade à testes
Para Rodrigues (2005), o docente que
padronizados de mensuração (FREITAS, 2006). acompanha esse desenvolvimento precisa

incentivar os alunos de modo que os
sentimentos de fracasso estejam distantes e
a criança consiga superar qualquer situação
adversa às suas habilidades, buscando sempre
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o crescimento pessoal, ultrapassando as no planejamento diário de cada disciplina
dificuldades que surgirem ao longo do caminho. do currículo, bem como avaliações dos
alunos (FREEMAN E GUENTHER, 2010).
“Para a inclusão do aluno superdotado é
imprescindível que ocorram mudanças, sendo
Para Cupertino (2008), aos alunos
necessário a criação de estratégias inclusivas, com altas habilidades/superdotação, a
como a reelaboração do Projeto Político adaptação pedagógica depende de alguns
Pedagógico da escola” (GAMA, 2006, p.97). processos específicos, a fim de favorecer as
As necessidades e especificidades dos alunos necessidades educacionais específicas destes
com altas habilidades/superdotação são alunos. Uma alternativa seria a organização
diferentes dos demais discentes, cabendo, de atividades direcionadas ao aprimoramento
portanto, ao docente, reconhecê-las, propondo do conhecimento, utilizando como recurso o
estratégias diferenciadas na realização do esporte, as oficinas de arte, entre outros aspectos.
trabalho pedagógico, a fim de que ocorram as
mesmas oportunidades aos diferentes alunos
Outro meio de adaptação é o enriquecimento
em uma mesma sala de aula (ALENCAR, 2001). curricular, situação que objetiva a ampliação
e aprofundamento de temas inseridos no
Sendo assim, os professores precisam currículo, como projetos, palestras e demais
de uma formação adequada, de modo que momentos que incentivem o pensamento
ocorra um auxílio aos valores da educação criativo dos alunos (ALENCAR, 2001).
inclusiva, que intenciona a descoberta de
elementos próprios para o desenvolvimento
O atendimento aos alunos com altas
dos sujeitos, além de obter condições habilidades/superdotação, portanto, depende
favoráveis ao estímulo e aprendizagem, de adaptações curriculares, proporcionando
exigindo do professor uma preparação uma educação inclusiva, cabendo à formação
especializada
(RODRIGUES,
2005). dos professores uma iniciação adequada,
bem como uma continuação direcionada,
Segundo Alencar (2001), os Parâmetros ou seja, já na graduação precisa existir a
Curriculares Nacionais que norteiam o trabalho abordagem das necessidades educacionais
docente em sala de aula, apontam a importância especiais, mas faz-se necessária a
da adoção de adaptações aos currículos, especialização a fim de contemplar todas
em relação às formas de ensino, cabendo as
especificidades
da
aprendizagem
ao docente a elaboração de estratégias e (FREEMAN
E
GUENTHER,
2010).
critérios que oportunizem o desenvolvimento
dos alunos, atendendo às especificidades
A capacitação docente para o trabalho
dos
processos
de
aprendizagem. com a educação inclusiva precisa visar o
desenvolvimento discente e, no caso dos
Em relação à adaptação curricular, ocorre alunos com altas habilidades/superdotação,
quando as escolas, professores e gestores deve estar direcionada à reflexão e
estão envolvidos no processo educacional, reelaboração das práticas pedagógicas.
intencionando a real aprendizagem dos Apesar do aluno superdotado demonstrar
alunos, dividindo-se em adaptação de facilidade em aprender, é fundamental que o
acesso e adaptação pedagógica. No primeiro professor adote a prática do interesse pelo
caso, são as alterações no espaço para desenvolvimento deste aluno, potencializando
possibilitar o acesso, como a construção suas
habilidades
(PEREZ,
2004).
de rampas, banheiros adaptados e
locomoção de mobiliários. Já na adaptação
pedagógica, trata-se das modificações
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O
aluno
com
altas
habilidades/
superdotação também encontra dificuldades
no ambiente escolar, especialmente ao que
se refere à inclusão no sistema educacional,
sentindo-se desestimulado, situação que
impede o desenvolvimento, crescimento e
potencialização das habilidades. Portanto,
o professor precisa ser flexível em relação
à adoção de estratégias pedagógicas,
de modo a incluir todos os alunos no
processo
de
ensino-aprendizagem
(FREEMAN
E
GUENTHER,
2010).
Para Perez (2004, p.77): “Professores e
alunos precisam buscar soluções e alternativas
para que o desenvolvimento dos sujeitos
seja pleno, transformando o professor em
mediador e o aluno em protagonista
da aprendizagem”. Desse
modo,
entende-se
que
a aprendizagem é efetiva q u a n d o
o aluno está interessado pelos conceitos
e conteúdos estudados. Além disso,
estimular o discente com altas habilidades/
superdotação, é fundamental para seu
desenvolvimento, como: elogiar suas
qualidades, valorizar suas potencialidades,
proporcionar a autoconfiança e respeito,
destacar as realizações pessoais dos
alunos, reconhecer as diversidades
em sala de aula, encorajar os alunos
à produção e iniciação de ideias,
entre outros aspectos (PEREZ, 2004).
Segundo Alencar (2001), dentre
as atividades que favorecem e
enriquecem a aprendizagem dos
alunos superdotados, destacamse aquelas que incentivam o
trabalho com a memória e raciocínio
lógico, bem como situações de
liderança, mas sem transformar
este aluno em professor substituto.
A promoção de projetos
individuais e em pequenos grupos
também auxilia na inclusão dos
alunos com altas habilidades/
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superdotação. Esta situação pode direcionar
os alunos superdotados ao pensamento
inventivo, além de tarefas de exploração,
organização de interesses e promoção
de expressão. Alguns problemas reais
podem ser incentivados para a resolução,
tal como a criação de concursos, feiras,
oficinas, gincanas, olimpíadas e programas
extracurriculares, favorecendo a participação,
desenvolvimento, interação, inclusão e
potencialização das habilidades dos alunos
superdotados e talentoso (ALENCAR, 2001).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inclusão educacional requer ajustes e adequações nas escolas de modo a atender as
deficiências de todos os alunos dentro da escola regular de ensino, propondo que ocorra uma
reforma educacional a partir da flexibilização e adequação do currículo, tal como modificações
nas práticas pedagógicas, avaliações a atividades de maneira geral, para que a inclusão
aconteça efetivamente e facilite o desenvolvimento em todos os aspectos humanos das
crianças.
Sendo assim, a educação inclusiva está além do cumprimento da lei que garante acesso
dos alunos nas escolas, mas promover o respeito às diversidades, reconstruindo a educação
de maneira heterogênea, considerando cada aluno especial em suas capacidades, interesses,
motivações e experiências.
Um currículo flexível é fundamental para promover a educação inclusiva, mas algumas
considerações devem ser feitas para que o grupo de alunos e as diversidades sejam
contemplados, sem priorizar nenhum aluno em especial, incluindo todos no processo de
ensino-aprendizagem. A flexibilidade, adaptação e diversificação curricular devem atender
as particularidades regionais e as necessidades da comunidade escolar, respeitando as
limitações, deficiências, síndromes, entre outras necessidades educacionais especiais.
É importante que o aluno superdotado seja desafiado por meio de atividades estimulantes,
promovendo o estudo por meio de um ambiente que favoreça a aprendizagem significativa,
com atuação do professor para mediar à aquisição do conhecimento do aluno, além de evitar
a supervalorização ou rejeição de ideias, de modo que o aluno permaneça motivado, avance
nas potencialidades e alcance os objetivos.
As atividades devem ser direcionadas a toda a turma, de modo que ocorra a intervenção do
professor, além da aceitação das diversidades de ritmos na execução das atividades. Ao aluno
superdotado, o apoio docente é um fator relevante na aprendizagem e motivação do mesmo,
pois a interação proporciona benefícios múltiplos na realização dos trabalhos.
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LAURENT, M. L. O desenvolvimento cognitivo
e o processo de aprendizagem do aluno com
necessidades educacionais especiais: revendo
concepções e perspectivas educacionais.
Ciências & Cognição, 2007.
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AS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM NA
ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: Este artigo propõe que a reflexão sobre o trabalho de alfabetização e como superar
as dificuldades de que algumas crianças apresentam durante o processo de aprendizagem.
Apresenta-se também as diferenças entre alguns processos de alfabetização e como as práticas
tradicionais trazem dificuldades já não tem como objetivos as prática sociais de leitura e escrita.
Sobre as dificuldades de aprendizagem mostraremos como elas podem ser superadas se o
professor entender que a apropriação do ler e escrever vai além da sistematização de letras e
sílabas, rompendo com a forma linear e cartesiana de ensino, procurando planejar situações reais
de leitura e escrita em classes heterogêneas. Teremos como base, Soares (2009), Ferreiro (1999),
Brakling (2003), Lenner (2002). Faz-se importante que o professor compreenda o processo
que a criança passa para se adequar a esse novo cotidiano escolar, e usar essa ferramenta não
como um mero momento de distração, mas como uma forma de alcançar objetivos pedagógicos.

Palavras-chave: Alfabetização; Dificuldades; Aprendizagem; Ler; Escrever.
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INTRODUÇÃO

D

iscute-se as diferentes causas para as dificuldades de aprendizagem no período
da alfabetização.Vê-se também diversos diagnósticos associados que vão desde
um atraso escolar até alterações neurológicas mais comprometidas. Muitas vezes
há uma combinação de fatores genéticos e ambientais que contribuem para a alteração no
desempenho escolar.
A busca por laudos para justificar estas dificuldades na alfabetização se tornaram
frequentemente nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Primeiramente temos que buscar
compreender o que passa na vida cotidiana da escola, dos problemas relacionados aos alunos,
comunidades escolares e profissionais da educação nas especificidades que expressam
ações voltadas a solucioná-los, seus fundamentos e possibilidades. Reconhecer o aluno como
sujeito de direito e que tem o direito de apreender.

Diante de tanta diversidade de graus e formas em que as dificuldades se manifestam é
necessário fazer um diagnóstico cuidadoso com uma avaliação multidisciplinar para orientar
quais os caminhos e recursos podem ser utilizados para saná-los. Esta pesquisa vem mostrar
algumas dificuldades encontradas e alguns recursos que podem ser utilizados especialmente
na alfabetização nas séries iniciais do Ensino Fundamental, a alfabetização ainda, tem sido
feita de forma desarticulada de sua realidade do aluno que chegam cada vez mais novos nos
primeiros anos, muitas vezes “queimando” etapas importantes do desenvolvimento infantil.
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AS DIFICULDADES NA
APRENDIZAGEM NA
ALFABETIZAÇÃO
São grandes desafios que a criança
enfrenta na fase de alfabetização, pois isto vai
muito além da de decodificar letras e sílabas.
Aprender ler e escrever é adentrar num mundo
que vai além dos sons. É participar da cultura
escrita supõe de apropriar-se de uma tradição
de leitura e escrita, supõe apropriar de uma
cultura existente que envolve várias habilidades
e
competências
(FERREIRO,
1989).
Esta é grande dificuldade na alfabetização é
reconceitualizar o objeto de ensino e construílo de forma que garanta a aprendizagem
efetiva. É necessário contextualizar o objeto
de leitura e escrita por isso acreditamos
que as práticas sociais de leitura e
escrita podem formar leitores eficientes.
Segundo Ferreiro (1989)
Há crianças que chegam à escola sabendo
que a escrita serve para escrever coisas
inteligentes, divertidas ou importantes. Essas
são as que terminam de alfabetizar-se na
escola, mas começaram esse processo muito
antes, através da possibilidade de entrar em
contato, de interagir com a língua escrita. Há
outras crianças que necessitam da escola para
apropriar se da escrita (FERREIRO, 1989, p.23).

Que a criança aprendia a ler e escrever
apenas por um processo de sistematização da
alfabetização como uma relação entre fonemas
e grafemas, ou seja, a junção silábica de B+A = BA.
Essas concepções sobre leitura e escrita
na alfabetização foram transformadas,
devido às contribuições dos estudos
realizados por Ferreiro e Teberosky (1980),
que apontam a alfabetização como uma
relação contínua e prolongada de evolução.
As descobertas de como as crianças
aprendem e influenciam os avanços dos alunos
nesta fase, principalmente quando os mesmos
passam a compreender a função da escrita num
contexto social, percebendo a necessidade
de ler, escrever para resolver situações
do dia-a-dia.Entender que a alfabetização
deve ser vista como de suma importância
para o contexto sociocultural, histórico e
econômico, ao qual está inserido o sujeito.
Aprender a ler e escrever não supõe apenas
conhecer as letras e o modo como decodificálas, mas a maneira de usar os benefícios
da leitura e escrita para a comunicação
em um contexto cultural. Ao entender esta
relação em um contexto social estamos
promovendo a conciliação de alfabetização
e letramento que por muitas vezes é
vista como polos opostos e dissociáveis.
O que se propõe é, em primeiro lugar, a necessidade
do reconhecimento da especificidade da alfabetização,
entendida como processo de aquisição e apropriação
do sistema da escrita, alfabético e ortográfico; em
segundo lugar, e como decorrência, a importância de
que a alfabetização se desenvolva em um contexto
de letramento – entendido este, no que se refere à
etapa inicial da aprendizagem da escrita, como
participação em eventos variados de leitura e escrita,
e o consequente desenvolvimento de habilidades
de uso da leitura e escrita nas práticas sociais que
envolvem a língua escrita, e de atitudes positivas em
relação a essas práticas [...] (SOARES, 2004, p.16).

A alfabetização que vimos ainda orienta
o aluno a realizar atividades que dão
prioridade aos aspectos impostos pelos
conteúdos curriculares e cuja abrangência
não excede e não demonstra o mundo
em que a criança vive. Dessa forma, a
prática pedagógica acaba por não se tratar
dos conhecimentos construídos, pois não
relacionam com a sua realidade, causando
assim algumas dificuldades para as crianças
de seis anos. Pensamos que a intervenção e
No processo de alfabetização, os alunos
o planejamento docente pode muitas vezes devem ser desafiados, devem pensar sobre
auxiliar a superação destas dificuldades. a escrita e no que ela representa para a
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sociedade. O professor deve ser o mediador
desta relação, mostrando os propósitos de
cada texto, função, público, investindo assim
na construção da cidadania e da compreensão
do mundo, à medida que alfabetiza. As
mediações propostas pelo professor devem
permitir ao aluno analisar, selecionar, relacionar
e organizar as informações que o rodeiam.
Se as crianças de acordo com Ferreiro
(1999) já trazem uma visão social da escrita
ao chegar ao primeiro ano, deve então o
professor fazer uso deste contexto para inserir
as práticas de leitura e escrita , manter certa
fidelidade à versão social que a criança tem
para ampliar seu repertório e alfabetizá-las.

Segundo Ferreiro (1995):
As crianças iniciam o seu aprendizado do sistema
de escrita nos mais variados contextos, porque a
escrita faz parte da paisagem urbana, e a vida urbana
requer continuamente o uso da leitura. As crianças
urbanas de cinco anos geralmente já sabem distinguir
entre escrever e desenhar (FERREIRO, 1995, p. 98).

Porém ao chegar à fase de alfabetização
muitas crianças não consegue ler e
escrever. Percebemos que para alfabetizar
o professor deve buscar procedimentos
didáticos/ pedagógicos adequados ao
processo. Do ponto de vista da construção
do conhecimento, torna-se imprescindível
enfocar os processos de aprendizagem
do sujeito ativo e participativo. Esta forma
de ensino traz ao professor o desafio de
assegurar a abordagem mais global, e parte
de uma perspectiva, que está centrada não no
que é transmitido, e sim no que é construído.
Ao analisarmos sobre o processo de
alfabetização dentro da perspectiva da
construção do conhecimento e como
a escrita pode ter significação para a
criança durante a esta fase que está
relacionada ao Ciclo de Alfabetização.
Nesta fase cabe à escola possibilitar
que o aluno aproprie-se desta relação
contínua de aprendizagem através da
construção de um ambiente propício
rico em desafios que favoreça um
contato direto com diversos gêneros
textuais, que estejam engajados no
contexto sociocultural do indivíduo,
possibilitando que se crie o
hábito da leitura e escrita para
que o mesmo se desenvolva
durante toda a vida escolar.
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De acordo com as considerações de
Desenvolver
atitude
autônoma
é
Braakling, (2003),
propiciar ao aluno desde o início da sua
escolarização um ambiente alfabetizador.
A leitura é uma prática social: Significa, inicialmente,
compreender que ler é uma prática social, que
acontece em diferentes espaços, que possuem
características muito específicas: o tipo de conteúdos
dos textos que nele circulam as finalidades
colocadas para a leitura, os procedimentos mais
comuns, decorrentes dessas finalidades, os
gêneros dos textos (BRAAKLING, 2003, p. 13).

Ao tratarmos de jogos e brincadeiras
por vezes direcionamos nosso olhar para
o brincar, o jogar está inserido de maneira
clara nos objetivos do desenvolvimento
pleno da criança, porém a criança ao ser
inserida no Ensino Fundamental vai deixando
de se relacionar com o mundo por meio da
AS DIFICULDADES DE
brincadeira e começa a fazer do estudo a
APRENDIZAGEM NA
forma explícita de sua relação com o mundo, e
ALFABETIZAÇÃO
educadores por vezes nos restringimos apenas
nos procedimentos do ensino fundamental, e
Sobre a necessidade de se implantar a leitura não deixamos espaços para que a criança
e a escrita na escola, Lerner (2002) afirma que: possa viver ainda um tempo de brincar.

é necessário é fazer da escola um âmbito
onde leitura e escrita, sejam práticas vivas e
vitais, onde ler e escrever sejam instrumentos
poderosos que permitem repensar o mundo
e reorganizar o próprio pensamento, onde
interpretar e produzir textos sejam direitos que
é legítimo exercer e responsabilidades que é
necessário assumir (LERNER, 2002 p. 35).

Para desenvolver as práticas de leitura e
escrita na alfabetização o professor deve ser
capaz de fazer intervir na realidade do educando,
levando-os a um processo extenso nas práticas
sociais que envolvem o ato de ler e escrever.
Faz-se necessário que o professor adeque
o cotidiano do aluno à sala de aula, que
planeje ações para ensinar a real função da
linguagem escrita, que utilize os diversos
gêneros textuais para desenvolver habilidades
de leitura e escrita de forma criativa e
autônoma e que essencialmente respeite os
conhecimentos prévios dos alunos. “Trazer
para dentro da escola a escrita e leitura
que acontecem fora dela” (LERNER, 2005).
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Nos anos iniciais do Ensino Fundamental,
devemos “contaminá-lo” com procedimentos
e atividades lúdicas que temos como típicas
da Educação infantil.
O brincar é uma atividade que permite
a produção de novas possibilidades de
interpretação, de expressão e de ação pelas
crianças.
VYGOTSKY e suas contribuições para
o processo de apresentação da escrita à
criança vale ressaltar as diretrizes apontadas
por ele, de que o ensino da escrita deve
ser apresentado de modo que a criança
necessite dela, que seja uma atividade
cultural e necessária, tanto quanto à fala.
Cabe ao educador propiciar maiores
espaços para o lúdico dentro do
contexto escolar, propiciando um brincar
envolvente, Kishimoto (2003) afirma que.
[...] é importante compreender o jogo, o brinquedo
e a brincadeira como atividade que promove
mudanças significativas no desenvolvimento infantil
e não apenas como um elemento presente no
cotidiano das crianças (KISHIMOTO, 2003, P.26).

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

Devemos destacar também atividades
significativas para promover a leitura, entre
elas destacam-se as atividades em duplas,
na qual as crianças se auxiliam mutuamente
e discutem a obra, além de ser um bom
momento para promover a troca de livros.

Estes subsídios é que nos permitir efetivar
o sucesso das ações diárias, cabe então
ao professor encontrar o melhor caminho
para alfabetizar letrando, fazendo o uso
dos jogos e brincadeiras como auxiliadores
deste processo, promovendo a construção
e a ampliação dos conhecimentos.

Lerner sugere:
desenvolver, em cada ano escolar, atividades
permanentes ou periódicas, concebidas de tal modo
que cada um dos estudantes tenha a possibilidade
de ler uma história para os demais ou escolher um
poema para ler aos colegas (LERNER, 2002 .p.24 ).

Os jogos, as brincadeiras tornam o ensino
aprendizagem mais significativo e atraente,
o professor que utiliza essa didática faz com
que o aluno desenvolva suas habilidades,
autonomia, criatividade, atingindo também a
parte física e motora.

Vale ressaltar algumas práticas descritas
nos Parâmetros Curriculares Nacionais que
nos oferecem um alicerce para desenvolver a
habilidade de ler e escrever na alfabetização,
como o uso de projetos que são situações
que oferece reais condições de produção de
textos escritos e falados, produção com apoio,
situações de criação, leitura diária, leitura
colaborativa, atividades sequenciadas de leitura,
atividades permanentes e por fim o brincar.
As brincadeiras de faz-de-conta, os
jogos de construção e aqueles
que possuem regras, como os
jogos de sociedade (também
chamados de jogos de
tabuleiro), jogos tradicionais,
didáticos,
corporais,
etc.
(BRASIL,
1998).
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Quando o professor se propõe a desenvolver atividades de
movimento, ao mesmo tempo ele diminui a agressividade e a
dispersão dos alunos que apresentam esses hábitos.
É nas brincadeiras que podemos dar voz e vez para as
crianças, é neste contexto que elas aprendem a conhecer e
se reconhecer como cidadãos ativos social e historicamente.
É de fundamental relevância entender que a alfabetização é
o processo pelo qual o sujeito passa a ter o domínio e desenvolve
habilidades para codificar e decodificar o código do sistema linguístico.
E que letramento é fazer o uso desse domínio nos diferentes
contextos social, porém ao conciliar alfabetização e letramento, ou seja,
alfabetizar letrando é propiciar aos alunos uma relação intrínseca entre o
ler e escrever, é favorecer a “interação com os diferentes portadores da
leitura e escrita” (SOARES, 2009), possibilitando o uso desse domínio
em diversas esferas sociais estimulando o uso da leitura e escrita na
sociedade, favorecendo aos indivíduos uma interação com práticas
de leitura e escrita para o uso em suas funções reais, comunicar-se.
Buscamos ainda mostrar caminhos e alternativas para que o
professor como mediador possa efetivar esta prática através do uso
de jogos e brincadeiras.
É essencial que se faça uma reflexão sobre o brincar
como auxiliador na aquisição da leitura e escrita nas séries
iniciais buscando desenvolver integralmente o indivíduo,
através de práticas inovadoras e socializadoras, criando
condições para garantir uma educação de qualidade.
A presente pesquisa buscou desvendar os aspectos
específicos sobre o processo de leitura e escrita
na alfabetização com o uso das práticas sociais e
do brincar. Visto que a mesma ao longo dos anos
vem sendo reestruturada devido aos estudos sobre
a psicogênese da língua escrita é importante
ressalta que o ensino de nove anos não pode
deixar de olhar para a criança de seis anos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa traz uma reflexão sobre o processo de leitura e escrita na alfabetização.
Visto que a mesma ao longo dos anos vem sendo reestruturada devido aos estudos sobre a
psicogênese da língua escrita.
É de fundamental relevância entender que a alfabetização é o processo pelo qual o sujeito
passa a ter o domínio e desenvolve habilidades para codificar e decodificar o código do
sistema linguístico. E que letramento é fazer o uso desse domínio nos diferentes contextos
social, porém ao conciliar alfabetização e letramento, ou seja, alfabetizar letrando é propiciar
aos alunos uma relação intrínseca entre o ler e escrever, é favorecer a “interação com os
diferentes portadores da leitura e escrita” (SOARES, 2009), possibilitando o uso desse domínio
em diversas esferas sociais estimulando o uso da leitura e escrita na sociedade, favorecendo
aos indivíduos uma interação com práticas de leitura e escrita para o uso em suas funções
reais, comunicar-se.
Buscamos ainda mostrar caminhos e alternativas para que o professor como mediador
possa efetivar esta prática através do uso de jogos e brincadeiras.
É essencial que se faça uma reflexão sobre o brincar como auxiliador na aquisição da
leitura e escrita nas séries iniciais buscando desenvolver integralmente o indivíduo, através
de práticas inovadoras e socializadoras, criando condições para garantir uma educação de
qualidade.
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ALFABETIZAÇÃO

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

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

A

bordamos nesta pesquisa a formação de leitores fluentes, críticos e criativos dentro
das concepções de ensino aprendizagem que já existem na educação, buscando os
motivos, gosto, capacidade e adequações feitas para atrair o interesse das crianças
pela leitura. Salientamos que as crianças vivem em um mundo repleto de informações,
mudanças tecnológicas, sociais e econômicas.
A educação busca preparar as futuras gerações para o mundo adulto, onde suas
exigências no modo de produção e contexto sócio cultural centralizam-se nos valores e modos
comportamentais que devem ser atribuídos a estes.
A educação é um bem de consumo que não deixa de ser um produto fabricado e
assegurado pela instituição escola, garantido por lei enfatizando sempre sua qualidade quanto
ao desenvolvimento total do indivíduo.
A escola muda sua forma de conduzir as tentativas de obter melhorias, isto ocorre com o
aparecimento das tensões, conflitos e esperanças da sociedade. Dias, 2001 cita: “A escola situase no centro de uma comunidade e não se restringe apenas aos professores e funcionários”.
A escola deve ser um ambiente agradável e estimulante, seu objetivo principal deve ser formar
alunos pensantes, críticos e politizados que saibam compreender e atuar verdadeiramente e
positivamente na sociedade.
O desenvolvimento humano necessita de algumas habilidades básicas para se comunicar,
interpretar e ler, e toda aprendizagem se une a leitura. A visão se amplia com a leitura, e
através das palavras é que temos a descoberta de mundos.
O sentido desse mundo se dá nos primeiros anos de vida. A partir dos sons e gestos, o
bebê os utiliza como forma de comunicação para interagir com o mundo que o cerca. Além
da função comunicativa ás crianças usam das palavras como forma de brincadeira, através de
cantigas, jogos, repetições e da escuta de histórias.
Para entender melhor esta descoberta de mundo e suas maneiras de interações com a leitura
para as nossas crianças, explorando manifestações e tendências educacionais no ensino da
linguagem verbal infantil, pautada nas ideias da Psicologia da aprendizagem dos psicólogos
interacionistas: Piaget, Vygotsky e Wallon, na autonomia dada à escola na construção de sua
Proposta Pedagógica e na atualização constante do professor.
Comunicar, interpretar e ler são condições básicas para o desenvolvimento humano, de
modo que qualquer aprendizagem passa pela leitura. Quando se aprende a ler, o mundo
ganha outro sentido e tudo é descoberto.
A capacidade de simbolizar concede o acesso ao universo da linguagem, o mundo ganha
sentido desde os primeiros instantes de vida, quando a criança se descobre na possibilidade de
comunicação.
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A REAL FUNÇÃO DA LEITURA NA
APRENDIZAGEM
Atualmente a leitura nos dias de hoje é centro
de grande preocupação para toda sociedade,
pois se queremos pessoas críticas e informadas
a leitura é primordial para esta conquista.
No Brasil a grande maioria da população
está alfabetizada. Mas nem todos, ou melhor,
apenas uma minoria sabe ler bem, isto
é, são poucos os que entendem o
que dizem os livros. Em geral,
todos os que sabem ler bem
estão alfabetizados, mas nem
todos estão alfabetizados sabem
ler bem. Por isso não devemos
confundir alfabetização e leitura,
que são coisas completamente
diferentes
(COLL,
1993).

sistemas educacionais de todos os países
a reconsiderar o ensino da leitura ou, mais
precisamente, levá-lo a considerações,
levantando metas para acabar com esta
divisão. Na fase do aprendizado, o meio
deve proporcionar à criança toda ajuda para
utilizar textos e não simplificá-los para adaptálos as possibilidades atuais do leitor. Não se
aprende primeiro a ler palavras, depois frases,
mais adiante textos e, finalmente, textos dos
quais se precisa. Para aprender a ler enfim,
faz-se necessário estar envolvido pelos
textos, encontrá-los, ser testemunha
e
associar-se
à
utilização.
A escola deve ser uma instituição
que segundo César Coll (1993),
“encaixe os saberes cientificamente
construídos com os conhecimentos
elaborados pelas crianças”. Essa
missão implica na adequação
dos saberes, possibilidades
cognitivas e conhecimentos
prévios das crianças. A fala
ao contrário que se pensa não
é algo pronto, é uma aquisição
que depende das interações
sociais
e
nas
possibilidades
de observação e participação
situações
comunicativas.

A sociedade deu à escola a
responsabilidade de alfabetizar
seus alunos e há anos ela
tem cumprido essa missão,
contribuindo significativamente
para a alfabetização de uma
grande parte da população. A
escola alfabetizou, mas muitas crianças
chegam á segunda etapa, á universidade, sem nas
compreender ou tendo muitas dificuldades
Desde o nascimento, a criança interage
para compreender o que lê (COLL, 1993).
com outras pessoas e desta relação
Um dos motivos é a modernização com a dão significado ao mundo e a si mesmo
utilização de códigos e placas que acabaram por tornam-se um ser histórico e singular.
simplificar textos, criando uma geração que não
tem interesse pela leitura e suas possibilidades.

As crianças menores se comunicam
entre si e com os adultos com diferentes
Não podemos negar que a escola é propósitos: para pedir algo, relacionarinfluenciada por vontades políticas e escolhas se ou para contar algo com suas
sociais, que acabam dando o acesso para as próprias palavras, brincando com elas.
pessoas conseguirem melhores oportunidades
Na organização da fala as crianças
de trabalho e nível social, repetindo o
modelo de vencer ou fracassar através precisam: identificar-se, descrever, narrar,
do instrumento avaliativo
(COLL, 1993). explicar, transmitir informação, informar,
concordar
ou
discordar,
expressar
manifestar
dúvidas,
etc.
Hoje temos alfabetizados e leitores e esta sentimentos,
separação é evidente, obrigando todos os
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Estas aprendizagens vão se desenvolvendo
e aprimorando ao longo do tempo, com
as interações e vivências de variadas
oportunidades. Um parceiro muito importante
é o professor, que na educação infantil
responde as especificidades das crianças
tão pequenas e busca recursos para ensinar
respeitando a fase que cada um se encontra.

Durante muitos anos ocorreram críticas
ao trabalho com a leitura e a escrita, pois
as instituições educacionais centralizavase nas práticas de decodificação do escrito,
deixando de lado o reconhecimento,
compreensão e fruição da linguagem,
Vygotsky já afirmava, “até agora, a escrita
ocupou um lugar muito estreito na prática
escolar, em relação ao papel fundamental
As instituições de educação infantil que ela desempenha no desenvolvimento
devem ter um olhar diferenciado para a cultural,da criança” (VYGOTSKY, 2002).
linguagem oral, pois é na comunicação
cotidiana que o professor observa os
Mas hoje o pensamento mudou, com vários
avanços nas tentativas de comunicação. estudos e pesquisas no campo da psicologia,
linguística e da pedagogia, sabe-se que
Conversas em grupos é uma situação as crianças vivem em sociedades letradas,
em que as crianças desenvolvem muitas ricas em fontes de comunicação entre as
competências linguísticas. Aprender a se pessoas e assim começam a interessar-se
colocar diante de um público pressupõe viver pela escrita, eles procuram compreender o
situações coletivas provocativas importantes. mundo dos adultos e suas representações.
Na apreciação pela leitura o professor deve
buscar ações que as crianças encontram
Emília Ferreiro enfatiza: ”A tão famosa
significado e compreensão no mundo da “maturidade para a leitura e escrita” depende
imaginação. O professor atua de modo direto, muito mais das ocasiões sociais de estar
ele é o modelo, o despertar e o gostar de leitura em contato com a linguagem escrita
dependerá inicialmente deste modelo positivo. do que de qualquer outro fator que se
invoque. Não tem sentido deixar a criança
As mudanças sociais e políticas são à margem da linguagem escrita ‘esperando
responsáveis por produzirem as heranças que amadureça’(...)”
(FERREIRO, 1985).
culturais de uma sociedade, que só existe
devido á linguagem verbal que é responsável
A escola por muitos anos negou o acesso
por organizar o modo de pensar e agir das da criança a escrita equivocadamente já que
pessoas. A linguagem verbal se expressa no a linguagem ocorre no contato com o convívio
oral e no escrito, criadas nas práticas sociais de social. Ana Teberosky e Emília Ferreiro
comunicação entre os homens, nos sentimentos, trouxeram uma nova visão sobre a alfabetização
imaginação e expressão de suas ideias. com o livro: “A psicogênese da língua escrita”,
destacam que para aprender a ler e escrever
Em estudos notamos a educação infantil dependerá da relação que a criança terá
assumindo seu papel educativo no domínio desde pequena com a cultura escrita. A leitura
da oralidade: reconhecem seu papel na e a escrita são processos que se revelam na
constituição de sujeitos falantes, pois as interação com o mundo, o contato com a
instituições de Educação Infantil são ambientes linguagem escrita ocorre quando o professor
sociais, lugar onde muitas vezes as crianças empresta sua voz aos textos e se torna escriba
começam a falar e aprendem diversas formas de suas criações na produção de textos. Assim
sociais de comunicação. É na Educação Infantil as crianças podem contar com olhar atento
que se estimula e se aprende as cantigas de e curioso do professor (VYGOTSKY, 2002).
roda, jogos cantados e o gosto pela leitura.
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A leitura desempenha papel de destaque no
percurso da escrita, quando trabalhamos com a
linguagem verbal, seja oral ou escrita, estamos
abordando várias aprendizagens como:
brincar com as palavras, conhecer narrativas
literárias e desenvolver comportamentos
leitores e desenvolver a comunicação.

leitores competentes, críticos e sensíveis, pois
esta é a porta de entrada para tantas mudanças
necessárias. A escrita deve ter sentido para
quem lê. O saber ler deve ultrapassar o
decodificar palavras, e muito mais que isso
é o movimento de interação com o mundo,
com poder transformador (COLL, 1993).

LINGUAGEM FORMAL- TEXTOS
LITERÁRIOS

Quando o indivíduo aprende a ler, o
mundo é descoberto e passa a ganhar outro
sentido, passa a comunicar interpretar e
Para
desenvolver
comportamentos analisar desenvolvendo assim as condições
leitores necessitamos da construção de básicas para o crescimento humano.
experiências, a partir do contato com
O que é ler? O que é leitura? São
a escrita e as produções narrativas.
perguntas
complexas
que
demanda
Nós adultos, nem sempre temos algumas reflexões, já que a leitura se
consciência dos comportamentos leitores relaciona com fatores biológicos, psíquicos,
que desenvolvemos ao longo de nossa filosóficos, históricos, culturais e sociais.
formação,
quando
lemos
e
damos
Ler é um ato de estar conectado com o
sentido e entusiasmo, o comportamento
leitor saltam aos olhos das crianças em mundo do outro, e poder receber e enviar
especial nas rodas de leitura (SME, 2007). mensagens, compreender e adentrar em
mundos imaginários. Leitura esta palavra
“Ler para uma criança é antes de tudo um deriva do latim “lectura”, originariamente com
ato de generosidade e de responsabilidade do o significado de “eleição, escolha”, e a forma
professor que, ao emprestar a voz para que como se interpreta um conjunto de informações.
o autor fala às crianças, também assegura
a elas o direito de ingressarem nesse
universo letrado, antes mesmo de saber os
nomes das letras, È na roda de leitura que
as crianças ampliam o repertório de histórias
desde os contos tradicionais de fadas, até os
populares brasileiros e de outras culturas etc.”
(ORIENTAÇÕES CURRICULARES SME, 2007).

O processo de leitura faz parte das
competências cognitiva, social e cultural e
para se ler bem é necessária a passagem
pela educação formal e pelo processo de
alfabetização. A leitura é muito mais do que
um instrumento escolar. É um passaporte
para a entrada na cultura escrita, envolve
o domínio de práticas culturais que levam
A roda de leitura deve sempre estar a compreensão do mundo, criando novas
presente no ambiente escolar aumentando o identidades, novas formas de inserção
repertório de histórias, com a frequência diária social, nova maneira de pensar e agir.
e bem planejada, este será um momento de
No Brasil o governo incentiva: editoras,
grande aprendizagem. A criança também
deve ter momentos de contato com os livros, livrarias e empresas privadas a distribuição de
para folheá-los e explorá-los com o cantinho livros e campanhas publicitárias. Mas ainda
da leitura, possibilitando a construção de falta muito para que os brasileiros adquiram
procedimentos de manuseio desses materiais comportamentos leitores. O ato de ler não pode
e de possibilidades de leituras através de ser uma atividade passiva. Pois o leitor é um
imagens ou imaginação. Querem-se uma elemento ativo no processo. O desenvolvimento
comunidade justa, então se devem formar da linguagem não é algo natural, pois é fruto
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de experiências sociais construídas com o adequar a fase imaginativa da criança. Na
contato de escutas e produções narrativas. educação infantil a leitura deve ser entendida
e sentida pela criança como forma de
Podemos reconhecer leitores por seus prazer, dando asas a imaginação, para que
comportamentos, há leitores que gostam de sempre querem outra vez (BASSEDAS, 1990)
comentar ou recomendar algo que já leram
nas crianças pequenas o ato de querer
A escola de educação infantil por se tratar de
ouvir várias vezes a mesma história vem da um ambiente alfabetizador tem a possibilidade
vontade de antecipar os acontecimentos de despertar o gosto pela leitura nas crianças e
futuros e sentimentos a cada leitura. posteriormente nos pais, este trabalho além de
estimular o imaginário, aproxima as crianças do
Os adultos nem sempre têm consciência mundo letrado. Se queremos pessoas leitoras
dos comportamentos leitores que adquirem temos que oferecer atividades diárias em que os
ao longo da vida. A leitura é um exercício pequenos tenham a oportunidade de ler, trocar
de cidadania que exige do leitor criatividade, ideias, ouvir e comentar (BASSEDAS, 1990).
mobilizando seus conhecimentos prévios,
interagindo com os textos, construindo
significação, incorporando reflexivamente no
seu universo de conhecimento de forma a
levá-los a compreender melhor seu mundo
e seu semelhante. Cabe à escola o desafio
de ensinar o leito (BASSEDAS, 1990).
A questão é: Como despertar o gosto
pela leitura nas crianças? Já conhecemos
os benefícios que a leitura trás na vida das
pessoas. Leitores tendem a possuir um
bom vocabulário, oral e escrito e articulam
melhor as ideias com maior facilidade de
coerência, tornam-se mais criativos. Mas
isto só ocorrerá se a criança tiver estímulos
literários desde pequenas, teremos leitores
se as crianças tiverem pais leitores, já
que tendem a copiar comportamentos
adultos que os cercam. Quando um
adulto lê ao lado de uma criança
incitamos a curiosidade, interesses
pessoais de cada faixa etária é outro
ponto de estímulo, ler temas que
prendam a atenção e o imaginário
da criança (BASSEDAS, 1990).
Alguns
artigos
para
bebê
recomendam iniciar com contação de
histórias aos seis meses de idade,
cativando a atenção e o gosto pela
leitura, o ouvir e imaginar. A escolha
dos livros e de suma importância para
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LEITURA COMO FONTE DE PRAZER
O livro é um mundo a ser descoberto a
cada página, é um contador de história. A
leitura foi criada para o prazer e não ser um
dever.Quando o livro se torna uma porta para
o imaginário, ocorre a interação entre o leitor e
os personagens tornando-se cúmplice no texto.
A ampliação da leitura se torna inspiradora
quando colocada como fonte de inspiração, a
aproximação e o prazer ao ato de ler e de ouvir
histórias. Na escola os momentos de leitura
de diferentes textos, desenvolvem na criança
o prazer pela leitura, trazendo confiança,
criatividade e alegria
(ARROYO, 2000).
Quando falamos em criança pequena,
a releitura de contos é muito comum, pois
os pequenos vão adquirindo intimidade
com os personagens e a cada nova leitura,
trechos e falas são acrescentados ao
repertório linguístico e a sua imaginação.
Alguns cuidados devem ser tomados
para não frustrar ou matar o sentimento de
prazer ao ler para a criança. Alguns cuidados
e ações devem ser respeitados quando
falamos em despertar o gosto pela leitura em
crianças pequenas: elas possuem o direito
de apenas explorar o livro e suas imagens;
direito de pular páginas, criando uma nova
história com figuras que lhe chamou atenção;
o direito de pedir para reler, já que ao reler
a criança imagina, acrescenta e recria os
personagens; o direito de ler a qualquer
momento, na sala de educação infantil o
acesso aos livros é muito importante para
que as crianças possam explorá-los quando
desejar e o direito de ler em voz alta, ou calar,
pois a leitura é companhia (ARROYO, 2000).
Com as novas tecnologias, surgem novos
símbolos e siglas, mas com a internet a
leitura também é estimulada pelas razões da
comunicação, abrindo assim, novos recursos
para o acesso a materiais impressos que
hoje podem ser encontrados digitalizados.
Sem dúvida a tecnologia abriu portas de
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acesso rápido e abrangente de novas
possibilidades. Porém o papel do professor
não é dispensado, pelo contrário, cabe
à escola ensinar e mostrar os caminhos
corretos para uma leitura produtiva e com
conteúdos críticos. A leitura é uma atividade
dinâmica de recriação, intertextualidade
que enriquece e amplia o sentido imediato
daquilo que é lido (ARROYO, 2000).
As razões pelas quais levam o homem a ler
são próprias e ninguém pode se sentir no direito
de pedir um prestar contas dessa intimidade
estabelecida. A leitura deve ser vista como um
brincar com as palavras, pois é uma função
prioritariamente exercida pelo falante. Nas
brincadeiras, cantigas, quadrinhas e demais
textos do repertório de tradição oral brasileira
encontramos um vasto repertório, que são
fontes inesgotáveis de prazer para as crianças
e por isso deve ser enfocado no trabalho das
instituições educativas (BASSEDAS, 1990).
No trabalho com crianças de zero a dois
anos o professor pode levar as crianças a
distinguir a entonação quando conta histórias e
quando se comunica em situações cotidianas,
podem acompanhar verbalmente contos de
repetição a partir das narrações do professor e
narrar trechos de histórias utilizando recursos
expressivos próprios. Nas crianças de dois
a quatro anos o imitar é muito utilizado,
a gestualidade e a postura adotada pelo
professor quando lê, tais como ler a partir da
capa, virar as páginas do livro sucessivamente,
etc., reconhecer no livro as histórias que lhe
são lidas, procurar ou pedir diferentes livros
ou de sua preferência, reconhecer passagens
de histórias a partir das imagens e ilustrações
de um livro, reconhecer repertório de contos
de fadas, contos de repetição além de
acompanhar com apoio das ilustrações, além
de conhecer os diferentes usos dos livros. Já
com os maiores esses podem ser incentivados
a utilizar elementos da linguagem que se
escreve no reconto de narrativas, recontar
histórias de repetições ou acumulativas
com apoio nos livros (ARROYO, 1998).
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È importante que o professor se preocupe
com a qualidade dos livros e escolha bons
livros e conheça o texto e prepare a leitura
com antecedência, evitando gagueiras e
improvisações. Durante a leitura ele deve
demonstrar atitude cuidadosa de quem lê para
o outro e é referência de leitor: preocupando-se
com a entonação, mostrando-se interessado,
surpreso, emocionado. Também deve manterse fiel ao texto, explicitando a diferença entre
ler e contar histórias. Após a leitura, o professor
pode colocar-se para o grupo opinando sobre o
que leu, colocando seus pontos de vista. Pode
em seguida ajudar as crianças a comentar a
leitura, colaborando assim com a construção
coletiva de sentidos para o texto (ARROYO,
2000). Existem muitas ações que valorizam
as práticas de leitura como, por exemplo:

opiniões e pontos de vista;
-relato de experiências vividas e narração
de fatos em sequência temporal e causal;
-reconto de histórias conhecidas com
aproximação às características da história
original no que se refere à descrição de
personagens, cenários e objetos, com ou sem
a ajuda do professor;
-conhecimento e reprodução oral de
jogos verbais como trava-línguas, parlendas,
adivinhas, poemas e canções.
Algumas práticas de leituras que não deve
faltar na Educação infantil:
-participação nas situações em que os
adultos leem textos de diferentes gêneros,
como contos, poemas, parlendas, etc.;
-participação em situações que as crianças
leiam, ainda que não o façam de maneira
convencional;
-observação e manuseio de materiais
-organizar um mural para troca de leitura;
impressos, como livros, revistas, jornais, etc.,
-promover indicações de leituras;
previamente apresentados ao grupo;
-organizar mostra de livros de um mesmo
-valorização da leitura como fonte de prazer
autor ou preferências do grupo;
e entretenimento (ARROYO, 1998).
-incentivar troca de livros;
-incentivar o empréstimo de livros para
casa.
Alguns objetivos devem ser alcançados
pela criança como:
-familiarizar-se com a escrita por meio do
manuseio de livros, revistas e outros portadores
de texto e da vivência de diversas situações
nas quais seu uso se faça necessário;
-escutar textos lidos, apreciando a leitura
feita pelo professor;
-interessar-se por escrever palavras e textos
ainda que não de forma convencional;
-escolher os livros para ler e apreciar.
- Conteúdos relacionados ao falar e escutar
-uso da linguagem oral para conversar,
brincar, comunicar e expressar desejos,
necessidades, opiniões, ideias, preferências,
sentimentos e relatar suas vivências nas
diversas situações de interação presentes no
cotidiano;
-elaboração de perguntas e respostas de
acordo com os diversos contextos de que
participa;
-participação em situações que envolvem a
necessidade de explicar e argumentar suas
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer deste trabalho, observa-se que não podemos abrir mão da Literatura infantil,
pois, é através dela que o conhecimento chega as crianças tão pequenas. Com a literatura
infantil, desenvolvemos a imaginação, a criatividade e o cognitivo mesmo quando as crianças
não são alfabetizadas.
Não podemos esgotar um assunto tão vasto e rico como a leitura na educação infantil, mas
levantar reflexões e apontar alguns caminhos para esse resgate como tema principal nas escolas,
que ficou em segundo plano, momento de distração no cotidiano de milhares de crianças.
Nós educadores devemos repensar nossas práticas e promover, no cotidiano escolar
a discussão sobre a pluralidade cultural do povo brasileiro, por meio das atividades de
leitura, com objetivo de ampliar a formação do profissional da educação, no que se refere
à indicação e leitura de livros adequados para cada uma das diferentes faixas etárias.
Acreditamos, que podemos realmente levar muitas crianças a ampliar e educar seus
olhares para a leitura e para a arte (literatura), a se transformar em leitores plurais, em
cidadãos mais preparados para a vida em sociedade que acima de tudo, esteja de mente
aberta e disponível para aprender com as possibilidades de leitura de mundo e de vida
que uma criança pode ensinar, construindo esse conhecimento por meio da leitura de
bons livros e com professores bem preparados para atividades diárias no espaço escolar.
A escola deve ser o local do saber e do bem, a construção da cidadania crítica e ativa
demanda conhecimento, reflexão, análise, discussão, prática de intervenção na realidade.
O professor deve ter uma boa dose de ousadia, devemos construir o conhecimento escolar
a partir da realidade, estabelecendo relações entre textos e contextos, exercitar a escrita e o
diálogo, provocar reflexões e questionamentos, motivar a criatividade dos educandos, tendo
consciência de que compreender o mundo exige compreender o lugar e a sociedade que se vive.
A educação em parceria com a leitura abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino.
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A IMPORTÂNCIA DA
NEUROPSICOPEDAGOGIA NA
EDUCAÇÃO
RESUMO: Esse artigo teve como objetivo estudar o que a neuropsicopedagogia pode ajudar
dentro de sala de aula, trazendo ações para serem tomadas ajudando o ensino-aprendizagem
dentro das escolas como um todo. E mostrar que esse estudo têm sido de grande importância e
sua aplicação se dá também na área psicopedagógica, na qual um dos objetivos é compreender
e qualificar o indivíduo para a aprendizagem. Descrevendo um pouco sobre como o cérebro
humano funciona. Todas essas pesquisas em neurociências apresentam estudos que levam
à reflexão sobre a elaboração de atividades específicas de facilitação de aprendizagem,
favorecendo um estado de homeostase do cérebro. Sendo interessante que esse assunto seja
trabalhado dentro das formações continuadas de professores, para que melhore a qualidade
de ensino das crianças. E a importância de profissionais que tenham feito especialização,
para acompanhar o trabalho feito dentro das escolas, dando apoio aos demais funcionários.

Palavras-chave: Aprendizagem; Educação; Formação; Neuropsicopedagogia.
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INTRODUÇÃO

A

neurociência é relativamente nova
dentro do conjunto multidisciplinar
dos estudos relativos à educação,
seus estudos estão relacionados à origem e
a formação da inteligência humana, sobre a
estruturação do cérebro na relação com o meio
físico e social em que a criança vive, sendo
um assunto relevante para os professores.
A neuropsicopedagogia estuda o cérebro
em
circunstâncias
de
aprendizagem,
confirmando o acontecimento de macro e micro
mudanças neuronais, tanto no aparecimento
e crescimento de sinapses, como na ideia de
circuitos, redes e sistemas neurofuncionais,
como também no acréscimo de eficácia na
presteza de transmissão e previsão conexiva.
Podendo ajudar a responder diversas
questões que fazemos no cotidiano
escolar.
Contribuindo
e
trazendo
à
pedagogia essa nova ciência para a
educação, cooperando e contribuindo.
Há discussões em relação entre a
neurociência e a educação, especialmente
como uma pode auxiliar a outra e serem
integradas no cotidiano escolar, trazendo
enormes benefícios para a educação no Brasil.
Muitos professores estão procurando
estudos sobre o tema, para se especializarem,
melhorando sua prática de ensino,
trabalhando aspectos da neurociência.
A educação não pode estar resumida ao
estudo do cérebro, nem toda a investigação
sobre os fenômenos bioquímicos estarão
ao alcance da máquina, da mensuração
e da observação sobre o mistério como
o ser humano, sua consciência, desejo,
vontades, e como cada um constrói
sua personalidade e como aprende.
A pedagogia não está abaixo de nenhuma
outra ciência, não cabendo a ela descobrir
sobre a biologia, nem a psicopedagogia,
nem medicar algum aluno para que ele
entre no processo de ensino/aprendizagem.
Nenhuma ciência é capaz de encontrar
todas as respostas pelas quais procuramos,
especialmente porque nem todos falam tudo
que acontece dentro de casa com seus filhos.
Não podemos esperar ferramentas mágicas
224

ou dicas infalíveis para serem aplicadas
dentro de uma sala de aula com tamanha
diversidade como encontramos atualmente.
Ao estudarmos o nosso cérebro, seremos
capazes de compreender como ele funciona
e como funciona o do nosso educando. Pois
nosso cérebro é uma armação impressionante
que delibera quem somos como sujeitos únicos,
totais e evolutivos, capazes de adaptações
que nem todas as espécies são capazes.
A neurociência é mais uma disciplina
que tenta apontar e aportar conhecimentos
sobre como os seres humanos constroem
a si mesmos e se tornam sujeitos de
sua vida. Sendo importante o diálogo
e a cooperação de todas as ciências
que podem auxiliar no desenvolvimento.
O objetivo desse artigo é mostrar que
a neuropsicopedagogia pode impactar
de forma positiva o desenvolvimento
profissional de educadores e no sucesso
de seus alunos, trabalhando em conjunto,
estudando a melhor forma de alcançar certos
educandos que podem apresentar diversos
níveis de problemas de aprendizagem.
Com essa nova visão de educação
transdisciplinar, abrimos um caminho para
a transformação de estilos no ensino e
na aprendizagem, com base nos estudos
da
neuropsicopedagogia
há
bases
investigatórias que rompem com diversos
enigmas de como o cérebro humano
trabalha informações e aprende com elas.
Os educadores precisam admirar as
vinculações entre a ciência e a pedagogia, tendo
consciência de como o cérebro trabalha e como
podem ajudar os alunos da forma mais eficaz.
Nosso cérebro é considerado o motor
do nosso corpo, precisamos saber como
ele funciona sem poder ver por dentro, é
um órgão responsável pela percepção e
aprendizagem. Nele funcionam cerca de 100
bilhões de neurônios, ou seja, células nervosas
compostas por dendritos, prolongamentos
que recebem as informações proximais,
núcleo no qual contém o seu código genético
e mitocôndrias que produzem energia e
de axónios outro tipo de prolongamentos
que
enunciam
informações
distais.
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O FUNCIONAMENTO DO CÉREBRO
HUMANO
De acordo com Almeida (2012),
neurociência estuda as funções, a estrutura e o
desenvolvimento do sistema nervoso dos seres
humanos, estudando desde sua formação
pela vida inteira, para poder melhorar a forma
como agimos diante de seu funcionamento e
de todas as mudanças no decorrer dos anos.

de sinapses, possuindo mais de uma dezena
de centros conectados ou modulação que
promovem o caminho de tráfego de elementos
e sua acelerada transmissão entre as diversas
zonas do encéfalo e do corpo, isso significa
que cada parte do cérebro é responsável por
uma atividade do nosso corpo, a visão, a
memória, o andar, cada pedacinho do nosso
corpo se mexe ou reage depois de um impulso
feito pelo nosso cérebro (BEAUCLAIR, 2014).

Esse órgão todo enrugado, espremido dentro
A neurociência se divide em cinco campos:
do crânio, fica no topo do corpo é responsável
a neurofisiologia; a neuroanatomia; a
por tudo, por meio de suas fibras e
neuropsicologia; a neurociência
redes intrínsecas, em série e em
comportamental e a neurociência
paralelo, é como uma pequena
cognitiva. Cada um desses
rede feita para exprimir a
campos se dedica a analisar
percepção e para aprender
uma função cerebral, seu
a aprender.A divisão de
desenvolvimento, estudando
direito e esquerdo no nosso
também
como
pode
cérebro divide grandes
ser afetado por conta
princípios
integrantes
de alguma lesão ou
de
tratamento
de
vivências significativas
conhecimentos, ligados
(ALMEIDA, 2012).
pelo corpo caloso, mais
vocacionados
para
O raciocínio é uma
diferentes
formas
de
das áreas de análise
processo e armazenamento
mais importantes, por ter
de novas aprendizagens e
a capacidade de comando
conhecimentos (BEAUCLAIR,
do corpo físico e mental,
2014).
os sentimentos, as tomadas
de decisões e a nossa inteligência.O
O nosso lado direito é centralizado na
cérebro
possui
uma
composição
impressionante e por conta dele devemos novidade, na globalidade e na capacidade
assumindo
preferência
da
a nossa experiência de ensinamento e de criadora,
aprendizagem do ambiente (ALMEIDA, 2012). aprendizagem. Já o lado esquerdo é mais
focado na rotina do dia a dia, na análise
Dentro dele há fibras nervosas que e na complexidade, que consolida a sua
podem alcançar 170 mil quilômetros se sequencialidade perfectológica.A principal
esticadas, algo metafísico e admirável, fibras rede do neocórtex é formada na sua maioria
importantíssimas que são praticamente por axónios e interneurônios, que levam
invisíveis ao olho humano, mas totalmente informações de uma célula para outra, tanto
capazes de transmitir dor, amor, satisfação, no nível proximal quando no distal, igual as
fatos da nossa memória, aprendizados e células especiais em forma de castiçal que
muitas coisas a mais (BEAUCLAIR, 2014). são capazes de acionarem em simultâneo
múltiplas zonas cerebrais, para transpor as
Nossa massa craniana é uma enorme rede células piramidais gigantes que são capazes
neuronal que pode chegar a ter 100 trilhões de executar comandos até às extremidades
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do corpo, nos quais expressamos nossa de complexidade, está o rastreamento mental
motricidade, nossa sensibilidade e nossa que também é afetado por dificuldades de
conectividade
(BEAUCLAIR,
2014). atenção. A preservação da atenção é um
pré-requisito para atividades que requerem,
Esclarecer a cognição e interferir na sua forma tanto concentração, como rastreamento
de modificar, é um dos objetivos crucificados mental. A habilidade de manter a própria
da educação dos indivíduos, pressupondo atenção focada em um conteúdo mental fica
que concebê-la como tendo origem social e diminuída, ou seja pode-se ter dificuldade
como sendo composta por três componentes de para se manter uma sequência de
principais do processo total de conhecimento pensamentos simples, o que invariavelmente
em estreita conectividade, sequencialidade compromete a habilidade de solução de
e
interatividade
(CHEDID,
2007). problemas mais complexos (CHEDID, 2007).
Desde
a
Antiguidade
estamos
buscando explicações sobre o cérebro,
os comportamentos e as relações do
seu funcionamento, os gregos foram os
pioneiros na localização de lesões cerebrais
em feridos de guerra (CHEDID, 2007).
A neurociência vem se desenvolvendo
por muitos séculos, e com a tecnologia,
possibilitando a investigação cada vez mais
complexa da atividade do cérebro e sua
correlação com o comportamento humano,
mas ainda há muito do que ser estudado, sendo
um campo interdisciplinar, abrangendo um
conjunto de disciplinas que procuram estudar
algumas relações entre a atividade cerebral e
determinado comportamento (CHEDID, 2007).
Nossa capacidade de mantermos um
concentração é pequena, depende de vários
fatores, como a vontade, o interesse pelo
assunto, fora as dificuldades específicas,
como no TDAH (Transtorno do Déficit de
Atenção com Hiperatividade, que acaba
interferindo na capacidade de atenção,
que é seletiva e dividida, representando um
problema que deve ser tratado, dependendo
do grau de comprometimento, melhorando
diversos
sintomas
(CHEDID,
2007).

Elucidar a natureza dos problemas com
atenção, depende não somente da complexa
observação do comportamento geral do
paciente, assim como o desempenho em
testes específicos que envolvam concentração
e trilhas mentais. Somente com a comparação
entre as várias observações, pode ser possível
a distinção entre os déficits globais e aqueles
mais discretos e normais presentes na
maioria das pessoas. Esse treino das funções
cognitivas, conativas e executivas é, uma das
chaves do sucesso escolar e do sucesso na
vida, quanto antes for iniciado, mais facilmente
será absorvido nas aprendizagens futuras. Esse
aperfeiçoamento e o enriquecimento da tríade
de funções mentais da aprendizagem resultam
de uma alquimia neuropsicopedagogia muito
complexa, pois estas influenciam mutuamente
em termos de comportamento, de desempenho
e produtividade (LUNDY-EKMAN, 2008).

As funções conativas da aprendizagem,
dizem respeito à motivação, às emoções,
aos temperamentos e à personalidades
do indivíduos. Em termos neurológicos
discorremos do sistema límbico, uma região
subcortical mais afundada do cérebro e
submergida, nas relações do organismo
com o seu envolvimento presente e passado,
unificando estruturas extraordinárias para a
Problemas de concentração podem ser memória e a aprendizagem, como a amígdala,
resultantes de um distúrbio de atenção o hipocampo, o córtex cingulado e dos
simples, ou a uma inabilidade de manter o corpos mamilares (LUNDY-EKMAN, 2008).
foco de atenção intencional, ou até aos dois
problemas ao mesmo tempo. No nível seguinte
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A essência semântica a conação é uma
condição de elaboração do corpo para
algumas atividades ou circunstâncias,
especialmente as que têm relação com o
nosso cotidiano, podendo ser concebida da
mesma forma como uma autopreservação, do
bem estar pessoal e da interação social que
acabam incluindo representações que induzem
sentimentos conscientes ou não, podendo
ser negativos ou positivos. Nossas emoções
resultam de simples e complicadas reações
que promovem a sobrevivência do organismo,
podendo ser reservadas ao longo da evolução
da sociedade, como se a natureza conservasse
a vida como algo precioso e precário, as
emoções são analisadas como estados ou
procedimentos que preparem o organismo
para alguns comportamentos e reações
psíquicas a algumas circunstâncias, esquemas
de ação adaptativos, impulsos internos,
somatizações, etc. (LUNDY-EKMAN, 2008).

DEFICIÊNCIAS DA PERCEPÇÃO
As deficiências da percepção visual geralmente
são causadas por áreas com hipofuncionamento
no lado direito do córtex cerebral, e os estudantes
com essa espécie de deficiência podem exibir
outros déficits do “cérebro direito”.
E l e s
podem ter problemas, por exemplo, para
distinguir questões importantes de detalhes
triviais. Também se perdem em detalhes em
sala de aula e, em geral, precisam de um auxílio
adicional para aprenderem a isolar os temas
principais de suas lições ou a preparar esboços
que as ajudarão a chegarem ao ponto principal
em apresentações escritas e orais (MALUF, 2005)

As crianças com déficits no córtex cerebral
direito têm uma capacidade notavelmente fraca
para estimar a passagem do tempo com precisão.
Elas podem, além disso, ter um fraco senso de
direção e problemas para distinguir entre direita
e esquerda – dificuldades que com freqüência,
O indivíduo quando aprende dificilmente está persistem até a idade adulta (MALUF, 2005).
sob uma atmosfera de aflição emocional, de
incompreensão penalizante ou debaixo de uma
Essas crianças não parecem ter consciência à
auto-representação ou auto-estima contrárias, sua aparência e ao que as cerca no mundo físico.
justamente porque ela tem, e admite sempre Algumas têm problemas para “ler” as expressões
uma definição afetiva, conativa. Como resposta faciais e a linguagem corporal; como resultado
positiva de tais definições emocionais, os disso, parece não ter consciência do que os outros
sistemas afetuosos subcorticais trabalham as estão pensando ou sentindo. Em geral, essas
prioridades, crescem preferências, constroem crianças parecem ao observador bastante autocertezas e garantias, movimentam constâncias absortas e desligadas
e resiliências, frente aos problemas ou (MALUF, 2005).
limitações, conjugando costumes que
preocupam-se
com
a
aprendizagem,
não apenas da sua automaticidade e
fluência como da sua perfectibilidade
e
finalidade
(LUNDY-EKMAN,
2008).
As partes vulneráveis do sistema límbico
podem inventar barreiras a tais aptidões
conativas, podendo elucidar as faltas de
motivação e de organização, a procrastinação, a
perda de atenção e criação, procura e conquista
de objetivos e fins a atingir que refletem em
qualquer uma das funções cognitivas ou
funções executivas (LUNDY-EKMAN, 2008).
Enquanto
existirem
perturbações
e
fragilidades nessas três funções, o ser
humano tende a perder a coerência e a
sua sinergia, desfocando atenção, havendo
uma perda emocional e uma escotomização
cognitiva
(LUNDY-EKMAN,
2008).
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A relação entre neurociência e a educação
A RELAÇÃO ENTRE NEUROCIÊNCIA E
envolve
uma forma como o conteúdo
EDUCAÇÃO
A neurociência tem ajudado e muito
no processo de ensino/aprendizagem,
demonstrando como o nosso cérebro trabalha
em contato com novas informações. Se
tornando útil para os profissionais da educação,
auxiliando nas definições de melhores
estratégias de ensino, para que o ensino
transmitido seja construído e fixado para o resto
da vida de nossos alunos (CHEDID, 2007).
De acordo com estudos da neurociência e
educação, uma das ferramentas mais eficazes
é a repetição das informações, para que o
conteúdo seja absorvido e memorizado, mas
sabemos que isso não acontece de uma
maneira simples, é um trabalho árduo.Sempre
há novidades no campo da neurociência,
hoje ela significa a ciência mais importante
que estuda o cérebro, como questão da
plasticidade cerebral, antes acreditava-se que
a pessoa que não aprendia, nunca iria aprender,
o cérebro não aprendia e ponto, cabia ao
indivíduo esquecer dos meios acadêmicos e
sociais, sendo uma exclusão fundamentada até
mesmo por outras ciências (CHEDID, 2007).
É necessário trabalharmos com uma
metodologia que tenha a repetição como uma
prática a ser adotada no cotidiano escolar,
para que as informações sejam transmitidas
com emoção, despertando outros sentimentos
nos alunos, fazendo com que o conteúdo
seja fixado de forma eficaz (CHEDID, 2007).
Nosso cérebro é muito mais motivado
quando recebemos alguma recompensa, pois
quando os alunos se esforçam e se interessam
por alguma disciplina, de alguma forma eles
sabem que terão recompensa por aprender
aquilo. Sendo importante que os professores
saibam aumentar esse sistema de motivação e
recompensa, não como uma troca, mas como
algo que levarão para a vida toda.Podemos
variar nas recompensas, como aulas mais
interativas, fora de sala de aula, com algum
filme, música, entre tantas outras formas de
tornar as aulas mais atrativas (CHEDID, 2007).
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pode ser transmitidos para nossos alunos,
atualmente temos visto dentro de sala de aula
é a falta de contextualização do conteúdo.
De acordo com estudos da neurociência,
uma pessoa consegue compreender uma
determinada informação de forma mais
significativa se está conseguir aplicar dentro
de um contexto, ou melhor, dentro de uma
situação do seu cotidiano (CHEDID, 2007).
É importante que os profissionais de
educação saibam como aplicar sua disciplina
em diferentes momentos da vida dos seus
alunos, levando em conta a idade dos alunos,
o local no qual residem, entre tantas outras
diferenças que possam existir de uma sala
para outra, de uma escola para outra e de um
momento para outro. O estudo de neurociência
pode trazer muitos benefícios para dentro da
sala de aula, não só pensando nos alunos,
mas como na carreira dos professores e na
melhoria da educação como um todo no Brasil.
É interessante que os professores procurem
uma especialização na área, para enriquecer
o seu conhecimento e incentivar a desenvolver
novas técnicas de ensino (CHEDID, 2007).

A IMPORTÂNCIA DA
NEUROPSICOPEDAGOGIA NA
EDUCAÇÃO
O processo de aprendizagem ocorre
desde o nascimento e deve ser trabalhada
desde os primórdios de suas vidas. A
neuropsicopedagogia em conjunto com a
neurociência tem demonstrado o quanto é
promissora a parceria junto a Educação,
trazendo esses saberes sobre o Sistema
Nervoso Central, acontecendo, desde nossos
movimentos, comportamentos, pensamentos
e emoções. Com esses conhecimentos a
educação pode transcender no campo da
efetividade e eficácia, considerando que a
partir do surgimento e avanço da neurociência,
fornecendo melhorias na qualidade de
vida da sociedade (OLIVEIRA, 2009).
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Com esses estudos foram disponibilizados
alguns tipos de tratamentos efetivos para
alguns distúrbios neurológicos, auxiliando
no desenvolvimento de alguns tratamentos
para alguns transtornos e doenças,
englobando alguns problemas que aparecem
frequentemente dentro das instituições
escolares, pois muitas vezes as famílias não
percebem alguns problemas (OLIVEIRA, 2009).
Com as pesquisas no campo da neurociência
cognitiva e todos os avanços tecnológicos,
ocorreram descobertas promissoras de
como são feitas as conexões neurais que
possibilitaram o processo de aprendizagem,
trazendo alguns conceitos de plasticidade
cerebral que é inerente a todo esse processo.

que a neuropsicopedagogia junto com a
neuroeducação podem oferecer dentro
das escolas nos processos de ensino
aprendizagem, especialmente nos anos
iniciais, ajudando na alfabetização das
crianças, não como uma forma mágica de
acabar com todos os problemas relacionados
a educação, mas dando uma ferramenta ao
professor de sala de aula, que por muitas
vezes, ou melhor na maioria das vezes
trabalha sozinho os seus trinta e poucos
alunos, sem ter um preparo adequado
para alcançar todos, pois cada dia mais se
descobre transtornos que desconhecemos, o
professor e a equipe escolar precisa ter um
mínimo de embasamento teórico-científico
que possa melhorar o aprendizado, para
estimular de forma adequada e diferenciada
as potencialidades de cada criança, que cada
dia se transforma dentro da modernidade
a qual está inserida (OLIVEIRA, 2009).

A aprendizagem consegue modificar todo
o sistema cerebral central, nos levando a
pensar mais sobre a plasticidade cerebral
que significa um processo adaptativo,
possibilitando ao indivíduo formas ilimitadas COMO SERÃO AS ESCOLAS NO
no aprendizado, mesmo que ocorra novas FUTURO
situações ambientais, trazendo diversas
contribuições, estimulando de forma efetiva o
Com o passar dos anos vemos que os
sujeito dentro da educação (OLIVEIRA, 2009). currículos das disciplinas da educação no geral
não podem continuar apenas com o conteúdo
Esse estudo tem como princípio básico regular, precisam ser universais, livres de
a compreensão da maneira como se obstáculos nos quais todos os educandos
desenvolvem, a partir de estímulos externos, consigam aprender sem ser eliminados por
os mecanismos cerebrais, promovendo o teorias de eficácia social completamente
desenvolvimento de novas potencialidades, ultrapassados
(SAVIANI,
2003).
investigando a dinâmica de integração do sujeito
ao ambiente externo, observando e detectando
Um currículo integrado pretende formar e
os processos bioquímicos e moleculares informar o aluno para o futuro, mas também
internos resultantes desta relação, e as para o presente. Para formar um aluno crítico
respostas decorrentes disto (OLIVEIRA, 2009). e participativo, um legítimo cidadão, é preciso
O estudo em neuropsicopedagogia na
atualidade tenta constatar se a mesma pode
direcionar de forma eficaz a aprendizagem
infantil, tendo em vista a imensa necessidade
de se refletir sobre a urgência de disseminar
suas potencialidades, fundamentando cada
vez mais a pesquisa educacional baseada
em metodologia científica. Precisamos
estudar mais, para entender as contribuições

oferecer a ele ferramentas potentes, vinculando
a aprendizagem a questões da realidade e
aproximando teoria e prática, de modo que
ele progressivamente entenda as demandas
acadêmicas e profissionais que enfrentará
num futuro próximo (SAVIANI, 2003).
Os trabalhos de campo, os projetos, a solução
de problemas complexos e os trabalhos de
fim de curso são exemplos de atividades de
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integração que dão sentido às aprendizagens,
articulando-as entre si e envolvendo todos
por meio de propostas que resultam no
aprendizado significativo de habilidades
fundamentais que perpassam todo o currículo
integrado.Aprender a trabalhar em grupo é um
grande desafio para todos, em qualquer idade,
e, na sociedade atual, essa é uma capacidade
relevante e fundamental (SAVIANI, 2003).

O sucesso escolar depende que o
estudante deve evoque um conjunto muito
diversificado de competências executivas:
ter em mente objetivos claros, precisa saber
planejar, priorizando e ordenando tarefas,
aprender a ler gráficos e mapa, precisa saber
procurar por informações, separar suas ideias,
precisa pensar, ler bastante, tentar aprimorar
seus saberes, o tempo todo. Um estudante
vitorioso é aquele que consegue guardar o
saber e conseguir encontrar esse saber na
Do mesmo modo que os currículos das sua memória e aplicando na hora adequada,
várias disciplinas escolares não devem ser saber se colocar, trabalhar em grupo entre
elaborados e implementados pensando outras coisas mais (WEISZ e SANCHEZ, 2001).
apenas nos educandos regulares, eles devem
Devemos compreender, o sucesso escolar
ser elaborados e praticados numa extensão
universal inclusiva, alcançando também os dos alunos depende da sua capacidade para
alunos com diferenças e preferências de trabalhar as funções executivas, dentro da
aprendizagem nos quais os currículos não escola, ou fora dela, na sua vida diária. A
exagere as suas dificuldades, mas que disponha escola e em geral os professores precisam
de bases ou suportes que as permitam todos compreender o papel das funções no sucesso
superarem todos os obstáculos, respeitando escolar de seus educandos, a formação
o tempo de cada um, oferecendo diversas dos profissionais de educação não podem
formas de chegar ao mesmo resultado deixar de lado tais funções, precisam ensinar
final, a aprendizagem (SAVIANI, 2003). estratégias dirigidas especificamente para
seu enriquecimento.
É uma necessidade
Os currículos não podem estar centrados educacional primordial e atual, não podendo
nos conteúdos sistematizados, considerados ser deixada de lado. Os alunos mais
como produtos finais, precisa estar aberto, com carentes nestas funções são os que mais
possibilidade de seguir livre, com o andamento da sofrem emocionalmente, trazendo consigo o
sala, tendo a possibilidade de se aprofundar nos insucesso e a evasão escolar
temas mais interessantes aos seus educandos, há (WEISZ e SANCHEZ,
que ter mais atenção com os processos cognitivos, 2001).
conativos e executivos dos alunos, caso contrário
o ciclo do sucesso escolar será uma miragem para
muitos deles, o professor precisa ter em mente
seus objetivos, mas precisa ter flexibilidade para
elaborar suas aulas (WEISZ e SANCHEZ, 2001).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor pode ajudar bastante, em todos os níveis, na estimulação do desenvolvimento
cognitivo e para o desenvolvimento de aptidões e habilidades, na formação de atitudes por
meio de uma relação afetiva saudável e estável, criando um ambiente seguro e de bemestar para seus alunos e, sobretudo, respeitando e aceitando a criança da forma que ela é.
Atualmente os alunos merecem uma educação exemplar baseada em investigações
neurológicas, precisamos estudar novas informações, baseadas na biologia da aprendizagem
do cérebro, que pode melhorar e muito a educação.Quando estudamos o cérebro percebemos
que ele processa a informação que recebe, como isso é registrado, como funciona nossa
memória, como tudo isso afeta o aprender e o ensinar são alguns questionamentos que fazemos
e que já começamos a delinear essas respostas com os estudos da neuropsicopedagogia.
Ao compreendermos o processo de aprender como uma atividade devemos pensar nas
condições essenciais para que estas atividades sejam otimizadas, iniciando uma discussão
entre professores e psicopedagogos sobre a necessidade de uma terceira visão, ou seja da
neuropsicopedagogia em nossas ações.
Precisamos estudar neurociência dentro das ações pedagógicas e psicopedagógicas,
para melhorarmos a educação como um todo. Tudo que é relacionado com o campo da
Neuropsicopedagogia ainda necessita ser bastante estudado, precisa conquistar mais
espaços, mas está abrindo aos poucos caminhos e sutilmente vem aparecendo em
diversos autores, quando falam sobre vivências no atendimento pedagógico como um todo.
Dentro da área educacional, a psicomotricidade abrange um campo preventivo. Seria
de suma importância que todos os professores tivessem conhecimentos básicos do
assunto. O educador tem que estar atento detectar quando o aluno tem dificuldade na
aprendizagem, intervindo ou encaminhando para uma ajuda especializada se for necessário.
O professor antes de alfabetizar terá que mostrar a criança que ela necessita executar
movimentos amplos, transportar objetos, exercitar movimentos de pinça com o polegar
e o indicador, pegar o lápis de forma adequada, sentar de forma correta são alguns
dos ensinamentos dos primeiros professores. Ela necessita movimentar ao máximo
os dedos, as articulações do braço, do pulso e das mãos, para perceber os tipos
de pressão, de resistência, de temperatura e as formas dos objetos.
O professor deve ajudar a criança a afirmar sua própria lateralidade,
permitindo-lhe realizar livremente suas experiências motoras. Nas
primeiras atividades gráficas, não exercer nenhuma pressão na criança
no sentido de incitá-la a usar a mão direita, pois ela pode vir a ser canhota.

231

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, G. P. Plasticidade cerebral e
aprendizagem. In: RELVAS, M. P.(org.). Que
cérebro é esse que chegou à escola?: as
bases neurocientíficas da aprendizagem. Rio
de Janeiro: WAK, 2012.
ANDRADE, M. S. Psicopedagogia Clínica:
Manual de Aplicação Prática para Diagnóstico
em Distúrbios de Aprendizado. São Paulo:
Póluss Editorial, 2008.
BARBOSA,
L.
M.
S.
Intervenções
Psicopedagógicas no espaço da Clínica.
Curitiba: Ibpex, 2010.
BEAUCLAIR,
J.
Neuropsicopedagogia:
inserções no presente, utopias e desejos
futuros. Rio de Janeiro: Essence All, 2014.
CAVASOTTO, E. CHAGAS, E. Intervenções
Psicopedagógicas e os avanços da
neurociência. In:
Aprender e ensinar:
diferentes olhares e práticas. Org RAMOS,
Maria B. Porto Alegre: PUCRS, 2011.
CHEDID, K. Psicopedagogia, Educação e
Neurociências. Psicopedagogia: Revista da
Associação Brasileira de Psicopedagogia.
Vol. 10, nº 75 São Paulo: ABPp, 2007.
DINIZ, D.F.; DAHER, J; SILVA, W. G. da.
Neurociências: termos técnicos. Goiânia: AB,
2008.
FLOR, D.; CARVALHO, T. A . P.de. Neurociências
para educador: coletânea de subsídios para
“alfabetização neurocientífica”. São Paulo:
Baraúna, 2011.

232

GÓMEZ, A. M. S.;TÉRAN, N. E. Dificuldades
de aprendizagem: detecção e estratégias de
ajuda. São Paulo: Grupo Cultural, 2010.
FORNER, V. B. Corpo, Escola e Vida: O uso
do corpo, o movimento e a exploração do
espaço como dispositivos para o aprender
– discussões na formação de professores.
Porto Alegre: UFRGS, 2009. Dissertação de
Mestrado
LUNDY-EKMAN, L. Neurociência: Fundamentos
para a reabilitação. Rio de Janeiro: Elsevier,
2008.
MALUF, Maria Irene. A dificuldade de
aprendizagem vista pela psicopedagogia
clínica.
In:
Sociedade
Brasileira
de
Neuropsicologia. (Org.) Neuropsicologia e
Aprendizagem. 1 ed. São Paulo: TECMEDD,
2005, v. 1, p. 77-88.
NOGUEIRA, M. O. G. Psicopedagogia Clínica:
caminhos teóricos e práticos. Curitiba: Ibpex,
2011.
OLIVEIRA, M. A. C. Psicopedagogia: a
instituição educacional em foco. Curitiba:
Ibpex, 2009.
PAÍN, S. Diagnóstico e Tratamento dos
Problemas de Aprendizagem. 4. ed. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1992.
SAVIANI, D. Escola e democracia: teorias
da educação, curvatura da vara, onze teses
sobre a educação política. 36. ed. Campinas,
SP: Autores Associados, 2003.
SUÁREZ, J. D. Desmitificación de La
Neuropsicopedagogía. Revista REPES. Año 2.
Nº 4. Colômbia :Universidad Tecnológica de
Pereira, 2006.
WEISZ, T.; SANCHEZ, A. O Diálogo Entre o
Ensino e a Aprendizagem. São Paulo: Ática,
2001.

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ - 2020

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

DANIELA CRISTINA DA ROCHA

Graduação em Pedagogia, pela UNISEB (2011);
Especialização em Docência do Ensino Superior, pela
Faculdade de Ciência e Tecnologia Paulistana, FACITEP
(2018); Especialização em Neuropsicopedagogia, pela
Faculdade Campos Elíseos, (2019) Professora de Educação
Infantil e Fundamental I, na EMEI Presidente Jânio Quadros.

233

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ - 2020

O LÚDICO E A
APRENDIZAGEM
RESUMO:

O brincar e o lúdico têm parcerias na infância dá asas a imaginação e
conhecimento. E importante que o professor trace caminhos fortalecendo a magia entre o
lúdico e o conhecimento, vivenciar experiências novas proporcionando oportunidade de a
criança sair do seu dia a dia e aprender brincando, o lúdico está cada vez mais presente na
vida escolar de maneira a construir junto com a prática pedagógica. O lúdico é importante
no processo de aprendizagem na educação infantil.E na educação infantil que a criança
começa a construir caminhos para seu aprendizado e nesse momento que tudo é observado.

Palavras-chave: Lúdico. Conhecimento. Oportunidade. Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

educação e muito ampla capaz de enfrentar questões que afetam as relações
entre a criança e a sociedade,na infância não há um modelo própria cada
criança carrega consigo suas realidades, é importante que tudo seja avaliado de
maneira que as práticas pedagógicas deem condições que a criança aprenda brincando.
Falar em lúdico na infância parece coisa de outro mundo, mas na realidade ele está
presente em todas as atividades que envolvem brincadeiras, faz de conta, o educar
na infância e tudo baseado na infância da criança, seu conhecimento de mundo é
mundo rico e amplo que merece toda a importância e estratégias para querer mais.
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O LÚDICO E A APRENDIZAGEM
É a ação que a criança desempenha ao concretizar as regras de jogo, ao mergulhar na
ação lúdica. Pode-se dizer que é o lúdico em ação. Dessa forma brinquedo e brincadeira
relacionam-se diretamente com a criança e não se confundem com o jogo (KISHIMOTO, 1994).
O lúdico é o modo de ser do homem no transcurso da vida, o mágico,
o sagrado, o artístico, o científico, o filosófico, o jurídico são expressões
da experiência lúdica constitutiva da vida. O lúdico significa a experiência
de „ir e voltar, „entrar e sair, „expandir e contrair, „contratar e romper
contratos, o lúdico significa a construção criativa da vida enquanto ela
é vivida. O lúdico é um fazer o caminho enquanto se caminha, nem se
espera que ele esteja pronto, nem se considera que ele ficou pronto, este
caminho criativo foi feito e está sendo feito com a vida no seu „ir e vir, no
seu avançar e recuar. Mais: não há como pisar as pegadas feitas, pois que
cada caminhante faz e fará novas pegadas. O lúdico é a vida se construindo
no seu movimento (LUCKESI, 1994, p.51 apud CORTEZ, 2005, p. 66).

O lúdico amplia o olhar das crianças, pois está presente em todas as linguagens do
conhecimento influenciando sua magia e aprendizado, aprender na infância é muito
enriquecedor. Para Vygotsky (1994) citado por Oliveira, Dias, Roazzi (2003), “o prazer não
pode ser considerado a característica definidora do brinquedo, como muitos pensam.” O
brinquedo na verdade, preenche necessidades, entendendo-se estas necessidades como
motivos que impelem a criança à ação. É exatamente estas necessidades que fazem a
criança avançar em seu desenvolvimento. A criança na educação infantil está começando
a entender suas responsabilidades através do ensino aprendizagem, às vezes acaba sendo
resistente, pois só quer saber de brincar e na verdade ela precisa entender e se organizar na
rotina feita pelo professor, apesar do brincar está inserida no planejamento tudo precisa ser
bem organizado, durante muito tempo a brincadeira não se encaixava no currículo escolar
por não ser levada a sério, aparecendo apenas como recreação em horários livres, e as
escolas de educação infantil eram vista como princípio do aprendizagem, de acordo com
pesquisas e observações feitas acerca da história da criança se percebeu a importância
do brincar no desenvolvimento em todos os aspectos da criança (KISHIMOTO, 1994).
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A APRENDIZAGEM INFANTIL
A aprendizagem é muito importante em
toda a vida, pois é um processo longo e
contínuo que depende muito de estímulo e
conceitos que se dá por intermédio da escola,
ou seja, de sua formação. A alfabetização é
um processo de interação da criança com o
mundo escrito, as crianças estão lendo desde
o momento que nascem, ou seja, é uma leitura
de mundo mágica e rica sem motivos para se
preocupar com os porquês, e uma vivência
que vai se completando e enriquecendo
seu repertório de aprendizagem, desde os
balbucios a criança encontra maneira de se
comunicar com os adultos. A escola lugar
de formação, integração e conhecimento
enriquece o repertório de aprendizagem
e
conhecimento
(SANTOS,
1997).

A criança precisa brincar para poder
crescer e interagir com as pessoas e
geralmente isso acontece na família e na
escola. Na família há brincadeira, mas não
estruturada e com objetivos como na escola.
A professora irá trabalhar com atividades
lúdicas com a criança favorecendo assim no
processo de ensino aprendizagem delas. Os
jogos e brinquedos mesmo presentes desde
o início da humanidade não tinham o valor há
hoje, eram considerados inúteis e não tinham
nenhum objetivo de aprendizagem, somente
distração e recreação. Foi necessário que
acontecesse uma transformação da imagem da
criança na sociedade, para a valorização dos
jogos e brinquedos como
atividades espontâneas
no
aprendizado
(SANTOS, 1997).

Já Haddad (2004), lembra que a
brincadeira na educação infantil favorece
a auto-estima da criança, pois a auxilia a
superar progressivamente suas aquisições de
forma criativa e contribui para a interiorização
de determinados modelos de adultos,
facilitando a sua adaptação social. A auto
estima vai garantir a sua confiança no mundo,
sendo determinada pelas atitudes que se tem
para com a criança, como afeto, respeito.
Constrói-se a consciência de si mesmo,
como indivíduo independente dos outros
Na educação infantil tudo é válido uma
música o jogo, a interação no parque tudo vira
conhecimento e aprendizagem. As crianças
possuem uma natureza singular, que as
caracteriza como seres que sentem e pensam o
mundo de um jeito muito próprio, nas interações
que estabelecem desde cedo com as pessoas
que lhe são próximas e com o meio que as
circundam, as crianças revelam seu esforço
para compreender o mundo em
que
vivem, as relações contraditórias
que presenciam, e por meio
de brincadeiras, explicitam as
condições de vida a questão
submetidas e seus anseios
e desejos (RCNEI, 1998, p. 21).
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O jogo 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 jogo o indivíduo pode
brincar naturalmente, testar hipóteses,
explorar toda a sua espontaneidade
criativa. O jogo é essencial
para que a criança manifeste
sua criatividade, utilizando
suas
potencialidades
de maneira integral.
É somente sendo criativo
que a criança descobre seu
próprio eu (TEZANI, 2004).
O jogo consegue motivar o
conhecimento lógico, ampliando
ações de resolução de conflitos, que
a criança vai aprendendo espontaneamente.
Segundo Haddad (2004), novos paradigmas
para a Educação Infantil foram tomando
formas na atualidade: A escola deixa de ser
assistencialista para atender a criança como um
todo: em seus aspectos – cognitivo emocional
e social. Perde o estigma de criança adulta
para ser apenas criança; Com a mudança das
organizações familiares, as transformações
socioeconômicas, houve uma preocupação
maior com as crianças pequenas; Quando ruas
e praças deixaram de ser lugar de encontro
e aprendizado coletivo, para se tornarem
simples passagens para desconhecidos, o
melhor lugar passou a ser o espaço escolar,
capaz de se apresentar como candidato
potencial a ocupar o lugar de atendimento das
necessidades infantis por apresentar se com
dimensões, localização, limpeza e vigilâncias
razoáveis; Na cabeça dos adultos envolvidos
com as escolas das elites, jamais passou
a idéia de deixarem seus filhos em locais
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desconfortáveis. Isso fez com que houvesse
melhora nos espaços físicos para a Educação
Infantil, considerando que as condições
ambientais favorecem ou desestimulam
nossas atividades e interesse (MONTI, 1998).
O autor pontua a importância da escola
fornecer meios para que a construção do
conhecimento e planejamento das ações
da escola, educar e aprender está presente
na fase infantil até o ensino fundamental.
Segundo MONTI (1998, P. 57), cabe ao
profissional da área a responsabilidade
de fazer atividades concretas
envolvendo objetos e o
próprio corpo da criança
sendo atividades motoras
que possibilitem expor à
criança a atividade gráfica. Á
medida que as atividades lúdicas
da criança se diversificam, ela
usa a linguagem não apenas
para identificar objetos e
atividades, como também
para se empenhar em diversas
transformações tipo “faz de conta”.
Sua fantasia transporta-a para dentro
de muitas situações e ela cria e resolve
muitos problemas. O brincar não é só um
facilitador, mas essencial para um bom
desenvolvimento motor, social, emocional e
cognitivo da criança. O preparo para iniciar a
leitura e a escrita depende de uma complexa
integração dos processos neurológicos de
uma harmoniosa evolução de habilidades
básicas, como percepção, esquema corporal,
lateralidade e outros. A importância do
desenvolvimento das habilidades básicas
pode ser vista de uma maneira sistemática
na pré-escola, onde vai fornecer a criança
requisitos necessários para a aprendizagem
da leitura e escrita (SANTOS, 1997).
O professor é aquele que consegue intervir
acrescentando mais conhecimento e sabedoria
para os alunos que acreditam em seu potencial,
a educação precisa acreditar em seu potencial
para que possa atingir uma grande nação.
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De acordo com Freire (1997, p. 46) explica
que: A criança faz uso da imaginação, vive e
encarna um sem número de relações. Saltar
um rio largo, atravessar uma ponte estreita,
repartir a comida feita, são atividades que
materializam, na prática, a fantasia imaginada,
e que retornarão depois da prática em forma de
ação interiorizada, produzindo e modificando
conceitos, incorporando-se às estruturas de
pensamento. Ou seja, no brinquedo simbólico
a ação vai e vem incessantemente, da ação
ao pensamento, modificando-se em cada
trajeto, até que as representações do indivíduo
possam se expressar de forma cada vez mais
compreensível no universo social. A prática
social não interrompe, contudo, esse jogo de
idas e vindas da ação e da representação,
pelo contrário, sofistica cada vez mais as
representações que o sujeito faz do mundo.
A imaginação de uma criança não necessita
de regras simplesmente acontece o que é
muito rico, cabe o olhar direcionado para
esse aprendizado, seja brinquedo, ou uma
garrafa tudo vira brinquedo fortalecendo a
criação e o conhecimento (SANTOS, 1997)

BRINCAR E APRENDER
Brincar e aprender na educação infantil e
tão gratificante e espontâneo, a criança está se
desenvolvendo entre a interação, a brincadeira
o faz de conta ações que complementam o
lúdico na infância (RCNEI, 1998, p. 21).
De acordo com o Referencial Curricular:
O brincar apresenta-se por meio de
várias categorias de experiências que são
diferenciadas pelo uso do material ou dos
recursos predominantemente implicados.
Essas categorias incluem: o movimento
e as mudanças da percepção resultantes
essencialmente da mobilidade física das
crianças; a relação com os objetos e suas
propriedades físicas assim como a combinação
e associação entre eles; a linguagem oral
e gestual que oferecem vários níveis de

organização a serem utilizados para brincar;
os conteúdos sociais, como papéis, situações,
valores e atitudes que se referem à forma como
o universo social se constroem; e, finalmente,
os limites definidos pelas regras, constituindose em um recurso fundamental para brincar.
Estas categorias de experiências podem ser
agrupadas em três modalidades básicas, quais
sejam brincar de faz-de-conta ou com papéis,
considerada como atividade fundamental da
qual se originam todas as outras; brincar
com materiais de construção e brincar com
regras (REFERENCIAL CURRICULAR, 1998)
O referencial amplia os estudos do
que é possível aprender brincando, o
desenvolvimento cresce sem cobranças
apenas magia e conhecimento, a aprendizagem
escuta o que a criança quer dando razões
para um planejamento rico e ampla.
Segundo Gilles Brougére (1995) brincar
supõe, de início, que no conjunto das atividades
humanas, algumas sejam repertoriadas e
designadas como brincar a partir de um
processo de designação e interpretação
complexo. Não é objetivo desta comunicação
mostrar que esse processo de designação
varia no tempo de acordo com as diferentes
culturas. O ludus latino não é idêntico ao
brincar Francês. Cada cultura, em função de
analogias que estabelece, vai construir uma
esfera delimitada (de maneira mais vaga
que precisa) daquilo que numa determinada
cultura é designavel como jogo. O simples
fato de utilizar o termo não é neutro, mas
traz em si um certo corte do real, uma certa
representação do mundo (BROUGÉRE, 1995).
Antes das novas formas de pensar nascidas
do Romantismo, nossa cultura parece ter
designado como brincar uma atividade que
se opõe de trabalhar (ver Aristóteles e Santo
Tomás sobre o assunto),caracterizada por sua
futilidade e oposição ao que é sério. Foi nesse
contexto que a atividade infantil pode ser
designada com o mesmo termo, mais para
salientar os aspectos negativos (oposição às
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tarefas sérias da vida) do que por sua dimensão positiva, que só aparecerá quando a revolução
romântica inverter os valores atribuídos aos termos dessa oposição (BROUGÉRE, 1995).
A educação precisa de parceiros para ampliar o conhecimento de mundo que envolve
as crianças e sua criatividade. De acordo com Antunes (2004, p. 42): “O pensamento
criativo, a sociabilidade a arte de fazer, manter e administrar amizades, a consciência
essencial do ser e das coisas, as bases do pensamento lógico, a abertura infinita da
inteligência, a plenitude das capacidades cognitivas, emocionais e motoras, o sentido da
independência, o verdadeiro espírito de iniciativa, a sensibilidade para identificar, analisar
e resolver problemas, a criação da hipótese, a segurança na expressão de sentimentos
e opiniões, o controle do corpo e a imagem positiva de si mesmo que fundamenta
a auto estima, se constroem nos primeiros anos de vida [...], (BROUGÉRE, 1995).
Na Educação Infantil as crianças já compartilham momentos em ambientes ricos e no faz
de conta, que acontece algo muito interessante que não se deve atropelar, pois é importante
que a criança passar por essa fase, é um momento de complexidade, onde as crianças vão
interagindo com as brincadeiras por um tempo maior considerando que os outros possam
participar também, os pais são um exemplo disso, pois a fantasia criada pode depender das
experiências vividas (GALVÃO, 2008). A fantasia já e adquirida pelas crianças ou seja já se forma
desde seu crescimento e vai se aperfeiçoando a cada
nova aprendizagem e mesmo conquistas,
a criança consegue conquistar o que
ela almeja (GALVÃO, 2008).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É na educação infantil que aprender é baseado em sonhos, desejos e brincadeiras, o lúdico está
presente em todos os aspectos, os traços educativos na infância precisam ser livres e o momento
que a interação e o brincar se fortalecem no desenvolvimento amplo da criança e a escola.
Hoje a grandes estudos é possível perceber que a criança aprende brincando, seja no
parque, no pátio e em sala de aula elevando a auto estima , refletindo sobre o certo e errado.
As crianças se apropria de conhecimentos,desafios,aprender significa usar tudo que lhe e
permitido para seu aprendizado.
A seqüência de atividades lúdicas aparece claramente em qualquer situação de
brincadeiras espontâneas desde a fase do egocêntrico até a fase de socialização,
onde se observa uma situação de livre escolha, sendo revelados interesses e
necessidades. O fenômeno lúdico: seja o jogo, as brincadeiras, a música ou a arte
em geral, interessa ao processo educativo, proporcionando entre outras coisas um
desenvolvimento integrado das potencialidades e habilidades das crianças (BRASIL, 1998).
A escola precisa oferecer meios de a criança apreciar sua estadia na escola.
E na infância que a visão de mundo se fortalece com a magia de conhecimento.
É importante que a escola não perca esses momentos que enriquece o conhecimento e o
aprendizado infantil.
O fortalecimento de uma educação de qualidade se da de experiências e reflexões
ao longo da história, foi o tempo que as crianças eram vista como adultos seu
reconhecimento veio para garantir seus direitos e uma educação rica em conhecimentos
e aprendizagem inserindo o brincar em cada momento na vida educativa das crianças.
A educação infantil e berço de aprendizagem, seu conhecimento se dá entre o lúdico o
emocional, social e cognitivo fortalecendo ações cognitivas que ajudam no processo de
identidade das crianças
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ENSINO DE MÚSICA NO BRASIL E A
FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MÚSICA:
UM SINTOMA DA ESTRUTURA SOCIAL.

RESUMO: Tal artigo pretende discorrer sobre a problemática da formação do professor de
música no Brasil e sua relação com os discursos dominantes que perfazem o interesse e a
visão de mundo daqueles grupos (capitalistas) que se posicionam no cume dessa estrutura
social. Isso, agravado pelo fato de a atividade artística musical, historicamente, estar atrelada
a uma esfera elitizada, promove consequências ruins no que tange à formação do professor e,
consequentemente, ao modo como ensino de Música acaba convencionalmente sendo praticado.
Felizmente, há pesquisadores como Freire (1994), Swanwick (2002), na Inglaterra, Mateiro
(2006), Mota (2011), Beineke (2012) que questionam as metodologias arcaicas reproduzidas até
então, apontando caminhos para superar tal anacronismo no ensino dessa modalidade artística.

Palavras-chave: Formação do Professor; Metodologia; Ensino de Música; Currículo Tecnicista.
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INTRODUÇÃO

O

ensino na Educação Básica, bem como as práticas e metodologias nela
utilizadas, reflete o contexto histórico e social da nação em que se situa, ao
longo da história. Assim como temos uma França que, após a sua revolução
liberal, reconhece o direito ao acesso igualitário do ensino primário no século XIX,
Já no Brasil, por exemplo, a educação primária, durante mais de meio século após sua independência em
1822, será proibida aos negros escravos, ao índios, e as mulheres enfrentam muitos obstáculos por causa
de uma visão tradicionalmente discriminatória quanto ao gênero.(...) reconhece o ensino fundamental como
um direito desde 1934 e o reconhece como direito público subjetivo desde 1988 (CURY, 2000, p. 258-259).

Do mesmo modo, o ensino de Música, junto com as suas práticas e metodologias, refletirá,
neste contexto, toda a variada dinâmica política, econômica e social pela qual o Brasil
passou por desde então. Partiremos, pois, a uma breve descrição de como se constituiu as
práticas do ensino da disciplina, com o intuito de demonstrar o que fora acima defendido,
para se chegar ao que se desejaria ser o currículo do ensino de música século XXI.
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BREVE PANORAMA HISTÓRICO
Mateiro (2006) sugere uma divisão
cronológica do desenvolvimento da educação
musical no Brasil, a pretexto de demonstrar
como a mesma vem sendo praticada
atualmente. Podemos extrair os seguintes
momentos:
- A institucionalização do ensino de música
nas escolas primárias e secundárias na
década de 30, como forma de propagar os
valores ideológicos do novo regime, a saber,
“coletividade”, “disciplina” e “patriotismo” –
portanto, não como uma forma de expressão
estética.
- A deflagração do movimento da “Música
Viva”, após a 2ª Guerra, que defendia uma
repaginação total no tratamento da educação
musical, privilegiando a “criação musical”,
a “contemporaneidade” e a renovação
e “substituição do individualismo e do
exclusivismo pelo coletivismo em música”,
valorizando o “canto orfeônico e conjunto
instrumental”, como “formas coletivas
de ensino”. Pretendia, desse modo,
combater o ensino fundamentado em
preconceitos dogmáticos, para dar
lugar às inovações técnicas.
- Nos anos 60 deu-se
vasão ao desenvolvimento da
“sensibilidade”,
“criação”
e
“improvisação” no ensino de
música, deslocando o foco para
a realização estética individual.
- Antagonicamente, na década
de 70, com a institucionalização
de um currículo tecnicista após
o Golpe Militar de 64, que visava
o preparo em série de mão-de-obra
apenas, a educação musical perde o
seu estatuto de valor social, dissolvendo-se
sob a disciplina generalizante de “Educação
Artística”, reduzindo-se a sua obrigatoriedade
ao ensino secundário. Decididamente,
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tal fato significou o empobrecimento nos
métodos de ensino, reduzidas a reproduções
descontextualizadas,
inadequadas
e
repetitivas, “isentas de dimensão estética
e musical” (SANTIAGO, 1999, p.10 apud
MATEIRO, 2006, p.122).
- Por outro lado, além dessa referida vertente
“tradicional”, a “Educação Artística” defendeu
um método “alternativo” de educação
musical, “centrada na iniciativa e interesses
dos alunos”, acompanhada da “ampliação
do universo sonoro, expressão musical
através da vivência e da experimentação
livre, liberação das emoções, valorização do
folclore da música nacional” (FONTERRADA,
1993, p.10 apud MATEIRO, 2006, p 123), que
parece derivar dos métodos “progressista” e
“multicultural” praticados na Inglaterra, como
detectou Swanwick em 1988.
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Patente é, portanto, a falta de uma
sistematização pedagógica do ensino de
música no Brasil, por meio de um programa
curricular que esteja afinado com as mais novas
teorias (como a psicológica “Teoria Espiral de
Desenvolvimento Musical de Keith Swanwick”
(MATEIRO, p. 128), por exemplo), às novas
tendências musicais, uma reivindicação de
sua obrigatoriedade na educação básica,
bem como sobre a formação deficitária do
professor.

CURRÍCULO TECNICISTA E SUAS
CONSEQUÊNCIAS DESASTROSAS
PARA O ENSINO DE MÚSICA.
O currículo tecnicista foi decretado na Lei
5.692 de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, de 1971, conforme o ideal da
Ditadura Militar de privilegiar a cultura de
massas, evidenciando a influência norteamericana sobre o regime. Logicamente,
o discurso dominante ideologicamente se
pautou nos ideais do Liberalismo Econômico,
no qual as relações sociais se estabelecem
a títulos quantitativos e, consequentemente, a
formação humanística, na qual se estabelece
uma importância especial ao Ensino de Música,
foi rebaixada, o que se deixa transparecer
nas profundas transformações ocorridas no
Brasil neste período: além da instauração do
regime militar em 1968, a difusão dos meios
de comunicação de massa, que ditará a

mudança do padrão de vida para a cultura
do consumismo; a expansão escolar em
relação inversamente proporcional à oferta
de formação superior de Música (que aliás,
fora substituída na Educação Básica a
pretexto da “Educação Artística”, conforme
já fora apontado). Além de dar suporte ao
estabelecimento deste novo estilo de vida, o
currículo deveria se adaptar à nova clientela
oriunda da expansão escolar, pois assim
se capacitaria uma mão-de-obra para ser
absorvida na crescente industrialização
embalada pelo “milagre econômico”.
A apreciação de tais dados nos permite
perceber sobre a influência da classe social
dominadora, na determinação do currículo e
da metodologia de ensino a ser seguido na
escola. Em outras palavras, podemos inferir
que, ao longo da história, coube às instituições
(neste caso, a escolar) reproduzirem e
regularem uma visão de mundo que permitisse
a manutenção das relações de poder vigentes:
é através da difusão de deste discurso, que a
“ideologia” da classe dominadora se impõe
– ou seja, a sua visão de mundo. No nosso
caso, conforme colocado acima, a influência
da elite burguesa se fez sentir desde o Golpe
Militar, o que ainda perdura até os dias de
hoje, seja pela não obrigatoriedade do Ensino
de Música na Educação Básica, seja pela
consequente escassez de oferta de cursos
superiores nesta área.
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O DISCURSO TRADICIONAL DA
ESFERA ARTÍSTICA MUSICAL:
A IMPOSIÇÃO DA VISÃO
EUROCÊNTRICA.
Para aprofundar ainda mais o problema
do Ensino de Música no país, é necessário
levarmos em conta o fato dessa expressão
artística provir de uma esfera acadêmica
conservadora, que se chancela pela
antiguidade de seu capital europeu, e
que reproduz uma concepção igualmente
tradicional do ensino de música, advinda
de uma formação discursiva cuja visão de
mundo se fundamenta na marginalização e
esmagamento de outras vozes, como condição
para a manutenção do seu poder. Sintomático
disso é o que aponta Freire (1994), a pretexto
da abordagem metodológica da História de
Música:

“populares”, a despeito do “multiculturalismo”
característico dos discursos atuais. É o estigma
da posição histórica de “colônia” europeia que
se faz ainda prevalecer. Isso tudo, somada
a ausência de uma formação consistente de
nossas universidades, resultante da conjunta
e contraditória dominância desse discurso
clássico com o Liberalismo, resulta numa prática
de educação musical vazia, pois não se detém
sequer na compreensão acerca dos princípios e
metas que tal ensino deve atingir, restringindo-se
a “prescrições pedagógicas que viraram senso
comum” (LIB NEO, 1987, apud MATEIRO, 2006,
p.122).
É necessário, portanto, se repaginar a
concepção filosófica por trás do ensino musical
desenvolvido no Brasil. No entanto, conforme
verificado, a suposta falta de um “capital” que
o legitime como uma “tradição” nos moldes
eruditos, aliada a posição periférica caudatária
de uma visão eurocêntrica dificulta tal processo,
uma vez que se desvia o olhar sobre o nosso
riquíssimo e sincrético capital brasileiro, advindo
da miscigenação entre as culturas populares,
o que força a uma reprodução mecanicista e
desprovida de sentido estético e conceitual, o
que se dá a pretexto do uso do livro didático
como “tecnologia educativa”. Tanto é que a partir
do decreto do currículo tecnicista liberalista,

A História, tradicionalmente, tem abordado o
“tempo da narração ordenada” (...). A História
da Música não tem sido diferente: ela tem
estruturado seu relato nessa perspectiva de
tempo, e tem tido como objeto de estudo não
a música, mas os artistas, as obras, os estilos,
as estruturas, as conjunturas, etc. A História –
relato do Homem sobre o Homem – não se
faz numa abordagem individualística: artistas,
indivíduos, só significam na História quando Foi imediata a adoção de séries de exercícios com o
imersos no social-histórico a que pertencem fim de facilitar a aprendizagem de elementos expressivos
(FREIRE, 1994, p. 54).
da linguagem musical (embora desligados de um fazer
Somado a isso, ainda há a ausência de
uma “filosofia pedagógica” que justifique a
teoria metodológica utilizada no ensino de
tal expressão artística. A consequência é a
mera importação e reprodução mecânica
de métodos europeus, descolados de nossa
realidade histórico-cultural, o que redunda
na marginalização das variadas expressões
musicais nacionais, não obstante a sua riqueza
(FREIRE, 1994, p. 54).
As consequências dessa prática é a
imposição de uma falta de confiança, de
legitimidade para se construir um caminho
metodológico próprio, pois assim se
desvaloriza as expressões musicais ditas
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próprio do grupo, da forma de organização da linguagem
no novo contexto sociocultural), exercícios esses isentos
de dimensão estética e musical, que fragmentam a
experiência artística destituindo-a de unidade e sentido.
(...) Pouca ou nenhuma reflexão ocorreu sobre os
pressupostos filosóficos e psicológicos desses métodos,
as bases socioculturais sobre as quais foram construídas
ou sua abrangência como experiência pedagógica
(SANTOS, 1994, p.10 apud MATEIRO, 2006, p.122).

Felizmente, há pesquisadores que se
debruçam sobre essa necessidade de se
postular, filosoficamente, princípios para uma
metodologia de ensino de música renovada,
afinada com o momento atual, bem como
com a necessidade individual do aluno.
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FUNDAMENTOS PARA UMA
METODOLOGIA ABRANGENTE:
“COMPOSIÇÃO”, “APRECIAÇÃO” E
“PERFORMANCE”
França e Swanwick (2002) opõem à
educação musical tradicional uma abrangente,
ao desenvolver o Modelo C(L)A(S)P (FRANÇA
e SWANWICK, p.17), que compreende
aspectos
filosóficos,
psicológicos
e
musicais, sugerindo uma interdependência
holística entre as três modalidades que
determinam o comportamento musical e
de seu envolvimento os quais, por sua vez,
são fundamentais para o desenvolvimento
criativo, esteticamente significativo do
pensamento musical, a saber, a “composição”,
“apreciação” e “performance”. Isto, pois são
determinantes para o desenvolvimento da
compreensão, sensibilidade e pensamento
musical significativo, ricamente diversificado
e criativo, tudo o que é podado numa
abordagem tradicional, que se detém apenas
na performance instrumental. Tais seriam os
fundamentos, “filosóficos” portanto, para uma
“educação musical abrangente”, constituindose numa abordagem filosófica, mas de
consequências cognitivas e psicológicas
(FRANÇA & SWANWICK, p.18).

A “apreciação” musical pressupõe o “ouvir”,
por se constituir uma experiência igualmente
ativa e criativa de fruição estética, de ativo
processo perceptivo, em que “mente e espírito
são mobilizados” (p.12). Por isso, inclui
aspectos psicológicos e cognitivos, uma vez
que constitui um “processo ativo de organização
e construção dos eventos temporais ouvidos
em uma obra” (SERRAFINE, 1988, p.71 apud
FRANÇA, SWANWICK, p.12), alargando a
compreensão musical; daí o seu efeito criativo.
Já a “performance” instrumental permite
explorar ainda mais os aspectos técnicos,
habilitando o aluno a utilizar o “instrumento
para traduzir intenções e concepções musicais
em padrões sonoros”. Para tanto, importante
é explorar as diversas possibilidades
performáticas, apropriando-se de diversos
meios sonoros, mas sempre objetivando uma
“experiência esteticamente significativa” e
criativa (p.14).

De acordo com este modelo, todas as
atividades com as modalidades devem
objetivar o contato ativo, afetivo e consciente
com o material sonoro (apreciação), com
as possibilidades de sua organização
(composição), o que justifica o contato com
um repertório igualmente variado, o que
deverá culminar na realização musical
criativa (performance) do aluno,
esteticamente significativa
A
“composição”,
entendida
como e coerente.
“processo”, é responsável pela ordenação
espacial e temporal dos sons, produzindo
“performances” ou “peças”, progredindo tanto
o domínio da técnica, ao associar-se a “ação
e o som” (MILLS, 199, p. 31 apud
FRANÇA, SWANWICK, p.10), como
cognitivamente, habilitando o aluno
a relacionar-se com a matéria do
pensamento musical de forma
“crítica” e “construtiva”. Por
fim, em razão do seu inerente
aspecto ativo e criativo, tal
modalidade permite ao
aluno expressar sua própria
voz, “articulando assim
sua vida intelectual e afetiva”
(p.10), num processo que deve
ser de progressivo refinamento
artístico (p.11).
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CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
NACIONAL
Felizmente,
invertendo-se
a
lógica
dominante, também há pesquisadores
brasileiros que se debruçam sobre o tema
da educação musical no Brasil e a formação
do professor. Graça Mota (2011) defende
uma transformação radical na formação
dos professores de educação musical,
para que não reproduzem o “isomorfismo
pedagógico” que torna a aprendizagem
mecanicista e ausente de sentido, totalmente
descolada do contexto atual marcado por
um “multiculturalismo” contraditório: “Como
refere Jorgensen, “movimentos de massas
sem precedentes contribuíram, por um lado,
para a diversidade cultural e para a riqueza
e, por outro, para o racismo, imperialismo
cultural, medo e violência” (JORGENSEN,
2003, p.1, apud MOTA, 2011, p.2).
Após descrever como vem sendo praticada
a educação musical a partir dos anos 70,
que assimilou de forma inconsistente os
discursos da pluralidade musical a pretexto
de “motivação” para os alunos, Mota
sugere uma transformação curricular e nas
relações entre professor e aluno, a partir das
contribuições de Paulo Freire, pois, numa “[...]
perspectiva sociocrítica, Freire valoriza uma
educação pela comunicação em detrimento
de uma educação extensiva” (FREIRE,
1973). Confronta as práticas extensivas
programadas em função da transmissão do
saber com aquelas em que o saber se
constrói a partir da interação entre os
interlocutores numa busca partilhada de
significados (MOTA, 2011).
Ainda há que se pontuar o trabalho que
Viviane Beineke, em seu artigo “A reflexão
sobre a prática na pesquisa e formação do
professor de música” desenvolve sobre o
nosso processo de ensino-aprendizagem em
educação musical, reforçando a importância
do método para se chegar a um conhecimento
reflexivo sobre tal prática.
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A própria autora usa como metodologia a
coleta de dados via gravação audiovisual e
entrevistas para alcançar tal fim, ao observar
as aulas de educação musical realizadas por
três professoras distintas e permitir que cada
uma reflita conscientemente e reflexivamente
sobre a sua própria prática. Os dados
gerados permitem vislumbrar a importância
do conhecimento (reflexão) gerado a partir
da própria experiência (ação) e nela mesma,
desencadeado por situações inesperadas
(problema), mas que demandam uma solução
rápida pelo professor. Por outro lado, tal
habilidade só se estabelece como competência
adquirida, de modo eficaz e positivo, quando
se faz, a posteriori, uma reflexão sobre a ação,
apoiado preferencialmente no conhecimento
teórico científico, o que ajuda ao mesmo
sair do senso comum (SACRISTÁN, 1999
apud BEINEKE, p.10) e a enriquecer, criticar,
organizar e conceituar o seu pensamento e a
planejar a sua prática (PEREZ GOMEZ, 1997,
p.105-106 apud BEINEKE, p. 8-9).
Portanto, Veineke nos mostra a importância
de se apoiar na prática de modo crítico,
elevando-a também ao estatuto do “saber”
estabelecido, desde que posto como objeto
de nossa reflexão. Discursivização a respeito,
à luz de apoios teóricos
científicos, é de fundamental
importância para que a prática
do professor não se mecaniza,
esvaziando-se de sentido. Daí a
importância de se recorrer a um
método apropriado para tal, que
nos permita atribuir sentidos e
teoriza-la, consolidando-a como
um “conhecimento legitimado.
No caso da pesquisadora em
questão, a gravação poderia
ser meio para tanto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estamos passando por um momento em que o fenômeno (econômico) da “globalização”
ameaça homogeneizar culturalmente o planeta, em nome do paradigma ocidental tecnicista,
no qual o acúmulo de capital deve ser almejado sob o menor custo. Não obstante o fato
do Brasil figurar neste cenário econômico como “emergente”, culturalmente continua
desprezado como país de “terceiro mundo”, que deveria então seguir e reproduzir,
conforme colocado, os valores europeus, em menosprezo à diversidade que o compõe.
Apesar dessa conjuntura permeada de injustiças, desigualdades e segregação social, a
educação musical pode atuar como um caminho que permita ao sujeito construir a própria
identidade e, ao mesmo tempo, (re)significar a(s) cultura(s) que o cerca, agindo sobre este meio
a fim de transformá-lo. A arte, através do exercício prático da imaginação, permite ao sujeito
trilhar por caminhos diversos, alcançando-se soluções diversas para mudar esse “status quo”.
Para tanto, condicional seria estreitar a relação entre “conhecimento” e “ação”, valorizandose a dialogia entre professor e aluno que aprendem mutuamente, bem como o estreitamento
entre universidade e educação básica. Daí a importância de Freire na argumentação de
Mota por uma mudança transformadora na formação e no papel da educação musical e de
se desconstruir os discursos dominantes que emperram a valorização de nossa riquíssima
e variada expressividade musical. Afinal, é através da arte que o indivíduo pode se munir
das ferramentas necessárias para alcançar a sua emancipação, satisfação e plenitude.
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FAMÍLIA E ESCOLA: A PARTICIPAÇÃO DA
FAMÍLIA NA ESCOLA E NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO

RESUMO:

O presente trabalho visa a discutir a importância da escola e da família
mantendo uma relação conjunta para a formação do ser humano. A metodologia utilizada
foi a pesquisa bibliográfica, onde se constatou que a relação escola e família são
imprescindíveis, pois, a família como espaço de orientação, construção da identidade
de um indivíduo deve promover juntamente com a escola uma parceria, a fim de
contribuir no desenvolvimento integral da criança/adolescente no período estudantil.

Palavras-chave: Escola; Família; Educação; Processo de Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho apresenta uma reflexão acerca do tema “Interação Família e
Escola”, uma relação de ajuda na formação do ser humano. A família no processo de
aprendizagem tem o papel importante quando está inserida e de forma participativa
frente ao processo educacional da criança, pois a educação se inicia ainda no âmbito familiar.
Dessa forma, procura-se evidenciar a importância da parceria família e escola, pois se vive
numa época em que a conturbação e a desintegração dos valores são os maiores obstáculos
para o ser humano, a sociedade fundamenta-se no individualismo e o coletivo fica banido a
poucos sobreviventes. As crianças e adolescentes inseridos nesse contexto sofrem sequelas
de um mundo dominador. E sendo seres sociais por si mesmo, sofrem quando não conseguem
desenvolver suas potencialidades.
O trabalho pretende fazer uma reflexão acerca do assunto, com pesquisas que levasse a
um conhecimento mais amplo e profundo, que possibilitasse reconhecer preconceitos para
separá-los de reais dificuldades, e acima de tudo, ter uma concepção mais clara de como
oportunizar que a família contribua mais com a escola e, no papel de professora, compreender
caminhos que facilitem a aproximação da escola com as famílias.
O trabalho visa elencar a importância da participação da família na escola, na vida escolar
dos educandos, compreender a importância da parceria entre a escola e a família no processo
de alfabetização das crianças do ensino fundamental.
Identificar quais os aspectos mais relevantes da participação efetiva da família em parceria
com a escola para na alfabetização.
Apontar pontos importantes na relação família/escola na vida escolar e no processo de
alfabetização das crianças que frequentam as escolas. Frequentemente nos deparamos com
relatos de professores e pais que atribuem o fracasso escolar uns nos outros; professores
alegam que alunos que são desassistidos pela família e/ou são de famílias que não são
parceiras da escola, o aprendizado do aluno não é como dos que as famílias são parceiras.
Mas os familiares também alegam que as escolas não facilitam a aproximação deles para que
possam de fato colaborar para o aprendizado, alfabetização dos filhos.
Para entender essa dinâmica e esclarecer, apontar a influência e colaboração real de ambas
as partes que o trabalho fora desenvolvido. O trabalho apontará o papel e contribuição de
cada uma das partes na alfabetização.
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se que é responsável pela educação
escolar, é um espaço destinado ao trabalho
Desde a pouca idade, a criança se pedagógico formal, ao entendimento de
desenvolve plenamente quando estimulada e regras, à formação de valores éticos,
incentivada, buscando alternativas de ação, morais e afetivos, ao exercício da cidadania
pois a conduta familiar e escolar propicia
Porém, quando falta ao educando/filho
relações sociais e individuais. Dessa forma,
ela terá maior oportunidade de assimilar um ambiente familiar saudável e equilibrado,
a realidade, seja mediante a resolução de que o leva a conviver com uma desestrutura
seus próprios conflitos, das compensações familiar (ausência de pai e/ou de mãe,
de necessidades insatisfeitas ou de novas física ou emocional), ele se deixa levar pelo
alternativas de busca.Para Gokhale (1980), impulso em direção da irresponsabilidade
a família é o centro da vida social e a ou inconsequência, gerando assim ações
educação da criança em seu seio é que inadequadas e insensatas que irão
vai dar suporte ao seu desenvolvimento. desorganizar e prejudicar a formação do seu
caráter e da sua personalidade. Quando a
Partindo da ideia de que a família é a escola é despreparada tanto no seu quadro
base para qualquer ser humano, não fazendo funcional, como também na capacidade de
referência aqui somente à família com cumprir o seu papel social na formação do
laços de sangue, mas também às famílias educando, verifica-se que se têm, a partir desse
construídas por meio de laços afetivos. Define- desinteresse escolar/pedagógico, indivíduos
se família como um conjunto de pessoas que desestimulados e incapazes de prosseguirem
se unem pelo desejo de estarem juntas, de em busca do seu lugar na sociedade. Gerando
construírem algo e de se complementarem. É assim, alunos desmotivados, indisciplinados e
por intermédio dessas relações que os seres com baixa autoestima. No momento em que
humanos tendem a tornarem-se mais afetivos escola e família conseguirem estabelecer
e receptivos, eles aprendem a viver o jogo uma parceria na maneira como irão promover
da afetividade de maneira adequada. Mas, a educação de seus educandos/filhos,
para que essa adequação ocorra é preciso muitos dos conflitos hoje observados em
que haja referências positivas, responsáveis sala de aula, serão aos poucos superados.
encarregados de mostrar os limites necessários Todavia, para que isso possa acontecer é
ao desenvolvimento de uma personalidade necessário que a família realmente participe
com equilíbrio emocional e afetivo. Para as da vida escolar de seus filhos, que tenha
crianças e adolescentes, as referências são comprometimento, envolvimento com a escola,
pessoas, palavras, gestos que irão proporcionar gerando assim, na criança/adolescente,
a formação da identidade (GOKHALE, 1980). um sentimento de amor, fazendo sentir-se
amparado e valorizado como ser humano.
Por isso, crianças e jovens que estabeleçam
Nessa perspectiva, Tiba (1996) afirma que
vínculos de harmonia nos seus momentos de
decepções, e que possam receber carinho, ensinar é transmitir o que você sabe para quem
atenção e compreensão irão desenvolver quer saber, portanto é dividir sua sabedoria.
uma identidade sadia, conseguindo suportar Mas é uma estranha divisão que não segue
frustrações até o momento adequado para as leis matemáticas, porque você divide, mas
realizar seus desejos. Definindo a escola não perde o que era seu, pelo contrário, pode
como uma instituição social que se caracteriza ganhar o que nem lhe pertencia. Ensinar faz
como um local de trabalho coletivo voltado à o mestre rever seus próprios conhecimentos
formação das jovens gerações, diferente de com possibilidades de atualizá-los. Os
outras tantas instituições sociais, constata- sentimentos de gratidão, admiração e

FAMÍLIA: CONCEITOS E CONTEXTOS
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respeito do aprendiz alimentam a alma do
Nesse sentido, é importantíssima a
mestre. Portanto, ensinar é também trocar. conscientização de que a relação entre
educação, escola/família/sociedade deve
Dessa forma, verifica-se que é necessário ser alvo de uma transformação contínua, que
ressaltar que a tarefa de cuidar de maneira influencia os modelos vigentes de educação,
adequada de um ser em formação é de escola e de sociedade. As escolas devem
extremamente difícil, pois requer que os ser mais ativas e participativas, para despertar
educadores tenham capacidade de trabalhar no aluno o desejo de aprender. O apoio e
com os conflitos gerados pela impulsão dos a coesão familiar podem proporcionar as
jovens em direção à satisfação rápida, às crianças uma estrutura equilibrada e sadia,
necessidades biológicas, psíquicas e sociais para crescerem e tornarem-se cidadãos
de cada momento. A escola atual, de modo conscientes de seu papel na sociedade,
geral, apresenta maior disponibilidade em sendo capazes de interagir e intervir na
aceitar um relacionamento mais próximo com realidade. Quando se fala em vida escolar e
os pais. Todavia, o caminho percorrido para se sociedade, não há como não citar o mestre
chegar a tal interação foi um tanto difícil, em Paulo Freire (1999), ao afirmar que a educação
consequência das transformações políticas, sozinha não transforma a sociedade, sem ela
tampouco a sociedade muda. Se a opção é
econômicas e sociais gerando rupturas de
progressista, se está a favor da vida e não
paradigmas. Os objetivos da escola, como
da morte, da equidade e não da injustiça, do
também da família nos dias de hoje deverão
direito e não do arbítrio, da convivência com
procurar tornar a criança/adolescente apta a
o diferente e não de sua negação, não se tem
assumir responsabilidades, tomar decisões,
outro caminho senão viver a opção que se
aprender qualquer ofício, desenvolver
escolheu. Encarná-la, diminuindo, assim, a
suas habilidades, como também orientar o distância entre o que se diz e o que se faz.
educando/filho na medida em que demonstre
necessidade. A escola não deve apenas visar à
Como se pode observar, a relação família
construção do conhecimento, mas a formação e escola requer dos professores uma tomada
de valores, atitudes e personalidade do aluno. de consciência de que, as reuniões baseadas
Deve-se promover principalmente na esfera
escolar a contextualização de temas atuais
que mostrem ao estudante a importância de
ser aluno-cidadão e que sejam, de acordo com
Dayrell (1999), por meio dos quais ele possa se
compreender melhor e compreender o mundo
físico e social onde se insere, contribuindo,
portanto, na elaboração de seus projetos. A
escola necessita de uma aproximação com a
realidade do aluno e da própria comunidade
na qual ela está inserida. O aluno precisa,
também, ser incentivado a pensar por si
próprio e buscar os conhecimentos de
seus interesses, nas bibliotecas, museus
etc. É certo que os papéis da família e da
escola, antes prioritariamente repressores,
modificaram-se ao longo das últimas décadas.

em temas teóricos para falar dos problemas
dos educandos, sobre notas baixas, não
proporcionam um início de parceria. A escola
deve buscar construir por meio de uma
intervenção elaborada e consciente a criação
de espaços de reflexão e experiências de
vida numa comunidade educativa, instituindo
acima de tudo a aproximação entre as duas
instituições (família-escola). No Parágrafo
único do Capítulo IV do Estatuto da Criança
e do Adolescente (BRASIL, 1990), dispõe
que “é direito dos pais ou responsáveis
ter ciência do processo pedagógico, bem
como participar da definição das propostas
educacionais”, ou seja, trazer as famílias para
o convívio escolar já está prescrito no Estatuto
da Criança e do Adolescente o que está
faltando é concretizá-lo, é pôr a Lei em prática.
Família e escola são pontos de apoio ao ser
humano; são sinais de referência existencial.
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Quanto melhor for a parceria entre ambas,
mais significativos serão os resultados na
formação do educando/filho. A participação
dos pais na educação formal dos filhos deve
ser constante e consciente. Vida familiar e vida
escolar são simultâneas e complementares.

No começo da década de 1990, as
políticas públicas começaram a ter um olhar
para as crianças. Com a criação do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) começase a reforçar esse olhar. Segundo o Art. 25 do
ECA, família é: “Entender-se por família natural
a comunidade formada pelos pais ou qualquer
Nesse sentido, é importante que deles e seus descendentes” (ECA, 1990, p. 22).
pais, professores, filhos/alunos dividam
experiências, compreendam e trabalhem as
No Dicionário Aurélio (2010, p.339) família
questões envolvidas no seu dia-a-dia sem tem a seguinte definição:
cair no julgamento “culpado x inocente”, mas
procurando compreender cada situação, O pai, a mãe e os filhos: família numerosa. Todas
uma vez que tudo o que se relaciona aos as pessoas do mesmo sangue, como filhos,
irmãos, sobrinhos etc. Grupo de seres ou coisas
educandos/filhos tem a ver, de algum modo, que apresentam características comuns: família
com os pais e vice-versa, bem como tudo que espiritual. Os membros de uma família têm entre si um
se relaciona aos alunos tem a ver, sob algum parentesco mais chegado que os membros de uma
ângulo, com a escola e vice-versa. A escola ordem, mas não são tão próximos quanto os membros
e a família, cada qual com seus valores e de um gênero. Em família, em casa, entre os seus,
na intimidade. Família de palavras, grupo de palavras
objetivos específicos na educação de uma que procedem de uma raiz comum. Família real, o rei,
criança/adolescente, constituem uma estrutura a rainha, seus filhos e parentes do mesmo sangue.
intrínseca, onde quanto mais diferentes são,
mais necessitam uma da outra. Desse modo,
Há vários tipos de família, normalmente
cabe a toda sociedade, não apenas aos composta por pai, mãe e filhos, chamada família
setores relacionados à educação, transformar nuclear ou “normal”, (PRADO, 1985, p. 08).
o cotidiano da escola e da família por meio
Na história da família sempre houve momentos
de pequenas ações modificadoras, para que de crise e evolução existente até os dias de
esta (a família) compreenda a importância dos hoje. A natureza das relações dentro de uma
objetivos traçados pela escola, assim como o família vai se modificando, através do tempo.
seu lugar de corresponsável nesse processo. O aspecto mais problemático da evolução
da família está sem dúvida alguma ligado ao
questionamento da posição das crianças como
– FAMÍLIA
“propriedade” dos pais e a posição
A família é a instituição social histórico mais econômica das mulheres dentro família. Incluiantiga, segundo Prado (1985) é a instituição se aí o questionamento dos papeis ditos
mais sólida desta era cristã, pois apesar dos especificamente masculinos e femininos, e
seus conflitos, continua manifestando grande esse é um problema chave para o surgimento
capacidade de sobrevivência e adaptação às de uma nova estrutura social (PRADO, 1985).
tendências sociais e culturais manifestadas
nas diversas sociedades. Ela tem um papel
fundamental nos processos de ensino e de
aprendizagem, é nela que o educando deve
encontrar a base para sua vida. Quando a
família participa da educação de seus filhos
desperta interesse deles, sendo responsável
pela educação, onde o afeto, diálogo e
participação são os principais motivos
para o desenvolvimento na fase escolar.
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- FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA E
O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
Ao longo da história brasileira a família veio
passando por transformações importantes
que se relacionam com o contexto sócioeconômico-político do país. A família tem
crescido em várias áreas do conhecimento e
a população varia devido à região. Estudiosos
da adolescência mostram que as relações
dos adolescentes com seu meio sócio familiar
provêm em sua maioria de famílias que vivem
em agrupamentos urbanos, famílias que
têm dificuldades financeiras. Diante dessa
realidade, Osório (1989, p. 28) confirma que
esta família é aquela chamada “em crise”.
Durante muito tempo as crianças têm sido
vistas como propriedades e há algum tempo
o Estado vem intervindo entre os pais e filhos,
através das escolas com profissionais da área,
como psicólogos, entre outros profissionais
e, mediante normas educacionais e legais.
Cabe aos pais grande parcela do poder de
decisão sobre seus filhos menores. Parcela
essa cada vez mais contestada. A esse
poder equivalem, por parte dos filhos legais
em relação aos seus pais, em particular no
sistema capitalista, direito à assistência,
educação, manutenção e participação de
seus bens e proventos (PRADO, 1985).
Várias mudanças ocorridas no plano sóciopolítico-econômico relacionadas ao processo
de globalização da economia capitalista
vêm interferindo na dinâmica e estrutura da
família e possibilitando mudanças em seu
padrão tradicional de organização. Houve um
aumento de famílias chefiadas por uma única
pessoa, perdendo-se um pouco o foco da
família enquanto formador de valores, por não
ter mais tarefas coordenadas ao pai e à mãe, e
ainda a falta de tempo destes para a educação
devida e a correria da vida moderna. Mostrase uma preocupação de toda a sociedade,
quanto ao dever da família com o processo de
escolaridade e a importância da sua presença
no contexto escolar, por isso, publicamente

reconhecido na legislação nacional e
nas diretrizes no Ministério da Educação
aprovadas no decorrer dos anos 90, conforme
o Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei 8069/90), nos artigos 4° e 55º:
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 55º. Os pais ou responsável têm a
obrigação de matricular seus filhos ou pupilos
na rede regular de ensino (ECA - 8069/90).
Política Nacional de Educação Especial
(2008), que adota como umas de suas
diretrizes gerais: utilizar mecanismos que
oportunizem a participação efetiva da
família no desenvolvimento global do aluno.
E ainda, conscientizar e comprometer os
segmentos sociais, a comunidade escolar, a
família e o próprio portador de necessidades
especiais, na defesa de seus direitos e
deveres. Entre seus objetivos específicos,
temos: envolvimento da família e da
comunidade no processo de desenvolvimento
da
personalidade
do
educando.
Os filhos são frutos do meio, porém é na
relação familiar que os verdadeiros valores
se formam. De nada adianta os pais darem
limites, proibir certas atitudes, cobrar respeito
ao próximo, uma vez que não são exemplos
para os filhos. Os laços afetivos entre pais
e filhos são dos mais fortes. Hoje, sabe-se
que o ambiente moral da casa tem grande
importância na formação moral das crianças.
Os filhos acabam assumindo os valores
da família. O papel da escola também é
fundamental, mas não pode ser comparado
ao da família (MALDONADO, 2004).

259

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

A FAMÍLIA E A POLÍTICA PÚBLICA
A família sofreu consideráveis modificações
ao longo da história, regulando as interações
sociais e preceitos morais e éticos, fomentando
leis e normas. E vemos que a organização
familiar não é:
Somente o berço da cultura e a base da sociedade
futura, mas é também o centro da vida social. A
educação bem-sucedida da criança na família é
que vai servir de apoio à sua criatividade e ao
seu comportamento produtivo quando for adulto.
A família tem sido, é e será a influência mais
poderosa para o desenvolvimento da personalidade
e do caráter das pessoas (GOKHALE, 1980, p.33).

Papéis similares são desempenhados pelo
Estado e pela família em seus âmbitos de
atuação como regulam, normatizam e impõe
direitos de propriedade, poder e dever de
proteção e assistência.

FAMÍLIA: PAIS E FILHOS
Percebe-se que a família e principalmente
os pais determinam o comportamento dos
filhos e podem ter uma influência positiva ou
negativa no seu desenvolvimento. Cabe aos
pais trabalhar de forma saudável e harmônica
para que se crie no lar um ambiente propício
à divisão e transmissão de culturas mutáveis
e aceitáveis para um bom desenvolvimento
psicossocial de seus filhos. Os pais são os
principais responsáveis no que se refere
ao aprendizado tanto na escola quanto na
vida, pois os pais refletem a importância
da escolarização de seus filhos e cabe a
eles assumirem os dois papéis, de pais e
educadores, auxiliando nas tarefas escolares e
na preparação para o mundo adulto, no entanto
os pais alegam a falta de tempo e desestrutura
familiar e outros não têm interesse para com
o futuro dos filhos. Isso acaba acarretando
aos professores as suas responsabilidades
que por sua vez assumem o papel de pais
e educadores, e isso tem influenciado na
vida dos filhos tanto na educação como
na vida escolar (MALDONADO, 2004).
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Quando negligenciados podem se tornar
sujeitos marginalizados e agentes de sua
própria história. Finalmente os professores
perceptíveis sentem a falta dos pais com os
alunos e suas participações nas reuniões para
saber sobre os projetos elaborados com seus
filhos, essa ausência se reflete no baixo nível
de aprendizado, pois os mesmos não têm
incentivos por parte dos pais em casa, e a
família que não participa tende a desestimular
o filho na vida escolar. Aqueles alunos que
têm a participação dos pais na sua vida
familiar e escolar se tornam mais responsáveis
e tem mais interesse na escola, sentem-se
mais amados pelos pais e esses filhos têm
mais aproximação para poder conversar e
tirar dúvida ou até mesmo pedir conselhos,
tanto na vida escolar como na vida pessoal.
De acordo com Maldonado (2004), se antes
existiam fórmulas prontas para criar filhos,
regras e tradições inquestionáveis, hoje elas
não mais existem. Os meios de comunicação
são um dos aliados para que estas fórmulas
não sejam tão eficazes como antes.
Conforme Maldonado (2004), a forma com
que internalizamos a expressão do que é ser
bons pais talvez não seja a melhor nem a
mais correta forma de educar os filhos, são
inúmeras as dificuldades encontradas no diaa-dia e que também dificulta o relacionamento
entre pais e filhos. De acordo com Maldonado
(2004) para demonstrar carinho e amor aos
filhos não é necessário que os pais deixem de
lado suas próprias necessidades para fazer
as dos filhos, a superproteção impede que as
crianças criem sua própria autonomia tornando
uma criança excessivamente dependente dos
pais, haja vista que eles não estarão à sua
disposição no decorrer de toda sua vida e os
obstáculos são naturais e necessários a todos
desde pequenos. A autora ressalta que não é
fazendo de tudo que os pais irão demonstrar
sua utilidade, é preciso aceitar que os filhos
crescem e os pais envelhecem, e manter a
dependência não é a melhor forma de retardar
o desprendimento. Dar tudo aos filhos impede
que a criança dê valor às coisas, e este
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“dar tudo” muitas vezes são frustrações dos
pais que não tiveram este “tudo” e tentam
compensar, erroneamente, aos filhos, fazendo
com que eles percam o prazer de receber.
Quando as formas de comunicação são
usadas corretamente é possível serem
aplicadas no próprio dia a dia, ajudando as
pessoas a entenderem seus sentimentos,
mesmo em épocas de agitação e conflitos,
porém elas não podem ser caracterizadas
por métodos solucionadores de problemas.
A comunicação entre as pessoas as auxilia
em muitas situações do cotidiano e se aplicada
de forma correta e respeitando o ponto de
vista do outro, trazem soluções benéficas
ao ouvinte, fazendo com que entenda seus
sentimentos e pensamentos. Assim, a reflexão
de sentimentos requer a abertura do coração
para uma comunicação mais profunda, já que
existem alguns sentimentos que se escondem
atrás de outros e se expressam de maneira
diferente do verdadeiro sentimento. Aqui se
pode relacionar aos conceitos teóricos de
Vygotsky, citado por Maldonado (2004),
que apontam para a necessidade de um
elemento mediador, a família deve ocupar
este lugar de zona de desenvolvimento
proximal a fim de auxiliar, orientar e favorecer
o crescimento social e emocional de seus
filhos e filhas, num processo de interação e
respeito mútuo onde a troca de experiências
enriquece a relação promovendo a sensação
de prazer e convívio entre o grupo familiar.
Assim, respeitar a individualidade e a
autonomia do outro é o primeiro passo para
entendermos que ele não é uma extensão de
nós mesmos. Ele tem suas vontades e seu
direito de pensar e agir de forma diferente,
expressando seus sentimentos de maneira
clara e não prejudicial (MALDONADO, 2004).

o poder de lado e acabam se tornando
extremamente autoritários, desconsiderando
as necessidades da criança. É por causa
deste medo que os pais vivem em busca de
métodos de educar e se esquecem de entender
que cada criança tem a necessidade diferente
da outra, e algumas vezes, precisam apenas
de um pouco mais de carinho e atenção
para melhorar as constantes mudanças de
comportamento. Porém, os pais não devem
confundir a flexibilidade com a permissividade,
renunciando a suas obrigações para atender
a dos filhos. Na medida em que impasses
e conflitos são resolvidos em conjunto, a
busca de soluções passa a ser um processo
criativo: “não existem fórmulas nem receitas
que digam qual a melhor maneira de resolver
determinadas situações” (MALDONADO,
2004, p. 147). Para Maldonado (2004), a
orientação antecipatória prepara a criança a
se adaptar a situações difíceis e complexas
que ela vai se submeter. Esta orientação ajuda
a reduzir a insegurança e o medo do novo
e do desconhecido, gerando a confiança.
Preparando os filhos para o desconhecido,
de acordo com a autora, eles enfrentam
melhor as situações difíceis. As formas como
se preparam estas situações variam de acordo
com a idade. Com as crianças, o ideal é
mostrá-las de forma descontraída, verdadeira
e infantil, com a presença de brinquedos para
trazer os conflitos para o real. Assim, podese concluir que a orientação antecipatória tem
uma relação positiva entre a confiança e a
segurança e juntos facilitam o enfrentamento
do novo, mesmo sabendo que o inesperado
sempre chega, acidentes e perdas do dia a
dia talvez devam ser falados várias vezes até
que sejam compreendidos principalmente
pelas crianças (MALDONADO, 2004).

O tempo foi passando e cada filho está
sendo educado de forma diferente, o que
os primeiros não puderam fazer, os caçulas
podem e fazem sem nenhum pudor. Mesmo
assim, os pais não deixam o medo de perder
261

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

professor é o mediador dessa relação, que
é profissional e, portanto, ele é que deve
Por outro lado, trabalhar com a família, dosá-la para que ela não perca a eficácia.
permite ao profissional da educação realizar
Oliveira (1997) afirma que é papel do
verdadeiramente uma profilaxia, uma prevenção
ao agravamento de problemas já existentes. docente o de provocar avanços nos alunos e
Para solucionar as questões que diariamente isso se torna possível com sua interferência
se colocam aos educadores, dentro da escola, na zona proximal. Vemos ainda como fator
talvez devamos pensar em retomar alguns relevante para a educação, decorrente das
aspectos do ensino tradicional, só assim será interpretações das teorias de Vygotsky, a
possível auxiliar o educando na passagem importância da atuação dos outros membros
da heteronímia para a autonomia. Muitos pais do grupo social na mediação entre a cultura e
acarretavam todas essas responsabilidades o indivíduo, pois uma intervenção deliberada
para os professores, esta relação entre pais desses membros da cultura, nessa perspectiva,
e professores na educação das crianças é essencial no processo de desenvolvimento.
está cada dia mais confusa e complicada,
Isso mostra os processos pedagógicos
as funções estão trocadas e até as crianças
sentem-se perdidas (OLIVEIRA, 1997). como intencionais, deliberados, sendo o
objeto dessa intervenção: a construção
Os pais se tornam ausentes por um motivo de conceitos. O aluno não é tão somente
ou outro e acabam por acreditar que seus o sujeito da aprendizagem, mas aquele
filhos têm a educação que viria de casa, na que aprende junto ao outro o que o seu
escola. Não estão atentos às trajetórias de grupo social produz, tais como: valores,
seus filhos e menos ainda participam de seu linguagem e o próprio conhecimento. Morales
aprendizado e de seu desenvolvimento; estão (1998) ressalta a importância das primeiras
ausentes as transformações a que eles estão impressões no primeiro dia de aula, tanto a
sujeitos. Aspectos relacionados às ocupações impressão do professor em relação à classe
dos pais também influenciam nas questões quanto dos alunos em relação ao professor.
escolares. Embora, a família tenha origem E esta primeira impressão dos alunos nas
em um fenômeno biológico de conservação e primeiras aulas e nos primeiros contatos é
reprodução da espécie, o seu conceito envolve que fará das aulas seguintes um sucesso ou
questões vinculadas a aspectos sociais que um fracasso e o professor não deve esquecer
interferiram diretamente na evolução humana. que é a qualidade da nossa relação com os
alunos que vai determinar se conseguimos
não
nosso
objetivo
profissional
De acordo com Oliveira (1997), a escola ou
é o lugar onde a intervenção pedagógica que é ajudá-los em seu aprendizado.
intencional desencadeia o processo ensinoA implicação dessa concepção de Vygotsky
aprendizagem. O professor tem o papel explícito
de interferir no processo, diferentemente para o ensino escolar é imediata. “Se o
de situações informais nas quais a criança aprendizado impulsiona o desenvolvimento,
aprende por imersão em um ambiente cultural. então a escola tem um papel essencial
na construção do ser psicológico adulto
Segundo Morales (1998) a relação que dos indivíduos que vivem em sociedades
temos com os alunos dentro de sala é escolarizadas” (OLIVEIRA, 1997, p. 62).
de fundamental importância para que se
Para Morales (1998), em todos os momentos
possam abrir novos horizontes a ambos e
não devemos deixar que essa relação se dentro da sala de aula, o aluno aprende e o
limite apenas fora de sala, haja vista que o professor ensina intencionalmente ou não,

PROFESSORES E ALUNOS
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ele aprende porque quer aprender ou mesmo formação social. De acordo com Oliveira
sem querer aprender, por meio de exercícios (1997), Vygotsky trabalha com a função do
e avaliações que ele é obrigado a fazer intermédio no desenvolvimento preocupando
com a importância do meio sociocultural. Ele
Vygotsky (1998) destaca o papel do trabalha com o que é transmitido pelo grupo
contexto histórico e cultural nos processos social fugindo do tradicionalismo receptor.
de desenvolvimento e aprendizagem, por
isso é chamado de sociointeracionista.
A consciência individual e os aspectos
Neste contexto, Oliveira (1997) afirma subjetivos que constituem cada pessoa são,
que a intervenção pedagógica promovida para Vygotsky (1998), elementos essenciais
pela escola possui extrema importância no desenvolvimento da psicologia humana
na promoção do desenvolvimento dos dos processos psicológicos superiores.
indivíduos, pelo próprio espaço privilegiado A constante recriação da cultura por
que representa e pelas possibilidades que parte de cada um dos seus membros é a
podem ser trabalhadas devido a intervenção base do processo histórico, sempre em
do professor e as demais crianças. transformação, das sociedades humanas.
Morales (1998) discorre que muitos foram
os estudos feitos para encontrar a fórmula
correta para o professor ideal, mas esta ainda
não foi encontrada. Fazendo uma pesquisa
com alunos de sete a dezessete anos pôde
perceber algumas características que eles
apontam ser importantes para se chegar ao
perfil ideal como: se o professor é paciente,
sana as dúvidas da turma, tem controle de sala,
atende todos de forma igualitária, respeitando
as necessidades individuais de cada um, é
educado, busca objetivos em longo prazo para
resolver os problemas de sala e se respeitam,
elogiam e dão segurança a seus alunos.
Portanto, quando professores e alunos
tentam exemplificar o perfil de um professor ideal
entrarão sempre em contradição, os dois são
muito diferentes, estão em posições diferentes.
Para tanto, o professor pode estipular que
a turma reúna em uma lista características
de como é para eles um professor ideal, e
assim os professores entenderem o que
realmente os alunos precisam para ter então
uma comunicação significativa. A família
é o primeiro interventor, já que são os
primeiros a terem contato e os responsáveis
por ensinar as regras, os costumes e os
valores. A escola junto à criança, a família
e o mundo social irão ensiná-las em sua

De acordo com Morales (1998) os
professores têm a importante missão de ajudar
a servir os outros, e essa ajuda será levada
por toda a vida pelos alunos e feita de forma
responsável, será levada para fora do âmbito
escolar. Essa influência do professor vai além
da sala de aula, no desenvolvimento emocional,
moral e social dos alunos, colocando-os
para refletirem sobre os valores e o que eles
querem para suas vidas. Os professores não
são os detentores de todo o conhecimento,
muito menos de todo poder, mas possuem
um importante papel na vida de seus alunos.
Tal influência não se dá apenas na linha
dos conhecimentos e do desenvolvimento
intelectual, incide também no desenvolvimento
emocional e social dos alunos. Podemos
influir também no desenvolvimento moral,
no discernimento dos próprios valores e no
discernimento para saber o que eles querem
fazer com suas vidas. A influência entre
professor e aluno é mútua, todos aprendem e
a nossa postura pessoal influi bastante nessa
aprendizagem mesmo inconscientemente.
Precisamos ir atrás das oportunidades
perdidas e controlar melhor o que fazemos,
já que o bom professor, de acordo com
os estudos de Morales (1998), é pródigo
em análises de atitudes, eles têm atitudes
específicas e a boa relação potencializa essas
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atitudes. O professor deve tratar todos iguais,
e não atender somente aqueles alunos que
demonstram interesse e deixar os outros de
lado, todos têm suas necessidades e devem
ser sanadas e se houver desinteresse por parte
dos alunos, assuma, tente reverter a situação.

Conforme Bock (1989) a escola como
aparelho social do Estado tem um papel
fundamental na preparação e reprodução
da sociedade em que se acha estruturada,
influenciando na forma de organização
dos indivíduos e dos meios de produção.

ESCOLA CONCEITOS E CONTEXTOS

A Lei de Diretrizes e Bases - LDB (1996)
determina que a escola deva vincular-se ao
mundo do trabalho e às práticas sociais. Desta
forma, espera-se que a educação escolar
prepare o estudante para a vida e que o
inspire nos princípios de liberdade e em ideais
de solidariedade humana. Tais princípios e
valores são universais e devem orientar toda
a ação educativa da escola, das organizações
sociais, das famílias e de outros segmentos que
queiram colaborar com a educação escolar.

A escola é uma instituição concebida
para ensino de alunos sob a orientação de
professores capacitados. É considerada
uma das instituições sociais onde ela faz a
mediação entre o indivíduo e a sociedade
ao transmitir a cultura e valores. A escola
transmite ao aluno humanização, socialização
valores morais, onde ela passa criar sua
própria autonomia. Analisando a forma
de significar e estabelecer a relação entre
professores e alunos na formação moral do
educando Bock (1989, p. 267) ressalta que:
A escola, como instituição social, estabelece um
vínculo ambíguo com a sociedade. É parte dela e,
por isso, trabalha para ela, formando os indivíduos
necessários à sua manutenção. No entanto, é tarefa
da escola zelar pelo desenvolvimento da sociedade e,
para isso, precisa criar indivíduos capazes de produzir
riquezas, de criar, inventar, inovar, transformar. Diante
desse desafio, a escola não pode ficar presa ao
passado, ao antigo, à tradição. Esta brecha abre
a possibilidade para o surgimento de uma escola
crítica e inovadora. É preciso ter clareza desta
ambiguidade da escola no trabalho educacional, pois
esta ambiguidade ao mesmo tempo nos coloca a
necessidade de estarmos presos à realidade social e
de sermos críticos e inovadores (BOCK, 1989, p. 267).

Para Heidrich (2009, p.25):
A escola foi criada para servir à sociedade.
Por isso, ela tem a obrigação de prestar conta
de seu trabalho, explicar o que faz e como
conduz a aprendizagem das crianças e criar
mecanismos para que a família acompanhe a
vida escolar dos filhos (HEIDRICH, 2009, p. 25).

Porém não é apenas a escola que educa.
A sociedade também tem uma parcela
de contribuição nesse processo, com as
mais variadas manifestações culturais que
exercem, de algum modo, influência sobre
o ser humano. Segundo Tiba (1996 p. 121)
“cada aluno traz dentro de si sua própria
dinâmica familiar, isto é, seus próprios valores
(em relação a comportamento, disciplina,
A parceria da família com a escola
sempre será fundamental para o sucesso da limites, autoridades etc.) cada um têm suas
psicológicas
pessoais”.
educação de todo indivíduo. Portanto, pais características
e educadores necessitam serem grandes e
fiéis companheiros nessa nobre caminhada
da formação educacional do ser humano. A
escola, com toda sua oferta de experiências
conhece a criança que convive nesse ambiente
tão rico e a encontra na vivência diária de seu
desenvolvimento cognitivo, relacional, afetivo e
do seu caminhar rumo à autonomia. Já a família
vive o enlace emocional, relacional, afetivo, de
crescimento e troca, acompanhando todo esse
movimento que a escola a convida a vivenciar.
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OS PROBLEMAS ENFRENTADOS NA
ESCOLA
A educação não é mais voltada para as
boas maneiras, é importante a escolha de
uma escola e um ofício, o objetivo era instruir
a própria família sobre seus deveres e suas
responsabilidades, e aconselhá-la em sua
conduta com relação às crianças. De acordo
com Palato, (2009, p.102-104) “Seria positivo
se a família em conversas com professores
e coordenadores explicasse sua situação e
qual seria a melhor forma de participação
para a educação de seu filho, com certeza
tudo poderia ser bem melhor”. Ela relata
que alguns mitos deveriam ser revistos ou
deixarem de existir. Um desses mitos são as
famílias desestruturadas que são concebidas
como problema, quando não é formada
por pai, mãe e filhos; a dinâmica familiar
mudou muito, hoje existe uma diversidade
familiar muito grande. Isso não quer dizer
que o filho não esteja bem e que a família
independente de qualquer formação, não
seja capaz de dar um suporte para a escola,
essa postura é uma questão de escolha.

A escola, como enfatiza Szumanski
(2011), apresenta preconceitos como o
da família desestruturada, da carência
cultural e do desinteresse das famílias. Por
sua vez, as famílias não compreendem os
procedimentos burocráticos da escola, não
comparecem a reuniões por se darem em
horário em que estão trabalhando, atribuem
a dificuldade de aprendizagem a falta de
vontade ou alguma doença de seus filhos,
cultivam dúvidas sobre a eficácia da escola.
“As famílias, principalmente as de
crianças com dificuldades, veem a escola
como um mundo incompreensível para
elas, com o poder de dar um veredito
sobre o futuro de seus filhos” (BORSOTTI;
BRASLAVSKI, 1985 apud SZUMANSKI, 2011).

A autora salienta que o contato com a
escola é fundamental para que as famílias
possam criar um universo comum dentro
do qual se movimenta mais facilmente,
compreendendo melhor as funções da
escola e seu funcionamento. Em sinergia,
a escola também terá mais facilidade
para buscar na família o suporte de que
De acordo com Durning (1999) apud precisa para o bom desenvolvimento do
projeto educativo para as crianças e jovens.
Szumanski (2011, p.126):
Para a realização dessa tarefa educativa,
algumas condições se fazem necessárias: um olhar
para a criança como sujeito de ação educativa,
reconhecimento do status de educadores por parte
dos pais e a proposta de desenvolver uma atividade
educativa familiar por um período que corresponda
ao de desenvolvimento e amadurecimento dos filhos
(DURNING, 1999 apud SZUMANSKI, 2011, p.126).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa fora realizada com base
bibliográfica, abordando a temática a partir
de referências e citações dos autores aqui
citados acerca do tema escolhido para o
desenvolvimento da pesquisa. Além da
pesquisa bibliográfica, pontos observados
Assim, a proposta desta autora é de que no dia a dia das escolas foram levados em
o ponto de partida para uma perfeita relação conta em paralelo aos autores pesquisados.
entre família e escola, em prol do pleno
desenvolvimento do filho/aluno é o mútuo
O trabalho elencou a importância da
reconhecimento. Reconhecer pressupõe participação da família na vida escolar
ultrapassar os limites do preconceito, o que dos educandos e a participação na escola,
exige conhecer o outro e dar-se a conhecer. compreendendo a importância da parceira
no processo de alfabetização e aprendizado
das crianças do ensino fundamental.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema deste trabalho foi eleito como um dos mais importantes dentre as preocupações que
ocupam os fazeres de todo educador, em qualquer espaço educativo, principalmente na escola
formal, onde as relações família-escola nos parece conflituosas. Buscando na literatura especializada
no assunto os conceitos de família no âmbito de seus contextos, que trouxe uma abordagem da
família na atualidade, seus valores, vivências e experiências ao longo das transformações que se
configuraram na modernidade, e como se apresenta na contemporaneidade. Neste estudo, considero
também a questão da instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), necessário e bemvindo, foi tanto influenciado pelas relações familiares como também as influenciou significativamente,
assim como influenciou as relações de todo e qualquer adulto-criança incluindo aí as questões
entre professor-criança. Encontrei a necessidade de conhecer as relações que se dão entre pais
e filhos no seio da família e pude verificar a inegável importância dos pais no desenvolvimento da
criança e do jovem em todas as áreas (emocional, psicológica, cognitiva, social) e na formação
do adulto responsável, autônomo e cidadão. Em vista disso, observei que nas situações de pais
ausentes, os professores acabam assumindo, ainda que muitas vezes sem essa consciência,
responsabilidades que em princípio seria das famílias e que são transferidas para a escola.
Nas questões ligadas às relações entre professores e alunos, destaca-se os conflitos causados
pelas funções que parecem cada vez mais invertidas, entre o que é função da família, mais
especificamente dos pais e o que é função da escola e, conforme entendimento generalizado,
mais especificamente dos professores. A pesquisa mostrou alguns aspectos importantes a
serem considerados, como as funções primordialmente inerentes aos profissionais, como sejam
as ações pedagógicas intencionais para provocar as aprendizagens, mas apresentou também a
necessidade de um olhar para as ações não intencionais, pois que a criança também aprende
por este viés. Essa abordagem leva em conta os aprendizados afetivos que podem ser positivos
ou negativos, influenciando o desenvolvimento e formação da criança e do jovem. Compreendese aqui que, a família é o primeiro interventor no desenvolvimento do indivíduo, mas a escola é
também tem uma grande parcela de responsabilidade, pois está presente durante todos os
anos em que se dá o amadurecimento do ser, o que acontece cada vez em idade mais tenra.
Com Perrenoud busca-se compreender a escola como lugar onde se efetiva a relação
entre o professor, o aluno e a família e verificar quais competências este profissional precisa
desenvolver para uma relação salutar, dentro do objetivo de formação da criança, tendo em vista
as características do modo de viver e exigências contemporâneas que recaem sobre a família.
A literatura acerca dos conceitos de escola em seus contextos, ou seja, no âmbito de sua relação com
a sociedade. Compreende-se a necessidade desta instituição e se desprender do seu papel social do
passado, para ver-se no contexto da sociedade contemporânea que precisa de indivíduos produtivos,
criativos, inventivos, inovadores. Ao mesmo tempo, a escola que é formada pela sociedade, mas também
a forma, não pode abrir mão do seu papel de ser crítica desta sociedade, contribuindo para os processos
de transformação e desenvolvimento salutar, tendo nas famílias os núcleos sociais mais próximos.
Por fim, destaco os principais problemas enfrentados pela escola, apontados pelos autores.
Foram apontados os preconceitos que a escola costuma carregar em relação
aos
problemas familiares que refletem no aprendizado do aluno e o desconhecimento
dos processos escolares por parte das famílias como sendo os focos
centrais de conflitos que contribuem para a não aproximação escola-família.
Diante das considerações acima expostas, que ratificam a importância
das relações produtivas entre a escola e família, concluo que o problema
de pesquisa do trabalho foi confirmado. Ao empreender estes estudos,
entrei em contato mais amplo com variados autores, referenciados
ou não neste trabalho, sobre a relação família/escola, o que foi de
grande valor para a compreensão de como acontecem os conflitos e
os acertos nesta relação, assim como ela pode ser um fator decisivo
no sucesso das crianças enquanto estudantes e enquanto seres sociais.
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IMPORTÂNCIA DAS ARTES
NO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
RESUMO: O presente artigo disserta sobre a importância da vivência de atividades que
contemplem as várias áreas inerentes as artes no cotidiano da Educação Infantil, como experiências
fundamentais para o desenvolvimento integral e a formação dos pequenos. Inicialmente, expõe
os benefícios das Artes no desenvolvimento do bebê e da criança com foco em sua integralidade.
Em continuidade, reflete sobre ensino das Artes na Educação Infantil e como são adquiridas
essas aprendizagens. Em sequência, aborda sobre a relação existente entre estética da arte
e os bebês e crianças, ressaltando a ligação desta com desenvolvimento da imaginação e da
criatividade. Por fim, concluiu evidenciando a necessidade de ampliar momentos com práticas
pedagógicas com atividades artísticas, primando pela maximização de aprendizagens adquiridas
e a qualificação do desenvolvimento infantil. Por objetivo, o artigo traz promover a visualização
da importância da Artes na Educação Infantil. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura.

Palavras-chave: Artes; Educação Infantil; Desenvolvimento Infantil.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo discorre sobre o impacto significativo das vivências artísticas na
Educação Infantil no desenvolvimento dos bebês e crianças que a frequentam, em
uma perspectiva de integralidade.

As Artes por diversas características inerentes a ela como exteriorização de emoções,
expressões de sentimentos, sensibilização, assim como aperfeiçoamento de coordenação
motora, representação gráfica de pensamentos, entre outros é essencial para formação
humana, formação esta que se dá desde as menores idades e infere na qualificação das
interações que o indivíduo vai vivenciando na atualidade e no futuro.
Baseando-se na concepção de que os bebês e crianças são capazes, ativos e protagonistas
do processo de ensino-aprendizagem, se torna fundamental possibilitar vivências artísticas,
favorecendo as percepções infantis sobre sua importância no meio e atua sobre o mesmo, se
consolidando como integrante social e iniciando um processo de formação cidadã.
Dessa forma, compreender de maneira mais aprofundada como as artes se relacionam com
o desenvolvimento infantil, permitindo está visualização de mundo, é de suma importância para
o professor habilitado a trabalhar com esta faixa etária, uma vez que ao deter o conhecimento
este professor será capaz de selecionar, planejar e ofertar experiências com todas as áreas
artísticas ampliando as aprendizagens a serem adquiridas pelos pequenos.
Assim, o artigo traz como objetivo promover a visualização da importância das Artes na
Educação Infantil, como experiência que é essencial para um desenvolvimento qualificado dos
bebês e crianças, permitindo que se enxerguem como indivíduos ativos socialmente, por meio
do autoconhecimento e maximização de suas possibilidades de ações.
Para isso, o artigo traz uma metodologia de pesquisa de revisão de literatura com análise
crítica-reflexiva de bibliografias que dissertam parcial ou integralmente sobre a temática,
trazendo uma abordagem qualitativa.
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Segundo Lowenfeld e Brittain, (1977, p. 37),
“podemos observar em crianças pequenas
que se inclui no seu desenho, podemos
Tratando da questão do desenvolvimento perceber o grau de envolvimento com a sua
da criança através da arte, onde podemos representação, já no caso dos desenhos
observar que a arte interfere e pode padronizados não há esse total envolvimento”.
demonstrar como a criança passa por etapas
Ainda segundo eles, quando a criança
delimitadas e em cada um dos estágios do
seu desenvolvimento há uma modificação, e desenvolve padrões rígidos em seu raciocínio,
a depender da sua capacidade emocional ela o simples fato da necessidade de flexibilização
percorre o seu desenvolvimento normalmente, poderá ocasionar dificuldades na adaptação
a novas circunstâncias, ou seja, ao ser
ou, então, fixa-se em um estágio não
solicitada a fazer um desenho livre, no qual
compatível com a sua faixa etária.
a criança exponha a sua percepção
interna e externa, ela irá refutar tal
Tudo isso poderá ser
prática, por ter sido incentivada,
constatado a partir dos autores
normalmente por um adulto a fazer
V. Lowenfeld e W. L. Brittain,
repetições estereotipadas, não só
no seu livro Desenvolvimento
a área artística. A esse respeito,
da Capacidade Criadora.
Lowenfeld e Brittain ( 1977,p.
37-38) dizem o seguinte:
Ao observar uma criança

A ARTE NO DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA

pintando, devemos aprofundarnos mais nesse ato, pois ali
não reside somente um gesto
mecânico, e sim uma expressão
global daquela criança, o resultado
poderá se apresentar esplêndido, perfeito.
Ou até mesmo não haver nenhum êxito
aparente, contudo, só ao experienciar a
escolha do material, das cores, deixando
claro que houve um exercício do seu eu
interior, o que mostra que aquele ser é único,
tal qual a sua arte, e, apesar disso o seu
desenvolvimento também interfere na sua
maneira de representar a sua arte, a qual
passa por uma mudança bastante perceptíveis.

É lamentável que os adultos
encorajam, frequentemente, esse
modo de expressão, pedindo aos
jovens que copiem ou tracem formas
vazias de significado, ou até, como
poderia fazer um professor de aritmética,
pedindo a um menino que copie dez vezes um símbolo
para um papagaio de papel. A maioria das crianças
é capaz de vencer tais imposições: contudo, uma
criança acostumada a depender de tais modelos e
que faça bem esse tipo de cópias, recebendo também
elogios do professor por seu trabalho bem organizado,
pode perder a confiança em seus próprios meios
de expressão e recorrer a repetições estereotipadas
como um mecanismo de evasão. Tal atividade
mecânica, automática, não tem lugar na arte nem na
aritmética (LOWENFIELD e BRITTAIN, 1977,p. 37-38).

Para que o desenho possibilite o
desenvolvimento emocional, o autor terá
que nesse momento identificar-se com a
sua obra, caso contrário, ele tão somente
fará reproduções que para ele não há
significado algum, pois ele não está inserido
naquela expressão; crianças emocionalmente
desajustadas
utilizam
representações
padronizadas com o propósito de refugiar-se.

Observa-se que em alguma fase do seu
desenvolvimento a criança poderá passar por
momentos de repetição de certas formas, isso
pode ocorrer espontaneamente, essa atitude
tem por finalidade assegurar o domínio
sobre elas; há de observar que na repetição
estereotipada não ocorre nenhuma mudança;
ao desenhar várias bonecas elas terão
diferenças entre uma e outra, pode aparecer
sentada, deitada, em pé, em movimento.
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O que não ocorre na repetição estereotipada
aqui não há nenhum envolvimento nem
sentimento por parte da criança, podendo
significar uma fuga para não enfrentar
novas experiências, com essa atitude a
criança sente satisfação em executar esse
trabalho, e quando alguém interfere na
sua evasão elas sentem-se perturbadas.

A criança emocionalmente livre, desinibida,
na expressão criadora, sente-se segura e
confiante ao abordar qualquer problema
que derive de suas experiências. Identificase, estreitamente, com seus desenhos e tem
liberdade para explorar e experimentar grande
variedade de materiais. Sua arte encontra se em constante mudança, e ela não receia
cometer erros nem se preocupa, a respeito da
nota que receberá por esse exercício particular.
Para ela, a experiência artística é realmente sua,
e a intensidade de sua absorção proporcionalhe o verdadeiro progresso emocional
(LOWENFELD e BRITTAIN, 1977, p.39-40).

Lowenfeld e Brittain (1977) acrescentam
que a criança que demonstra o gosto pelos
livros com figuras para colorir, leva a fuga
para não enfrentar novas experiências, já que
a sua liberdade é podada no momento em que
seguem o padrão predeterminado, e, também
quando a criança copia um desenho ela poderá
O que Lowenfield e Brittain nos revelam
sentir satisfação, mas meramente representa
algo fora do seu contexto, sem nenhum é que a criança coloca no seu desenho
envolvimento, é algo criado fora dela, e onde o seu íntimo, onde estão guardadas as
ela não está incluída quando afirmam que: suas vivências; e como isso é algo seu,
particular, da sua propriedade, ela a expõe
Uma criança que goste de copiar desenhos da maneira que assim o desejar sem seguir
poderá obter satisfação individual nessa nenhuma regra predeterminada. Este controle
ocupação; mas tal alegria baseia-se num proporciona-lhe o transpor das suas etapas
sentimento de segurança e no medo de expor-se de desenvolvimento. Acrescentam que:
a novas experiências. A criança refugia-se num
[...] ao observar duas crianças com a mesma idade
estado de espírito passivo que é indesejável (cinco anos); uma desenha um homem representando
( LOWENFIELD e BRITTAIN 1977, p.39). somente a cabeça e as pernas, a outra acrescenta
Quando exerce a sua liberdade, a criança
participa da sua obra estando ali, no seu
desenho, não só o traçado, as cores, o formato,
mas algo de grande importância para ela; não
havendo relevância se por acaso ela cometer
algum erro ou a desaprovação de alguém
e, é esse desprendimento que o leva ao
progresso emocional. Ao desenhar, a criança
demonstra o conhecimento que tem do seu
meio, pois o desenvolvimento intelectual da
criança é adquirido pela compreensão que
tem do meio em que vive e de si própria.
Através do desenho pode-se perceber
a capacidade mental da criança, a esse
respeito Lowenfeld e Brittain defendem que:
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mais detalhes, inclusive os dedos das mãos, esta está
bastante desenvolvida em relação a primeira; o que não
assegura que a outra esteja em um grau inferior, ela
pode estar sendo bloqueada emocionalmente, ou sem
qualquer sentimento emocional para com o seu desenho,
isso faz com que ela não tenha tanto envolvimento com
a sua criação (LOWENFIELD e BRITTAIN 1977, p.23).

Diante do que os autores afirmam,
podemos dizer que o desenho nada mais
é que a concretização do pensamento
da criança, mais precisamente da sua
emoção, e através do desenho pode-se
identificar a emotividade dela para com o
desenho, caso a criança esteja bastante
envolvida com o seu desenho, ela deixará
a vista um maior grau de desenvolvimento.
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A criança vai mudando no decorrer de
sua infância e a sua percepção do meio vai
aprimorando-se, mas quando ela demonstra
uma resistência em ultrapassar essa fase ela
mostra uma falta de maturação intelectual, ao
distanciar-se da idade cronológica, a criança
deve representar um desenho diferenciado
para os demais de faixa etária diversa, ou seja,
uma criança de sete anos tem mais maturidade
do que uma de cinco anos, contudo, se
a primeira desenha acompanhando a
representação do segundo, ela terá as mesmas
aptidões intelectuais que a desse último.
Os sentidos da criança
são de vital importância
para
a
aquisição
do
desenvolvimento, a qualidade
das experiências sensoriais
é que vai determinar
o
desenvolvimento
em qualquer área da
aprendizagem; a percepção
visual é a que tem maior
relevância na área artística, é com
ela que se consegue apreender as
formas, cores e o espaço; de início
nas fases de desenvolvimento observase o reconhecimento das cores, para
posteriormente conseguir a estimulação na
variação das cores com a interferência da luz
e de condições atmosféricas. A respeito da
percepção Duarte (1977, p.82) aduz o seguinte:
dados sensórios simples os estímulos elementares que
nos chegam do ambiente e não configuram sentidos
maiores, feito, por exemplo, a rugosidade de uma
casca de árvore, a aspereza da areia, a cor da terra,
o lampejo de uma luz, o aroma de uma flor, o rumo
de um regato, etc., Tais estímulos são especialmente
importantes para a criança que, em seu crescimento,
necessita dessa estimulação para um bom
desenvolvimento sensorial, para o aperfeiçoamento
de sua capacidade perceptiva (DUARTE, 1977, p.82).

Pode-se entender que o desenvolvimento
perceptual nas sensações captadas através
do tato e da pressão, ao amassar a massa
de modelar e ao contato com superfícies
de variadas texturas. A percepção espacial

também contribui para o desenvolvimento
perceptual, quando pequena a criança
conhece o espaço ao seu redor, ao crescer
este espaço vai tomando outra forma diante da
mudança da sua percepção para com aquele
espaço. As crianças que não demonstram estar
consciente de tudo que existe ao seu redor,
ou seja: as várias cores, as diferentes formas,
contornos, asperezas e liso, a sensibilidade
ao claro e ao escuro. Com isso elas sentem
dificuldades em utilizar essas experiências
o que revela que em outras áreas o seu
desenvolvimento também está comprometido.
Lowenfeld e Brittain (1977) acreditam que o
professor pode atuar com essas crianças
com atividades que estimulem a visão a
sensibilidade e o tato, usando-os
para perceber o seu redor, e
com isso os sentidos passam
a ter um papel importante
para esse desenvolvimento.
A arte pode ser uma
ferramenta utilizada pela
educação
possibilitando
ao aluno a desenvolver sua
sensibilidade, percepção, imaginação,
levando-o a conhecer as mais variadas
formas de apresentá-la. A arte está
intimamente ligada à formação integral do
indivíduo contribuindo para o desenvolvimento
cognitivo (ampliando seu conhecimento), o
aspecto afetivo (estabelecendo relações de
afetividade com as experiências adquiridas
e criando oportunidades para outras) e por
fim sob o ponto de vista perceptivo através
de atividades concretas que possibilitem
a percepção em todos os sentidos. Nesse
sentido no PCN de Arte consta o seguinte:
Esta área também favorece ao aluno relacionar-se
criadoramente com as outras disciplinas do currículo.
Por exemplo, o aluno que conhece arte pode estabelecer
relações mais amplas quando estuda um determinado
período histórico. Um aluno que exercita continuamente
sua imaginação estará mais habilitado a construir um
texto, a desenvolver estratégias pessoais para resolver
um problema matemático (PCN de ARTE,1997,p.19).
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No PCN de Arte está destacado que um
dos fatores para o desenvolvimento da arte
é a percepção, com isso é fortalecida a
importância do desenho como forma de
estimular a criança no desenvolvimento da
percepção que é a responsável pela captação,
absorção e compreensão do mundo a sua
volta, esse exercício a leva a ter êxito em outras
disciplinas que ocupam maior relevância no
currículo escolar (PCN de ARTE,1997,p.19).

É possível ainda buscar a sensibilização estética
no que as crianças realizam, em suas atividades
criadoras, seja desenho, pintura, colagem, modelagem,
construção com sucata, seja mesmo na arrumação
de seus materiais e na organização do espaço e
das brincadeiras. Volto a dizer que, mais do que o
conteúdo envolvido na atividade, é o enfoque do olhar
que permite que as atividades tenham a qualidade
de experiência estética, segundo os Parâmetros
Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001, p. 45).

Para Pillotto (2007, p. 23), “nas escolas
e nas comunidades onde as crianças estão
APRENDER E ENSINAR ARTE NA
inseridas existem uma diversidade de recursos
EDUCAÇÃO INFANTIL
humanos e materiais disponíveis, portanto,
considerando a realidade concreta da escola,
Para falar do ensinar e aprender arte, ressaltando aspectos fundamentais para os
especificamente contemplando a arte projetos a serem desenvolvidos”. De acordo
na educação infantil está o
com os Parâmetros Curriculares Nacionais, é
professor de arte, ele atua em
desejável que o aluno tenha a oportunidade de
consonância com os demais
vivenciar o maior número de experiências
educadores da instituição,
com a arte. Sendo que tais
aprofundando
conceitos
aprendizagens
dizem
e linguagens da arte. A
respeito à possibilidade de
função desse profissional
os alunos desenvolverem
não seria simplesmente
um processo contínuo e
o de “ministrar aulas”
cada vez mais complexo no
fragmentadas de arte, mas,
domínio de conhecimento artístico
sobretudo de organizar um
e estético, seja no exercício do seu
espaço de cultura que possibilite
próprio criador, por meio das formas
a ampliação das expressões e das
artísticas, ou seja no contato com obras
linguagens da criança. Sobre isso
de arte e com outras formas presentes nas
Vecchi, defende esse espaço como algo que: culturas ou na natureza (BRASIL, 2001, p. 47).
“ajuda que os professores compreendam
como as crianças inventam veículos
Já Barros (1999, p. 59), afirma que
autônomos de liberdade expressiva, de “compreender, conhecer e reconhecer o
liberdade cognitiva, de liberdade simbólica e jeito particular das crianças serem e estarem
vias de comunicação” (VECCHI, 1999, p. 129). no mundo é o grande desafio da educação
infantil e de seus profissionais”. Educar
Para Clarice Cohn nesses espaços é significa, portanto, propiciar situações de
importante compreender. “[...] a criança cuidados brincadeiras e aprendizagens
como ator social, a criança como produtor orientadas de forma integrada e que possam
de cultura, e a definição da condição social contribuir para o desenvolvimento das
da criança” (2005, p. 21). Reforçando ainda capacidades infantis de relação interpessoal,
esse dizer quando afirma: “[...] a criança é de ser e estar com os outros em uma atitude
um sujeito social pleno e como tal deve básica de aceitação, respeito e confiança, e
ser considerado e tratado” (2005, p. 45). acesso pelas crianças aos conhecimentos
mais amplos da realidade social e cultural.
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Nesse processo, a educação poderá
auxiliar o desenvolvimento das capacidades
de apropriação e conhecimento das
potencialidades
corporais,
afetivas,
emocionais, estéticas e éticas. A presente
proposta caminha na perspectiva de contribuir
para a formação de crianças autônomas,
criativas, felizes e acima de tudo saudáveis.
Para Richter (2003, p. 19), o tema
arte e infância no contexto educacional
são amplos e complexo, atravessado por
conceitos e preconceitos que se entrelaçam
e se contradizem, exigindo a explicação dos
contornos de sua abordagem. Na intenção de
aproximar as múltiplas e complexas dimensões
que envolvem o ato de pintar na infância,
é importante destacar as concepções que
orientam a aproximação aos saberes e fazeres
envolvidos na interação das crianças com a
cor no contexto educacional (RICHTER, 2003).
Todo e qualquer estudo que tematize a
arte não pode negá-la em sua especificidade
de ato que acontece através de gestos
e procedimentos sobre o mundo. Pois
aprendemos com os outros a imaginar, a
perceber e a agir a nos tornarmos capazes de
escolher e tomar decisões no convívio social
e cultural. A compreensão está comprometida
com o dever humano, permitindo assim
afirmar que viver de uma ou outra maneira
produz diferenças em nosso cotidiano. As
experiências distintas em nosso viver fazem
diferença nas questões da sensibilidade,
da capacidade de ver, sentir e ouvir, isto é,
de imaginar, perceber e agir. Neste sentido,
nossa incompletude emerge como abertura
provocativa e exigente de nossa autocriação.
Incompletude que é também a condição para
a invenção de nossos possíveis e que faz
da educação um fenômeno radical humano.
Nesse sentido a liberdade artística não quer
dizer gratuidade, pois, como tudo que é
imaginado, percebido e compreendido por
nós terá também referências e delimitações.
Sendo que a liberdade é fundamental em
qualquer processo de criação e ambas exigem
um laborioso aprendizado, um certo rigor.

Na definição de Paulo Freire, (1986 apud
RICHTER, 2004, p. 21), o termo rigor diz
respeito ao desejo de saber, a um modo
crítico de conduzir aprendizagens, para
ele “talvez rigor seja também uma forma
de comunicação que provoca o outro a
participar ou incluir o outro numa busca ativa”.
A arte não lida com a afirmação da realidade.
Frange (1995 apud RICHTER, 2004, p. 21),
fala do campo de significação da arte, o que
para ela é outro: “arte é o campo no qual os
fenômenos se dão. É um campo de incertezas,
que contém como dimensão o caos; é
uma incerteza desejável de obras abertas”.
Essa abertura que caracteriza a vitalidade
criadora inclui a percepção do esperado
como inesperado como dever humano no
mundo, revelando a cada instante que o real
passa também pelo ato de constituí-lo. Richter
(2003, p. 22), afirma que este compromisso
da arte na educação desde a infância, fazse enquanto um educar a sensibilidade
para que cada criança possa jogar com os
possíveis do humano no espaço e tempo de
sua cultura. Significa perseguir a experiência
poética e estética como experiência de
formação e transformação como aventura em
direção ao desconhecido, como produção
infinita de sentidos (RICHTER, 2003).
Esta é a tarefa da educação da sensibilidade:
recusar a homogeneização massacrante que
não oferece provocações dos sentidos e à
reflexão, exceto os que se prestam ao gosto
fácil. Trata-se de ajudar intencionalmente
as crianças a tornarem-se mais flexíveis em
suas relações imagéticas o que equivale
dizer, alargar possibilidades compreensível.
O trabalho educacional está comprometido
radicalmente com o dever humano, com
aprendizagens que permitem ampliar o
âmbito de experiências que nos signifiquem
na convivência com outras. Não se trata de
consumir conhecimentos do que é o mundo,
mas de favorecer aprendizagens e reflexões.
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Para Piaget (1983 apud RICHTER, 2004, p.
22), compreender significados supõe um ato
significador sobre o mundo. Em seus estudos
sobre a produção do conhecimento, essa
questão é absolutamente primordial é “a ação
em sua plasticidade muito maior” que explica
a gênese e a constituição de conhecimentos
relacionando-se sempre com a organização
e a estruturação do vivido. Organização e
estruturação que ativam o conhecimento e o
desconhecimento em outras sínteses
pelo constante desafio em direção
à produção de outras sensíveis
de interpretar, ou ainda tornar
o mundo mais maneiras
de fazer e compreender,
impulsionado por uma
curiosidade de ir além dos
limites do conhecimento.
Trata-se de um movimento
de complexificação do
sujeito,
trânsito
entre
ordem e incerteza, rigor e
liberdade, influência e autoria,
raciocínio e sonho, ética e estética.

outros e o mundo através dos meios artísticos
plástico-visuais, atualizando o conhecimento
em outros modos de imaginar e perceber.
Portanto, implica o desafio de relacionar três
grandes campos, educação, arte e infância,
colocando em movimento dimensões culturais
do humano existir que pela sua complexidade
não se deixa encerrar em colagens de
conceitualizações e metodologias sustentadas
em espontaneísmo e autoritarismo
simplificadores. Trata-se então
de uma articulação que
muitas vezes nos escapa
e
subvertem
nossas
intenções, nossos esforços
pedagógicos em capturálo por exigir saberes e
fazeres específicos de um
campo e outro, por exigir
sensibilidade e reflexão
para extrair de cada
um o que os singulariza
culturalmente, aquilo que os
tornam irredutíveis ao outro.

IMAGINAÇÃO E CRIATIVIDADE:
Educação, mais do que informar ou formar, UM DIÁLOGO COM A EDUCAÇÃO
é transformar. Nesse sentido a educação ESTÉTICA NA INFÂNCIA
aponta sempre para transformações ao
expandir horizontes, apresentar alternativas as
já conhecidas. Além disso, articular educação
e arte desde a infância significa compreender
o ato de educar como ato inseparável do ato
estético e ético de comunhão com o outro para
afirmá-lo como promoção de dever plural do
humano. Aqui se destaca o papel fundamental
de cada profissional no ato de acolher
cada criança para ajudá-la em sua inserção
social e cultural como experiência educativa
que explicita a vida e as relações afetivas.

Segundo Richter (2003, p. 24), o desafio é
abordar, desde a experiência pictórica infantil,
o conhecimento poético de tecer o vivido
no ato mesmo de atualizar, gradativamente,
gestos e palavras que transformam saberes
e fazeres coletivos em processos e modos
singulares de interpretar a si mesmo, os
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Ostrower (1996, p. 33), diz que criar é
ampliar, enriquecer, transformar o mundo e
o homem. Neste sentido o trabalho artístico
resulta da ação conjunta do fazer do olhar
e do pensar a partir de um sistema de
regras, modos de fazer, se constituíram
em trabalho artístico. Cabe aqui lembrar
que, embora a realidade aparentemente se
apresenta como pronto, ela é histórica, está
em movimento, em processo de construção
e reconstrução possível de transformações. À
medida que explicamos o caráter cultural e
histórico dos sentidos humanos, sublinhamos
a necessidade da aprendizagem. Esta
reflexão nos leva, neste momento, a
necessidade de analisar as concepções
de arte presentes no processo de ensino
aprendizagem, referentes à educação infantil.
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É possível ainda buscar a sensibilização
estética no que as crianças realizam, em
suas atividades criadoras, seja desenho,
pintura, colagem, modelagem, construção
com sucata, seja mesmo na arrumação de
seus materiais e na organização do espaço
e das brincadeiras. Volto a dizer que, mais
do que o conteúdo envolvido na atividade,
é o enfoque do olhar que permite que as
atividades tenham a qualidade de experiência
estética, conforme consta nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001, p. 45).
Para Vygotsky (1998), o estudo dos
fundamentos psicológicos das Artes se
encontrava vinculado aos pontos de vista
adotados pelas teorias da percepção, do
sentimento, da imaginação e da fantasia.
Ele estava convencido de que a abordagem
psicológica referente à criação artística só
era possível a partir do desenvolvimento de
uma argumentação que estivesse baseada
em três aspectos da psicologia humana ou
numa articulação conjunta deles. A premissa
básica de sua abordagem psicológica às
artes é a diferença entre a reação estética e
as reações comuns causadas, por exemplo,
pelo paladar ou olfato. Vygotsky (1998)
demonstra que na reação estética se configura
uma contradição original que era expressa
exemplarmente pelo paradoxo do Comediante
de Diderot, segundo o qual o ator chora com
lágrimas de verdade, mas suas lágrimas
brotam de seu cérebro. A especificidade da
reação estética é caracterizada, portanto
destacando-se nela a retenção e o controle
das manifestações exteriores da emoção.
Se considerarmos que a criação consiste
em seu verdadeiro sentido psicológico, em
fazer algo novo, é fácil chegar à conclusão
de que todos podem criar em maior ou
menor grau e que a criação é acompanhante
normal e permanente do desenvolvimento
infantil (VYGOTSKY, 1998 p. 46). Para o
autor, possibilitar a criança em idade escolar
oportunidade para o exercício pleno da criação
artística é fundamental. As suas indicações para
a organização de intervenções pedagógica
que tem como objetivo promoverem o exercício
da atividade criadora de natureza estética

na educação escolar sinaliza claramente
a espontaneidade da expressão infantil.
A criança desenha figuras não exatamente
porque um futuro artista plástico está
lutando para desabrochar nela, mas porque
estes atos de criação estética são naquele
momento, necessários para ela e porque
existem potencialidades criativas que dizem
respeito a todos e a cada um de nós. Para
Vygotsky (1998, p. 259), a familiaridade da
criança com os sistemas convencionais de
representações de cada uma das artes deveria
ser parte indispensável da educação pública.
O sentimento estético tem que se tornar um
assunto da educação como são todos os
outros assuntos, e receber atenção especial.
Ainda acrescentando, é necessário explicitar
que para Vygotsky, a criatividade é uma função
psicológica comum a todos independente
de talento ou da maturação precoce de uma
determinada capacidade mental especial.
Se considerarmos que a criação consiste
em seu verdadeiro sentido psicológico, em
fazer algo novo, é fácil chegar à conclusão
de que todos podem criar em maior ou
menor grau e que a criação é acompanhante
normal
do
desenvolvimento
infantil.
Para Molon (2003, p.125, 126 e 127), o
sujeito é um “quase social” assegurado que
não é apenas uma expressão, manifestação
social nem um receptor, consumidor passivo
das condições externas, mas é na relação
com os outros e nela que se constitui
sujeito e é constituinte de outros sujeitos. A
construção do sujeito como um ser evolutivo,
rompendo com as tendências heterônomas
e autônomas. Diante deste contexto, a
reação estética é uma catarse, isto é a arte
está implicada a dualidade de emoções, ela
possibilita emoções antagônicas e opostas,
tais como ocorre na tragédia em que está
presente uma série de sentimentos opostos:
dor/prazer, depressão/excitação. A catarse
na reação estética por tanto não significa a
descarga da energia emocional, tal como
entendida na área da psicanálise, mas sim a
complexidade do pensamento das emoções.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos argumentos evidenciados no teor deste artigo, foi possível observar a importante
relação existente entre as Artes e o desenvolvimento infantil desde as menores idades, pois
ela possibilita, dentre tantos benefícios, que as crianças se auto conheçam, inferindo nas
reflexões sobre o seu papel no mundo, favorecendo a exteriorização de sentimentalização
que promovem melhores atitudes tanto em relação ao meio quanto em relação ao outro
que divide esse mesmo espaço, qualificando suas interações e ampliando o leque de
possibilidades de ações defronte a situações-problemas que se deparam no seu cotidiano.
A assertiva acima citada aponta para a necessidade de ampliação de experiências
que envolvam as Artes na Educação Infantil, ofertadas com intencionalidade de formação
humana, maximizando as vivências infantis e possibilitando que percebam as Artes como
instrumento de conhecimento próprio e viabilizem um olhar para o outro de maneira
empática e sensível, produzindo a construção de um conhecimento vivido, sentido e refletido
que impacta na aquisição de aprendizagens significativas, que sirvam de instrumento
para desbravar o mundo e conceber-se como sujeito social ativo e transformador.
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AFINAL, EXISTE INCLUSÃO DE ALUNO
DEFICIENTE MENTAL NO ENSINO
REGULAR OBRIGATÓRIO?

RESUMO: Este texto visa o aprofundamento sobre a inclusão de deficientes mentais no ensino
regular obrigatório, analisando o histórico da questão da inclusão, a realidade atual dentro da sala
de aula, suas possibilidades e desafios. Além disso, o artigo faz uma reflexão sobre a importância
da diversidade, os grandes avanços que ela proporciona, a importância da equidade e a formação
dentro das escolas de cidadãos éticos e responsáveis pelo desenvolvimento inclusivo da sociedade.

Palavras-chave: Inclusão; Diversidade; Equidade; Deficiente; Cidadão.
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INTRODUÇÃO

É

importante verificar se há inclusão das crianças com deficiência mental dentro da
educação regular, não é uma integração, mas sim uma inclusão, onde todas suas
potencialidades e necessidades sejam observadas.

O presente trabalho iniciará com um resgate histórico da inclusão de deficientes, bem como,
abordará discussões acerca de alunos com deficiência mental dentro da escola, quais avanços
são observados e quais são os maiores desafios. A busca constante de conhecimento é a
força para obter respostas ou construí-las, de relatar o cotidiano dentro de uma escola pública
de ensino, com suas superações e desafios.
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LINHA DO TEMPO NO BRASIL

Nacional de Educação Especial (CENESP).

No Brasil a primeira fase da História da
deficiência estendeu-se até meados de 50,
com pouquíssimo atendimento educacional.
Ressaltando a exclusão das pessoas com
necessidades especiais (MIRANDA, 2007).

Em 1980, nos países da Europa e América
do Norte há ênfase na integração, enquanto no
Brasil existem vários conflitos, em relação ao
poder e educação, a população marginalizada
reivindica seus direitos e compareceu às ruas.

Enquanto ocorria a segunda fase em países
da Europa e América do Norte, em nosso
território permanência da NEGLIGÊNCIA,
existia apenas despreocupação amplamente,
em relação aos deficientes. Ocorreram ações
isoladas em relação às deficiências visuais,
auditivas e físicas, entretanto
em relação à mental, houve
um silêncio quase absoluto
por longos e dolorosos anos
para quem necessitava de
apoio contínuo, mas era
dissimulado das questões
sociais (MIRANDA, 2007).

Alguns anos depois ocorre a Ditadura Militar,
período crítico para toda a sociedade brasileira,
encobrindo os direitos dos deficientes. No
Brasil, as mudanças ocorreram lentamente,
mas infelizmente os alunos deficientes ficam
a margem dos fatos e suas necessidades
não são consideradas.

Em 1990, surge no país
há discussões acerca da
Inclusão Escolar, ressaltando
a importância de classes
heterogêneas, permeando
trocas
constantes,
desenvolvimento
amplo,
socialização e cooperação
Na década de 50, houve
nas interações humanas.
expansão do número de
Essa questão é amplamente
classes especiais e de
analisada por profissionais
escolas especiais, mas
ligados a educação, visando
o descaso ainda era
imenso no nosso país. Em 1957, o governo um processo mais justo e diversificado na
federal assumiu a responsabilidade pelo educação brasileira, almejando a igualdade
atendimento educacional aos deficientes. dentro da diversidade (MIRANDA, 2007).
Logo após essa ação, 1960, aumentou ainda
Em 1996, ocorre uma conquista
mais o número de classes especiais e foi
criada a “Campanha Nacional de Educação importantíssima na história da luta dos
e Reabilitação de Deficientes Mentais” deficientes, já que a LDB (Leis de Diretrizes
(CADEME), visando educação, treinamento, e Bases da Educação Nacional) 9.394/96,
reabilitação e assistência. Já em 1969, Capítulo V, artigo 58 propõe extensão
havia mais de 800 estabelecimentos de da oferta da educação especial, na faixa
ensino especial, um aumento em apenas etária de 0 a 6 anos, melhoria dos serviços
professores
preparados
nove anos de 800 possibilidades de apoio educacionais,
aos deficientes, um recorde inédito, em e recursos adequados à diversidade.
relação a lenta evolução do processo de
Foi um grande avanço em relação aos
atendimento no Brasil (MIRANDA, 2007).
direitos das pessoas com necessidades
Em 1970, nos países desenvolvidos há especiais, contudo na maioria das vezes as Leis
intensas discussões sobre integração, no distanciam-se muito da realidade, uma vez que
nosso país acontece a Institucionalização da todos os direitos dos deficientes já estavam
Educação Especial, com o surgimento do Centro garantidos, através da Declaração Universal
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dos Direitos Humanos (1948), que afirma
em seu artigo 24, “Toda pessoa tem direito a
educação...”. Todavia surgem Leis específicas
para que haja garantia de seus direitos a
muito tempo estipulados (MIRANDA, 2007).

Pessoa com deficiência, que trata de diversos
aspectos relacionados à inclusão das pessoas
com deficiência. Em 2019, surge o Decreto Nº
9.465, que cria a Secretaria de Modalidades
Especializadas de Educação, extinguindo
a Secretaria de Educação Continuada,
Os paradigmas relativos ao processo de Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI).
inclusão implantado por outros países estão
sendo atualmente avaliados a fim de serem DEFICIÊNCIA MENTAL
identificados os sucessos e insucessos.
O conceito de deficiência tem sido
Enquanto isso, no Brasil, essa política de
integração se manifesta de forma inconsistente, discutido mundialmente, antes predominava
deixando de lado uma reflexão que solidifique os uma visão médico-organicista, situada nas
deficiências da pessoa, atualmente imagina-se
ditames expressos no documento denominado: a deficiência é constituída pelo ambiente em
“Declaração de Salamanca”, UNESCO (1994). que o indivíduo está inserido, verifica-se se a
sociedade impõe limitações as condições de
Desde 1988, a Constituição garante o direito superação de impedimentos sociais, físicos e
de todos à educação, em seu artigo 208, econômicos (MANTOAN, 2008).
estabelece a integração escolar, como preceito
Atualmente, os diagnósticos não são
constitucional, priorizando o atendimento
baseados unicamente no QI (Quociente
as pessoas com necessidades especiais, de Inteligência) da pessoa, buscam uma
preferencialmente na educação regular. visão social da pessoa, valorizando suas
potencialidades dentro da sociedade em que
A LDB possui um capítulo exclusivo para o vivem, observando as oportunidades e apoios
tema, entretanto a teoria e a prática distanciam- encontrados ao longo
se na realidade brasileira, sendo que ainda da vida.
temos um acesso escasso ao ensino comum,
para todos os cidadãos, inclusive para as
pessoas com necessidades educacionais
especiais. Nosso país avança lentamente,
contudo a Educação pode permear
um grande progresso para todos.
Em 2014, o Plano Nacional
de Educação (PNE), tem em sua
redação: “Universalizar, para a
população de 4 a 17 anos com
deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, o acesso à educação
básica e ao atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede
regular de ensino, com a garantia de sistema
educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados”.
Em 2015 foi promulgada a Lei Brasileira
de Inclusão, conhecida como Estatuto da
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Podemos afirmar ainda que a deficiência
mental é apontada ao funcionamento intelectual,
inferior à média (QI 70), associado a limitações
em relação a comunicação (interação social),
cuidados pessoais (higiene, alimentação
e aparência), competência domésticas
(vestimentas, afazeres domésticos, etc.),
habilidades sociais (relações interpessoais),
utilização dos recursos comunitários (fazer
compras, utilizar transportes coletivos,
ir a cinemas, teatro, etc.), autonomia (
atitudes), saúde e segurança (manutenção
de sua própria saúde), aptidões escolares
(habilidades acadêmicas), lazer (motivação
e entretenimento) e trabalho (manutenção de
uma ocupação). Ocorre através de problemas
no cérebro, afetando o aspecto cognitivo,
dificultando também seu comportamento
(MANTOAN, 2008).
A deficiência é provocada por fatores
genéticos, na vida intrauterina, ao nascimento
ou na vida pós-natal do bebê. Os indivíduos
com essa deficiência necessitam de
acompanhamento pedagógico, psiquiátrico
e psicológico, para mediar seu crescimento
cognitivo, social e afetivo. A deficiência
Mental atinge cerca de 5% da população
brasileira, um número elevado, que requer
muita atenção e comprometimento dos
educadores, governantes e sociedade em
geral. É importante não confundir deficiência
mental com fracasso escolar, muitas vezes a
deficiência está no sistema e educacional e
não na criança. Evidentemente é mais fácil
agregar a culpa na deficiência do aluno do que
nos projetos pedagógicos, dos profissionais
e na rede educacional (MANTOAN, 2008).
A inclusão é a base para um país mais
democrático e humanitário, em todos seus
aspectos, principalmente nas escolas, pois
é o lugar mais propício para expansão do
desenvolvimento dentro da diversidade.
Durante anos as pessoas com necessidades
especiais foram rotulados através de expressões
preconceituosas e exclusivas: IDIOTA,
SUBNORMAL, GRAVE, EDUCÁVEL, LEVEMODERADO, DELICADO, DEFICIENTE IMBECIL
MORAL, IMBECIL, DISLÉXICO, INADAPTADO,
DELICADO SUBNORMAL e CRIANÇA COM
DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM.

Contudo, essas expressões vêm sendo
distintas dos vocabulários, depois de
muito estudo e leis específicas, surgiu a
definição de “necessidades educacionais
especiais”, no Relatório de Warnock em
1978, Reino Unido e atualmente deficiente.
A deficiência mental é um “fenômeno”
em constante mutação, têm sido estudada
ativamente nos últimos anos, utilizandose dos avanços tecnológicos e suas
possibilidades, com aspectos médicos,
psicológicos, psiquiatras e educacionais, este
último está contribuindo efetivamente nos
estudos. Ressaltando a idéia de inclusão,
buscando novos procedimentos, mediante a
socialização e interação dentro do processo
de ensino-aprendizagem (MANTOAN, 2008).
Assim, a deficiência mental é uma
doença ligada ao aspecto cognitivo do
indivíduo, relacionado ao comportamento e
relacionamento interpessoal e intrapessoal,
todavia é necessário refletir muito sobre
todas as análise acerada de definições,
pois o meio social é fator fundamental para
reflexões e definições (MANTOAN, 2008).

PROTAGONISTA?
Para argumentarmos tal pergunta do título
acima, vamos responder a um questionamento
vital. A escola está apta para receber o aluno
deficiente mental? A inclusão de alunos com
deficiência mental possibilita benefícios aos
outros, segundo Piaget (1950), “a inteligência
encontra maior facilidade de evolução na relação
que surge da possibilidade de ‘trocas’ dentro
do grupo”, os tornando adultos menos cruéis,
permeia participação das crianças na diversidade,
média parcerias entre as famílias, comunidade
e funcionários, desafia os educadores a
novas estratégias de ensino, estimula a
socialização, a autonomia e a solidariedade.
Essa inclusão deve ter meios democráticos,
valorizando superação de desafios, a
flexibilidade e o envolvimento coletivo em todo
processo, lembrando que a Prática Inclusiva
se centra na aprendizagem e não no ensino,
é preciso valorizar os desenvolvimentos
constantemente. A inclusão dos alunos com
deficiência mental enfrenta vários desafios, ela
é alvo de maior resistência dos professores,
pois é a aprendizagem que mais se distância
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dos objetivos do ensino tradicional, os
educandos têm muita dificuldade na leitura,
escrita, cálculos, ou mediante o diagnóstico
não irão atingir o mínimo de conteúdos que
se espera de cada ano/ciclo. Ainda existe um
estereótipo que eles são agressivos, impedindo
a formação de vínculos (PIAGET, 1950).

ALUNOS DEFICIENTES MENTAIS
Antigamente, até a força de trabalho era
determinante para estabelecer deficientes,
atualmente o capitalismo os considera
incapazes, porque são apenas consumidores,
não são proprietários, trabalhadores (na
maioria das vezes), compradores e vendedores.
Segundo Camargo (2004), “O ambiente
constrói socialmente incapacidades”, é um ciclo
que analisa os indivíduos pela sua capacidade
de igualar-se aos considerados “normais”.

Alguns profissionais acreditam que a
inclusão deveria ser só no âmbito social, já
que no pedagógico nada seria possível de
fazer, mas faz-se necessário avaliar o aluno ele
por ele mesmo e assim notar seus avanços,
mesmo que sejam poucos, mas respeitando
A inteligência torna-se forma de rotulação
as necessidades e potencialidades de cada e de estigmatizar através da normalidade
criança, dentro da sala de aula (PIAGET, 1950). de outras pessoas, muitas vezes como
dotado, superdotado ou pouco dotado (de
Todavia, a educação não é baseada apenas inteligência), lembrando que na sociedade
no ensino-aprendizagem da leitura, escrita e em que estamos inseridos a leitura e escrita
cálculos ela forma cidadãos para a sociedade evidenciam posições e agrega valores, qual
e para a vida com um todo e a escola precisa se pai que não deseja que seu filho tenha uma
preparar para receber alunos com deficiência boa qualificação e ascensão social? Todavia,
mental, pois são direitos permeados por o ensino aos deficientes mentais ainda tem
bases legais e ela deve obter parcerias vários desafios a serem alcançados. A ideia de
com instituições que possam contribuir inclusão deve ser aplicada a partir da realidade
com seu trabalho, como a área da saúde, escolar do aluno, visando sua interação com o
serviço social, cultura, etc. (PIAGET, 1950). meio e sua participação efetiva na sociedade
em que está inserido. Seus pais geralmente
Lembrando de como a escola pode realizar esperam que as escolas os ensinem a ler e
a inclusão e garantindo apoio para que ela escrever, acreditando que essa aprendizagem
realmente ocorra, com o envolvimento real os colocará mais próximos aos “normais”.
de todos os profissionais, comunidade,
família e sociedade em geral.A escola
Segundo Camargo (2004) “... os pais
necessita inserir em seu Planejamento Político acreditam que a alfabetização ajuda no
Pedagógico essas concepções, refletir, avaliar processo de adaptação à sociedade...”, mas
e buscar parcerias. Assim o planejamento da é necessário que o processo dialógico entre
unidade deve adaptar-se as condições de professor-pais-alunos seja contínuo, trocando
seus alunos e permear desenvolvimentos, anseios, progressos e metas, valorizando as
envolvendo um trabalho coletivo, pois realizações do sujeito, sem destacar apenas a
a família e a escola seguem juntas no linguagem padrão, caso contrário como afirma
desenvolvimento da criança (PIAGET, 1950). Camargo (2004), “a criança irá crescendo e
moldando sua subjetividade como incapaz,
A diversidade proporciona um processo de mediante o meio em que está inserido”.
ensino-aprendizagem riquíssimo para todos os Segundo, Camargo (2004) as crianças não
alunos, é uma troca constante de saberes e aprendem a escrever simplesmente porque
formação pessoal. Se uma criança considerada tentam compreender que classe de atividade
“comum” estuda na mesma sala que uma criança é essa. “Não aprendem porque vêem letras
com necessidade especial, ela tem inúmeras escritas, mas porque tentam compreender
possibilidades de crescimento quanto ao seu porque essas marcas gráficas são diferentes
aspecto afetivo, social e cognitivo, porquanto de outras. “ Assim, é necessário buscar
as diferenças fazem parte da composição um sentido para o processo de ensinosocial, não há como escapar e a escola pode aprendizagem dos alunos com deficiência
conscientizar desde cedo todos os alunos, esta mental, meios pelos quais a pessoa possa
é uma maneira de obter uma coletividade menos aumentar sua independência, produtividade e
injusta e preconceituosa
(PIAGET, 1950). integração em seu meio social (PIAGET, 1950).
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O desenvolvimento cognitivo é necessário
ao desenvolvimento afetivo e social, afastando
o termo incapacidade e ressaltando o termo
inadaptação. O educador precisa repensar
constantemente seu trabalho e seus resultados,
um respeito mútuo entre professor e aluno,
excluindo o pensamento de que o indivíduo seja
incapaz, sendo que o ambiente escolar que
não está adequado para ele.O aluno deficiente
mental precisa ter suas limitações respeitadas,
por exemplo, ele aprende mais com atividades
visuais e situações concretas que possam
ser associadas ao cotidiano, entretanto não é
correto desrespeitar sua idade, necessidades
de tal fase e suas capacidades.Pois privilegiar
a idade mental no desenvolvimento de
habilidades da vida prática e na aquisição de
conhecimentos acadêmicos pode retardar de
tal maneira essas aprendizagens, que elas não
seriam mais úteis para a independência do
sujeito na sua idade real (PIAGET, 1950).

A igualdade na diversidade acalenta grandes
conflitos. A sala de aula é um lugar propício para
socializações e enriquecimento de valores e
conhecimentos, não pode haver espaço para
que algum aluno se sinta ridicularizado ou
vítima do preconceito, onde suas deficiências
são ressaltadas, mas e as suas qualidades?
Inúmeras vezes os deficientes mentais não
participam da programação escolar. Camargo
(2004), afirma que “Os deficientes mentais
são excluídos pela quantidade e qualidade de
sua inteligência”.

Contudo a escola é lugar de construção de
saberes, de respeito, de atenção e de amor.
A teoria e a prática se afastam, trazendo
consequências errôneas em longo prazo,
outrora se existir oportunidades, apoio e
suporte, o aluno com deficiência mental
Essa ação conduz ao fracasso escolar e apresentará suas habilidades, possibilidades,
baixa auto-estima dos educandos, diminuindo aptidões e capacidades (CAMARGO, 2004).
as possibilidades de inclusão, que é muito
comentada, contudo a prática conduz seus
alunos ao descaso e desvalorização de suas
habilidades, prazeres, necessidades e de sua
auto-estima. Quando o aluno está inserido
no contexto escolar é preciso que ele seja
estimulado a enfrentar desafios, treinando suas
habilidades e tenha autonomia em suas tarefas
e decisões (PIAGET, 1950).
Segundo, Mantoan (1998), eles precisam
ser colocados em situações problemáticas
para aprender a viver o desequilíbrio cognitivo
e emocional. “Se os conflitos são evitados,
como poderão chegar a uma tomada de
consciência dos problemas a resolver
e como testarão sua capacidade de
enfrentá-los?” Por exemplo, no processo
de letramento o indivíduo necessita
acreditar no desenvolvimento da leitura e
da escrita, precisa sentir necessidade
e ter acesso a vários textos que
tenham significado para ele e
tenha prazer em ler, viajar
nas histórias e sinta-se
ser integrante do espaço
em que está inserido,
de sua família e da
sociedade em geral
(MANTOAN, 1998).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível concluir que a inclusão de deficientes mentais é possível e está em
progresso no Brasil, é um processo altamente complicado, todavia está em evolução.
No início, as pessoas com necessidades especiais não tinham nenhum direito, eram
totalmente excluídos do contato social, porém atualmente encontramos diversas
bases legais e cidadãos comprometidos com a busca da igualdade, já que é um
percurso riquíssimo para desenvolvimento profissional e principalmente pessoal.
Falar em Educação Inclusiva é ressaltar os direitos humanos e universais, a educação
de qualidade e o envolvimento de todos no processo evolutivo. É permeável afirma ainda,
que os profissionais da educação encontram diversas dificuldades nesse processo de
inclusão, como seu despreparo e da escola, a falta de suporte e apoio, todavia faz-se
necessário preparo da escola, em sua arquitetura, seu Projeto Político Pedagógico e seus
valores e sua ética, para receber os alunos deficientes mentais, assim como qualificação dos
professores e conscientização de todos os funcionários, comunidades e serviços de apoio.
O ambiente de aprendizagem deve ser motivador, agradável, higiênico, organizado
e estimulante para todos os alunos. Faz-se necessário uma relação de harmonia e
colaboração entre família e escola, ressaltando a necessidade de projetos que sejam
baseados na inclusão responsável e não na manutenção da exclusão de alguns alunos.
É imprescindível que os educadores encarem realmente seu papel de mediador e
facilitador, que tenham comprometimento e amor pela sua função social, que busquem
aperfeiçoamento, através de capacitações, oficinas, cursos e bases teóricas, pois
a inclusão de deficientes mentais é um assunto amplo e discutido mundialmente.
É um processo complicado, pois os indivíduos acabam sendo avaliados por sua capacidade
de igualar-se aos considerados “normais”, há exclusão pela quantidade e qualidade de sua
inteligência, valorizando a leitura e a escrita, que agrega valores e posições em nossa sociedade.
Contudo é necessário ressaltar que a Inclusão é centrada na aprendizagem do aluno, tendo como
base a equidade, com políticas públicas que influenciam positivamente esse desenvolvimento,
incluindo profissionais qualificados e comprometidos com a Educação Inclusiva, cidadãos mais
participantes e menos preconceituosos (os adultos são excludentes, as crianças são inocentes,
mas algumas são moldadas por adultos preconceituosos) e familiares caminhando junto à escola,
excluindo o pensamento que o indivíduo é incapaz, já que é o ambiente escolar que não está apto
a ele, lembrando que os avanços só são possíveis com o trabalho em equipe.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A BUSCA
POR UMA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA
RESUMO: Este artigo tem como objetivo geral a busca pelo aprofundamento e a compreensão
a partir das reflexões obtidas por meio das contribuições teóricas sobre a Educação Inclusiva
no Brasil como também os desafios que permeia o cenário educacional, principalmente
no que tange a busca por uma aprendizagem significativa. Partindo deste pressuposto, ao
aprofundar-se diante do histórico e as terminologias que a Educação Inclusiva sofreu aos
longos dos últimos anos, seja no contexto social como também no contexto educacional.
Nesse sentido, os referenciais teóricos e os documentos legais que norteiam a educação
básica no Brasil, servirão de embasamento para o presente trabalho. Analisa a evolução
histórica dos educandos portadores de necessidades especiais. O aprofundamento e a
compreensão das reflexões e contribuições teóricas sobre a educação inclusiva no Brasil.
A importância da aprendizagem significativa no processo de desenvolvimento do educando
na educação infantil. Analisar as estratégias de ensino envolvidas essas práticas. Construção o
conhecimento por meio do conhecimento prévio do educando. Interagir com diferentes contexto.
Planejar atividades interessantes para motivação. Ambiente propício a assimilação do saber.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Criança; Ensino Aprendizagem; Educação Inclusiva.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo geral deste trabalho é fazer uma abordagem e uma análise voltada para
a aprendizagem significativa para os educandos com necessidades especiais.
Acredito que se pode contribuir de forma bastante significativa para a superação
das dificuldades da aprendizagem apresentadas por crianças que compõem uma parcela
significativa da população, que não consegue aprender as habilidades necessárias.
Acreditamos que para a superação dos problemas é necessário planejamento que inclua
atividades diversificadas e individuais partindo das vivências dos educando e colocá-las
em prática , cada criança tem suas características particulares. O educador necessita estar
atento a estas especificidades, atentando para as dimensões conceitual , atitudinal e
também factual. O educador por meio dos eixos norteadores, o sentir, perceber, compreender,
definir, argumentar, discutir, transformar pode levar o educando a trilhar o caminho
da aprendizagem significativa. Este trabalho pedagógico de caráter multiprofissional, exige
coragem, determinação, autocrítica contínua por parte dos educadores, da gestão escolar e
a equipe de profissionais especialistas que compõem a equipe escolar. Nesse contexto, a
educação inclusiva exige de modo abrangente a necessidade de um trabalho multiprofissional
em todas as instituições escolares, principalmente na Educação Infantil como também nos ciclos
iniciais da educação básica, tornando assim cada vez reconhecida e de suma importância.
Este estudo se volta para análise da problemática, das dificuldades de aprendizagem
dos educandos com necessidades especiais e garante que as dificuldades de
aprendizagem dos educandos acarretam fatores como tipo de metodologia utilizada
na sala de aula, o currículo que é oferecido aos
alunos, a falta de prática por parte
dos professores e professores capacitados, conteúdos e exercícios inadequados,
crianças que tem um ritmo diferente de aprendizagem, trabalho diário do professor.
O docente precisa repensar suas práticas, cotidianas para estabelecer adequações curriculares,
projetar estratégias e intervenções pedagógicas que possibilitem a construção de uma aula
inclusiva na qual seja possível a aprendizagem significativa de cada um dos alunos e de todos.
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HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA NO BRASIL
Segundo a Constituição Federal do
Brasil de 1988 a educação escolar é um
direito constituído por lei que garante e
assegura o acesso de todas as crianças e
adolescentes no espaço escolar, não somente
assegura como também garante o acesso e
a permanência em uma instituição escolar.
Desta forma a educação básica está inserida
em um cenário que é capaz de produzir em
diferentes momentos históricos seja pelas
relações sociais, políticas e econômicas
que são estabelecidas, isto gera desafios
educacionais que requerem e exigem a
busca por novos conhecimentos, habilidades
e atitudes que promovam a inserção de
cada indivíduo na sociedade, criando assim
a busca por uma educação de qualidade.
Partindo desta concepção, uma educação de
qualidade deve estar pautada na premissa de
que toda criança, adolescente, jovem, adulto
tenha o direito a formação educacional que
em sua totalidade esteja pautada em valores
éticos, desenvolvimento de habilidades que
contribuem para a cidadania, assim formando
cidadãos críticos de sua própria realidade.
Nesse sentido é dever do Estado oferecer
educação básica a todos, é dever de cada
instituição escolar seja ela pública ou particular
a busca pela igualdade ao acesso ao ensino
para todos os indivíduos ofertando assim uma
educação de qualidade, assim está decretado
na Constituição Federal do Brasil de 1988:

O direito ao ensino deve ser dado a
todos, não somente a algum segmento
da sociedade, porém isso nem sempre
acontecia. As escolas não aceitavam alunos
com alguma deficiência, negando a eles
o direito ao estudo e a educação. Sabe-se,
porém, que o direito à educação básica para
todos ainda é muito recente no cenário
educacional brasileiro, principalmente no que
tange a educação inclusiva que,aliás sofreu
diversas transformações e nomenclaturas,
até chegarmos na terminologia utilizada
nos dias atuais. A educação inclusiva
ou também designada educação para
pessoas com deficiências, ou transtornos
e altas habilidades, tem como histórico a
estruturação em princípios preconceituosos,
discriminatórios, como também em alguns
casos eliminatórios, fruto de uma sociedade
elitista, arcaica e preconceituosa no final
do século XIX, foi marcado pela criação de
instituições consideradas pioneiras que em
sua concepção priorizava o atendimento
médico e não o atendimento educacional, este
atendimento médico visava o distanciamento
do convívio em sociedade. Para algumas
sociedades,
pessoas
com
deficiência
ou transtornos e altas habilidades eram
consideradas dignas de vergonha, desprezo,
e humilhação, sendo vista como inútil perante
a sociedade, porém, no século XX, houve
o surgimento seja de caráter assistencial,
serviços de reabilitação médica e cuidados

Artigo 205 – Educação como um direito de
todos, garantindo o pleno desenvolvimento
da pessoa, o exercício da cidadania e a
qualificação para o trabalho.
Artigo 206 - estabelece “igualdade
de condições de acesso e permanência
na escola”.
Artigo 208 - parágrafo III - Oferta de
Atendimento Educacional Especializado,
preferencialmente na rede regular de
ensino.
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voltados para a educação, mesmo assim,
segregados da sociedade. Historicamente até
a década de 1960, tinha como nomenclatura:
educação dos excepcionais, com entidades
assistencialistas e/ou filantrópicas, somente na
década de 1980 diante do cenário internacional
através do movimento que direcionava para
a educação para todos e de qualidade.

Artigo 29º. A educação infantil, primeira
etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da
criança de até 5 (cinco) anos, em seus
aspectos físicos, psicológico, intelectual
e social, complementando a ação da
família e da comunidade. (Redação
dada pela Lei nº 12.796, de 2013).

Ao longo dos anos, houve muitos
debates, lutas pelos direitos das pessoas
com deficiência ou transtornos e altas
habilidades, principalmente no que tange o
direito o acesso à educação de qualidade.

O artigo 58, da LDB, no entanto, vai misturar
um pouco os enfoques clínico e pedagógico
ao conceituar a educação especial “como
modalidade de educação escolar, oferecida,
preferencialmente, na rede regular de
ensino, para educandos
portadores
de
necessidades
especiais”.

A Lei Federal nº 9.394, de
20/12/96 – LDBEN - promulgada
destaca os seguintes tópicos
para a Educação Básica,
a qual também serviu
de fundamentação legal
para a elaboração de um
documento
oficial
que
visasse
especialmente
a
educação
inclusiva:
artigo 4º, inciso III, a LDB diz que o
dever do Estado, com a educação escolar
pública, será efetivado mediante a garantia
de “atendimento educacional especializado
gratuito aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, transversal
a todos os níveis, etapas e modalidades,
preferencialmente na rede regular de ensino;
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013).

No § 1º, do artigo 58º, diz:
“haverá, quando necessário,
serviços
de
apoio
especializado, na escola
regular, para atender às
peculiaridades da clientela
de
educação
especial”.
Neste artigo podemos
observar que é dado devida
reverência aos alunos portadores
d e
necessidades especiais, que até então
não tinham apoio do Sistema de Ensino, para
atendimento escolar, a não ser em instituições
especializadas, oferta dos serviços de educação
especial, na faixa etária do nascimento aos 6
anos de idade, integrados ao desenvolvimento
do
currículo
de
educação
infantil.

A escola comum, ao viabilizar a inclusão de
Logo, vemos os avanços do dispositivo da Lei alunos com necessidades especiais, deverá
9.394/96: primeiro: O atendimento educacional promover a organização de classes comuns e de
é gratuito. Portanto, a oferta do atendimento serviços de apoio pedagógico especializados.
especializado, no âmbito da rede oficial de
ensino, não pode ser cobrada; e segundo:
E o artigo 59, já mencionado, está
pessoas em idade escolar são considerados justamente para garantir esses direitos, no
“educandos com necessidades especiais”, entanto, se formos analisar como está a
o que pressupõe um enfoque pedagógico educação especial em nossas instituições
em se tratando do atendimento educacional. vamos nos deparar com uma situação
triste. A LDB já está em vigor desde 1996,
no entanto, as instituições ainda estão
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longe de atender a essa classe de alunos, foram denominados educandos portadores
como deveria, ainda perdura a falta de infra- de deficiência especiais. No ano de 2013 a
estrutura e também de profissionais da área. terminologia recomendada foi, pessoas com
deficiências ou transtornos e altas habilidades.
Ainda os alunos portadores de necessidades
especiais estão à margem da educação. E não
Em 2016 na resolução 02/2011 o Conselho
é a instituição escolar em si a culpada, mas Nacional para a Educação como educandos
o próprio sistema, que no papel vem garantir com necessidades educacionais especiais.
algo e na realidade não cumpre. Pois, é o
sistema que pode proporcionar as condições
Artigo. 58º - Entende-se por educação
necessárias,
como
salas
adequadas, especial, para efeitos desta lei, a modalidade de
§ 3º. A oferta de educação especial, dever educação escolar, oferecida preferencialmente
constitucional do Estado, tem início na faixa etária na rede regular para educandos com deficiência,
de zero a seis anos, durante a educação infantil. transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação. (BRASIL, 2013).
Artigo 62º. A formação de docentes
para atuar na educação básica far-se-á
Nesse sentido, na educação inclusiva
em nível superior, em curso de licenciatura torna-se como premissa o desafio de
plena, admitida, como formação mínima proporcionar aos educandos uma educação
para o exercício do magistério na educação de qualidade, pautada na aprendizagem que
infantil e nos cinco primeiros anos do por meio de desafios, reflexões, e construção
ensino fundamental, a oferecida em nível do conhecimento, abandona de vez a
médio, na modalidade normal. (Redação concepção de educação assistencialista e
dada pela lei nº 13.415, de 2017). filantrópica que persiste por muitas décadas.
O documento oficial (2000) que direciona
As Diretrizes Curriculares Nacionais
o atendimento educacional especializado para a Educação Básica, no tocante a
nas instituições escolares determina que: Educação Inclusiva determina que para
atuação no atendimento especializado,
Garantir o acesso à educação infantil em o docente deve atentar-se para estes
creches e pré-escolas, respeitando ao direito seguintes itens, conforme está no Artigo 12:
do atendimento especializado. A educação
especial é modalidade do sistema educacional
I- Identificar, elaborar, produzir e organizar
que deve ser oferecida e ampliada na rede serviços,
recursos
pedagógicos,
de
regular de ensino para educandos com acessibilidade e estratégias considerando
necessidades educacionais especiais. A as necessidades especificas dos alunos
educação especial articula-se com a educação público-alvo
da
Educação
Especial;
infantil no seu objetivo de garantir oportunidades
sócio, educacionais à criança, promovendo
II-Elaborar e executar plano de atendimento
o seu desenvolvimento e aprendizagem, educacional especializado, avaliando a
ampliando dessa forma, suas experiências, funcionalidade e a aplicabilidade dos
conhecimento
e
participação
social. recursos pedagógicos e de acessibilidade;
III-Organizar o tipo e o número de atendimento
A primeira LDBEN (Lei de Diretrizes e aos alunos na sala de recursos multifuncionais;
Bases para Educação), de 1961 determinava
a
educação
dos
excepcionais,
na
IV- Acompanhar a funcionalidade e a
aplicabilidade
dos recursos pedagógicos
Constituição Federal do Brasil de 1988 foram
denominados de portadores de deficiência. e de acessibilidade na sala de aula
Somente em 1996, com a segunda LDBEN, comum de ensino regular, bem como
em
outros
ambientes
da
escola;
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V-Estabelecer parcerias com as áreas
O que se pode constatar é que ainda
Intersetoriais na elaboração de estratégias e na existe a falta de capacitação profissional
disponibilização de recursos de acessibilidade; de qualidade nas instituições escolares, ou
seja, inclusão não é
permitir à criança e
VI-Orientar
professores
e
famílias adolescente dentro do espaço escolar, mas
sobre os recursos pedagógicos de de forma igualitária e qualitativa promover
acessibilidades
utilizados
pelo
aluno; o acesso à escola, o acesso à qualidade
VII-Ensinar e usar a tecnologia assistiva de de ensino, o acesso a todos os recursos
forma a ampliar habilidades funcionais dos sejam eles materiais ou tecnológicos que
alunos, promovendo autonomia e participação; servirão como ferramentas pedagógicas.
VIII-Estabelecer articulação com os
professores da sala de aula comum, visando
à disponibilização dos serviços dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade e das
estratégias que promovem a participação
dos alunos nas atividades escolares.

CONCEITUANDO A APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA
A aprendizagem significativa considera
que todos os educandos não são uma tabula
rasa como a concepção tradicional delimita
que a criança era considerada depósito
de conhecimento e que o mesmo deveria
simplesmente absorver, o que muitas vezes tal
conhecimento estava deslocado literalmente do
contexto social em que o educando pertencia.

Um dos grandes desafios educacionais no
tocante a educação inclusiva de crianças e
adolescentes com distúrbios de aprendizagens
como, por exemplo dislexia e outros distúrbios
de desenvolvimento da linguagem; distúrbio
de déficit de atenção-hiperatividade; distúrbio
A nova educação parte do pressuposto de
de aprendizagem do hemisfério direito; que toda criança é um ser social, histórico que
distúrbio do espectro autismo; distúrbio faz parte de uma determinada cultura e que cada
adquiridos da memória, entre outros distúrbios. criança tem suas características particulares.
Desta forma o educador necessita estar atento
a estas especificidades, considerando que os
conhecimentos e os conteúdos propriamente
escolares devem ser ensinados e aprendidos
atentando-se as dimensões conceitual,
procedimental, atitudinal e também factual.
Há um compromisso maior a ser assumido por
cada professor
educador, relacionado a um
posicionamento diante do que está acontecendo
em nosso mundo, e em nosso planeta e em nossas
vidas. Aceitar aquele que apresenta diferenças é
apenas uma pequena parcela desta questão, porém,
participa ativamente de nosso cotidiano. Desenvolver
uma atuação cívica, ecológica, profunda implica
procurar agir, a cada momento, com uma certa
qualidade interna em que preservar leis e normas
definidas é importante, assim como respeitá-las,
porque tem sentido e também praticá-las mesmo
em situações adversas (PERRENOUD, 2002, p.172).
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Para que isto aconteça de forma
significativa, o educador tem que conhecer
os conteúdos escolares, necessita conhecer
como é construído o processo de ensinoaprendizagem, nesse sentido, vale ressaltar
que embora a aprendizagem e ensino estejam
interligados se comunicam o tempo todo, são
considerados processos distintos, ou seja, a
aprendizagem é desenvolvida pelo educando,
o ensino desenvolvido pelo educador que
segue a proposta curricular na qual atua, o
mesmo conteúdo ensinado pelo educador
pode produzir diversas representações
e interpretações nos educandos, nesse
sentido.
COLL,
(1996,p.19)
destaca:
A aprendizagem contribui para o desenvolvimento
na medida em que aprender não é copiar ou
reproduzir a realidade ... aprendemos quando somos
capazes de elaborar uma representação pessoal
sobre um objeto da realidade ou um conteúdo
que pretendemos aprender (COLL,1996,p.19).

Por esta razão o processo de ensino
deve ser compartilhado, flexível, aberto a
modificação, que possibilite a construção
de conhecimentos, considerando cada
conhecimento prévio que cada educando
possui, nesse sentido, todo trabalho
docente deve estar pautados nos princípios
básicos de ensino para que assim possa
promover uma aprendizagem significativa.
Portanto, os conteúdos de ensino devem
considerar o caráter científico e sistemático,
ou seja, a busca pela explicação científica
do conteúdo a ser apresentado, ser
compreensível e possível de ser assimilado;
assegurar a relação conhecimento-prática;
assentar-se na unidade ensino-aprendizagem,
garantir a solidez dos conhecimentos
adquiridos.
Para (Coll,1996 ,p. 19):
Ao realizar a aprendizagem significativa, o aluno
constrói a realidade, atribuindo-lhe significados. A
repercussão da aprendizagem escolar de conceitos,
processos e valores – sobre o crescimento pessoal do
aluno é maior quanto mais for, quanto mais significados
permitir-lhe construir... o erro construtivo tem como
função primordial no processo cognitivo. Nele a
criança elabora hipóteses que se apoiam em soluções
próprias, particulares e provisórias para resolver
por meio de aproximações sucessivas do conceito
cientificamente
considerado
(COLL,1996,P.19).

Nesse contexto, a aprendizagem pode ser
considerada como processos de mudanças que
ocorrem como resultado da experiência vivida,
sendo principal fonte de conhecimento aquela
que provém da aprendizagem significativa.
Portanto, na aprendizagem significativa
distingue-se, pois o conhecimento pode ser
relacionado de um modo não arbitrário, com
o conhecimento prévio do aluno e ainda,
considerando que o educando deve adotar
um comportamento favorável para aquela
tarefa, construindo um significado próprio
para os conteúdos de ensino que assimila:
Assim sendo, trabalhar internamente os dilemas
éticos de nossa
profissão, utilizar novas
tecnologias que envolvam pais, alunos e demais
profissionais da equipe pedagógica torna-se
parte do processo. Como educadores, devemos
observar nosso próprio processo, descobrindo
nossas forças e desenvolvendo novas
competências para que possamos tomar nossa
prática pedagógica realmente efetiva. Precisamos
compreender as demandas de nossos alunos e
trabalharmos no sentido de atendê-las, de forma
a desenvolver nossas competências e possibilitar
seu desenvolvimento, segundo um alinhamento
ético, em uma cultura de paz permeada por
valores humanos (PERRENOUD, 2002, p.175).

Para isto, o educador precisa estar atento as
necessidades educacionais de cada educando,
observando atentamente cada particularidade,
Paulo Freire em sua obra Pedagogia da
Autonomia, Freire (2002,p.52) reitera que:
O fundamental é que o professor e alunos saibam
que a postura deles, do professor e dos alunos,
é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não
apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O
que importa é que professor e alunos se assumam
epistemologicamente curiosos. Neste sentido, o
bom professor é o que consegue, enquanto fala
trazer o aluno até a intimidade do movimento de seu
pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma
“cantiga de ninar”. Seus alunos cansam, não dormem.
Cansam porque acompanham as idas e vindas de
seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas
dúvidas, suas incertezas (FREIRE, 2002, p.52).
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Na aprendizagem significativa, conceitos
novos são interligados a outros já existentes
na estrutura cognitiva
do educando de
maneira substantiva. No ambiente físico e
social a interação, com o nosso conhecimento
sofre um processo de contínua elaboração e
reelaboração. Algumas pessoas possuem
maior facilidade de aprendizado adotando
determinados procedimentos, enquanto outros
se sentirão mais confortáveis estudando
a mesma coisa de maneira diferente. A
experiência educacional do professor é muito
importante e eficaz na escolha do tipo de
abordagem a ser usada (FREIRE, 2002).
A aprendizagem significativa engloba várias
questões e condições básicas: a motivação,
o interesse, a habilidade de compartilhar
experiências e a de interagir com os diferentes
contextos são algumas delas. Portanto, o
desafio dos professores é despertar a
curiosidade para a aprendizagem, para as
aulas se tornarem interessantes, trabalhar
com conteúdos relevantes para que possam
ser compartilhados em experiências extraescolares. É muito importante fazer da sala de
aula um ambiente estimulante (FREIRE, 2002).

preparar os alunos para serem independentes
e superarem seus desafios como seres
humanos e cidadãos (FREIRE, 2002).
A aprendizagem significativa se concretiza
por intermédio do que podemos chamar de sete
fundamentos – sentir, perceber, compreender,
definir, argumentar, discutir, transformar,
assim estes eixos servem como norteador
para o trabalho pedagógico, orientando o
educador o caminho que deve trilhar para uma
aprendizagem significativa (FREIRE, 2002).
• Sentir significa que toda aprendizagem
parte de um significado contextual e
emocional da criança;
• Perceber significa ir além de
contextualizar a criança do conteúdo
apresentado, precisa perceber as
características específicas do que lhe
está sendo apresentando;
• Compreender significa que a criança
está na fase da construção do conceito;
• Definir significa esclarecer o conceito
apresentado, ou seja, a criança precisa
definir com suas próprias palavras de
forma que em sua mente o conceito
esteja claro e objetivo.

É necessário conhecer quem são os
alunos, seus sonhos, inspirações, para
conseguir planejar atividades interessantes
para
que eles se sintam motivados a
• Argumentar, ou seja, após definir
participarem das aulas. O professor tem um
a criança precisa sistematizar os
papel muito importante, sua missão é criar
conceitos apresentados.
um ambiente que seja propício à assimilação
do saber, servindo de facilitador no processo
• Discutir significa que o aluno deve
de ensino e aprendizado. A aprendizagem
formular uma cadeia de raciocínio
significativa pode ser a condição essencial
através da argumentação (FREIRE,
para alcançar esse objetivo, garantindo ao
2002).
aluno a versatilidade de agir autonomamente
em diferentes contextos. O desafio é buscar
constantemente novos caminhos, abrindo
Transformar é a reconstrução do
possibilidades para uma maior eficiência conhecimento, ou seja, sem a transformação
da arte de ensinar (FREIRE, 2002). na realidade da criança, a aprendizagem
significativa não faz sentido. Dessa forma,
Para que isso aconteça , é importante ser toda aprendizagem se tornará significativa ao
capaz de gerar progressos pessoais e sociais vencer todos os passos, interferindo de forma
para os educandos . A missão do professor é ativa na realidade do sujeito (FREIRE, 2002).
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Nesse sentido, a aprendizagem significativa
só pode ser considerada quando a própria
criança reconstrói o conhecimento adquirido,
desta forma a aprendizagem significativa não
abre espaços para a repetição automática,
a falta de contextualização oriundos do
modelo de educação tradicional vigente por
muitos anos na educação (FREIRE, 2002).

Portanto, ao reconsiderar a prática
pedagógica diária, o educador torna possível a
construção de uma aprendizagem significativa,
diante do exposto neste presente trabalho,
faz-se necessário aos educadores a busca
diária de novos conhecimentos, de modo
que estes novos conhecimentos adquiridos
habilita o educador a ampliar ainda mais as
suas atividades educacionais, abrindo uma
Assim, nesta perspectiva o educador nova estrada no campo do aprendizado
precisa de um olhar atento e crítico que e da transmissão do saber tornando
possibilite perceber as necessidades das assim a prática pedagógica significativa.
aprendizagens de cada criança, proporciona
uma ética da aprendizagem em que todas as
necessidades básicas de aprendizagens da
criança podem e devem ser satisfeitas, desta
forma destaca-se que tais necessidades de
aprendizagens podem incluir oportunidades de:
• de praticar, escolher, perseverar,
imitar, imaginar, dominar, adquirir
competência e confiança;
• de adquirir novos conhecimentos,
habilidades,
pensamentos,
e
entendimento coerentes e lógicos;
• de criar e observar, experimentar,
movimentar-se,
cooperar,
sentir,
pensar memorizar e sonhar;
• de comunicar, questionar, interagir
com os outros e ser parte de uma
experiência social mais ampla em
que a flexibilidade a tolerância e a
autodisciplina são vitais;
• de conhecer e valorizar a si mesmo
e as próprias forças e entender as
limitações pessoais de ser ativo dentro
de um ambiente seguro que encoraje
e consolide o desenvolvimento de
normas e valores sociais (FREIRE,
2002).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, este artigo apresentado sobre a temática da educação inclusiva e a sua busca
pela aprendizagem significativa, tornou-se de suma importância para a minha formação
profissional, atuando na área da educação é possível constatar os dilemas que a educação
inclusiva encontra no meio do caminho, mas, por outro lado também é nítido os avanços que
vem ganhando ao longo dos últimos anos.
Considerando os desafios que a prática pedagógica exige cada dia mais de nós educadores,
tornou-se necessário a busca pelo conhecimento epistemológico, de modo que com uma
prática pedagógica reflexiva, crítica de sua própria realidade, possa assim promover uma
educação inclusiva para todos.
Nesse sentido, através das reflexões obtidas ao longo da construção deste trabalho, tornouse mais compreensivo o processo de aprendizagem significativa percorre e que envolve um
contínuo movimento de reflexão da prática pedagógica.
É necessário estar em sintonia e compreender o aluno para com ele estabelecer uma
relação dialógica, significativa e compromissada com a construção do conhecimento. Neste
sentido deve ser considerado relevante o conhecimento de mundo do educando, para que
a prática educativa seja concretizada e elevada além do contexto escolar. Como também o
reajuste ou o ajustamento diário de nossos próprios processos internos, ou seja, dia após dia,
faz-se necessário, para nós educadores a reflexão do nosso modo de ensinar e também de
aprender.
Que nunca nos falte o brilho no olhar ao falarmos de educação e a vontade de transformação
social. A aprendizagem significativa pode ocorrer sim, ela se faz possível em qualquer realidade
social, desde que exista força de vontade, muita pesquisa e amor pela profissão (FREIRE,
2002).
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O FAZER MUSICAL

RESUMO: Este artigo pretende refletir sobre o fazer musical no contexto educacional, mais
especificamente qual o lugar da música na escola e como um trabalho musical efetivo
pode potencializar a formação integral dos educandos. Para tanto, apresentará algumas
considerações sobre o trabalho envolvendo a música em sala de aula, com ênfase no papel
que a música desempenha na aprendizagem das crianças. Problematizará questões relevantes
para o ensino de música de um modo geral, com o intuito de, ao romper com um ensino para
o qual a música e a arte de maneira geral ainda são vistas de modo equivocado, estimular
práticas mais reflexivas e significativas que compreendam a música como uma linguagem.

Palavras-chave: Fazer Musical; Trabalho Efetivo; Práticas.
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INTRODUÇÃO

E

ntre a concepção de Educação Musical e o fazer musical na escola há um
distanciamento significativo. Isso porque, além de não considerar a música como
linguagem e atribuí-la na modalidade infantil um caráter ritual e restrito ao manuseio de
instrumentos, teoria e prática se contradizem na problemática do Ensino Fundamental, quando
na prática efetiva, as expectativas de aprendizagem estão voltadas às áreas do conhecimento
que envolve a apreensão da língua e da matemática por exemplo e consequentemente
hierarquizam a linguagem artística, suprimindo-a, deixando-a em segundo plano.
O avanço das crianças nas etapas subsequentes de escolarização acaba
por suprimir toda e qualquer atividade voltada ao lúdico, à brincadeira, ao
fazer artístico, e a música, presente com algumas ressalvas na Educação
Infantil, acaba por desaparecer nas series iniciais do ensino fundamental.
Nesse artigo, a questão que interessa problematizar é o fazer musical no contexto educacional,
mais especificamente qual o lugar da música na escola e como um trabalho musical efetivo
pode potencializar a formação integral dos educandos. Para tanto, apresentamos algumas
considerações sobre o trabalho envolvendo a música em sala de aula, com ênfase no papel
que a música desempenha na aprendizagem da criança pequena. Problematiza-se questões
relevantes para o ensino de música de um modo geral, com o intuito de, ao romper com um ensino
para o qual a música e a arte de maneira geral ainda são vistas de modo equivocado, estimular
práticas mais reflexivas e significativas que compreendam a música como uma linguagem.
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O FAZER MUSICAL: CONCEITOS E
DEFINIÇÕES
Como qualquer outra manifestação
artística, a música acompanha historicamente
o desenvolvimento da humanidade, ela está
presente na vida dos seres humanos há anos,
Nas sociedades primitivas, música e dança
expressavam
alegrias,
tristezas,
inquietações
e animosidades da comunidade. As pessoas
cantavam e dançavam, exteriorizando emoções,
a música era constante e indispensável à vida
grupal. Mesmo quando não apresentam formas de
expressão sofisticadas, as manifestações musicais
constituem uma linguagem com traços característicos
de cada sociedade (ROSA, 1990, p.13).

É inegável a importância da música para
a humanidade, isso porque é considerada
uma expressão humana que possui diversas
finalidades, como por exemplo, exprimir
sentimentos e emoções. Usamos a música
para nos alegrar, para nos movimentar, relaxar,
concentrar, enfim, a música inegavelmente
colabora para o indivíduo ser mais feliz,
além disso, e ela está presente em todos os
tempos e todos os grupos sociais, no entanto
se manifesta de modos diferentes, conforme o
momento da história de cada povo. Através da
música e da arte de modo geral, torna- se
possível a reflexão acerca do mundo,
da história de vida do indivíduo.

Todos
ouvem,
gostam,
apreciam,
compartilham, ela traz ao indivíduo sensações
de alegria, tristeza, vitória, recordações,
saudades, etc.; exteriorizando emoções,
conseguindo integrar- se ao íntimo e adquire
significações dos modos pelos quais o
indivíduo participa da atividade humana.
Assim, afirma Brito (2003, p. 31), é difícil
encontrar alguém que não se relacione
com a música […]: escutando, cantando,
dançando, tocando um instrumento, em
diferentes momentos e por diversas razões […]
Surpreendemo-nos cantando aquela canção
que parece ter “cola” e que não sai da nossa
cabeça e não resistimos a, pelo menos, mexer
os pés, reagindo a um ritmo envolvente […].

Como resultado de longas
e
incontáveis
vivências
individuais com a música
e de civilizações musicais
diversas sabe- se que a
mesma é constituída, a
partir das especificidades
culturais de cada povo
e, em casos especiais,
de alguns indivíduos. Na
Grécia, por exemplo, era
compreendida como fator
fundamental de formação
dos cidadãos, seu ensino
já se iniciava na infância.
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Como uma prática cultural e humana, a música
“passa uma mensagem e revela a forma de
vida mais nobre, a qual a humanidade almeja”
(Faria,2001, p. 4). Ela demonstra emoção,
não ocorrendo apenas no inconsciente, mas
toma conta das pessoas, envolvendo-as
trazendo lucidez à consciência. No que diz
respeito ao fazer musical, este varia de cultura
para cultura, Penna (2010) corrobora que:

o fazer musical humano varia, diferencia-se
conforme o momento histórico e o espaço
social”. Isso quer dizer que o fazer musical não
é o mesmo nos diversos momentos da história
da humanidade ou nos diferentes povos, pois
são diferenciados os princípios de organização
dos sons. E esse aspecto dinâmico da música é
essencial para que possamos compreendê-la em
toda riqueza e complexidade (PENNA, 2010, p.22).

Com base nestas proposições, podemos
diferenciar o aspecto “Universal” muitas
vezes equivocadamente atribuído à Música
e diferenciá-los, no que concerne à música
como linguagem e como fenômeno. É
possível afirmar que a música é um fenômeno
universal, isso porque ela está presente em
todos os tempos e grupos sociais, entretanto
não é considerada uma linguagem universal,
porque a música de determinado povo
pode causar estranheza no grupo do outro
por não fazer parte da vivência daquele
ou desse grupo por ser práticas musicais
distintas. Nessa perspectiva, entende-se que
a música é um fenômeno universal, mas
como linguagem é culturalmente construída.
Para conceituar Música, portanto, é
necessário compreendê-la como produto
histórico e cultural, determinado pelo contexto
social de diferentes formas, concepções e
visões de mundo. Ciência, Arte, Linguagem,
não há um conceito fixo e imutável, uma
definição absoluta para o que seja Música,
mas uma variedade de interpretações,
de acepções, que estão a todo tempo
reconstruindo-se,
ressignificando-se,
de
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tempos em tempos, atribuindo à Música, o
que acreditamos ser o seu caráter mais rico,
sua infinitude, sua pluralidade, sua variedade,
dinâmica, enfim, suas possibilidades ilimitadas.
De acordo com o Novo dicionário Aurélio
da língua portuguesa, música é a “Arte e
ciência de combinar sons de modo agradável
ao ouvido.” E ainda, “Qualquer conjunto de
sons”. Podemos perceber que, a primeira
definição, está reduzida a sensação positiva
que provoca a música a quem está ouvindo
enquanto que na segunda definição, há um
caráter depreciativo, que imprime pouco
valor à música como linguagem, sem
especificidade, estética, singularidade, etc.
“A música é uma linguagem, posto que é
um sistema de signos”, afirma Hans- Joachim
Koellreutter, organiza intencionalmente, os
signos sonoros e o silêncio, no continuum
espaço- tempo. Para o autor, na música se
faz presente um jogo dinâmico de relações
que
simbolizam,
em
microestruturas
sonoras, a macroestrutura do universo. Ele
considera que a linguagem musical pode
ser um meio de ampliação da percepção e
da consciência, porque permite vivenciar e
conscientizar fenômenos e conceitos diversos.
Elce Pannain, em Evolução da teoria musical
(1975), define Música como “Arte de combinar
sons e formar com eles melodia e harmonia”.
Percebemos também nesta definição um
reducionismo, isso porque, apesar de melodia
e harmonia serem elementos musicais,
nem toda música é constituída por eles.
A esse respeito, Brito (2003), aponta que,

Música não é melodia, ritmo ou harmonia,
ainda que esses elementos estejam muito
presentes na produção musical com a qual
nos relacionamos cotidianamente. Música é
também melodia, ritmo, harmonia, dentre outras
possibilidades de organização do material
sonoro. O que importa, efetivamente, é estarmos
sempre próximos da ideia essencial à linguagem
musical: a criação de formas sonoras com
base em som e silêncio (BRITO, 2003, p. 26).
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É claro que, alguns elementos imediatamente
remetem ao imaginário comum ao falarmos
em música, como por exemplo, som, ritmo,
melodia, poesia, como também as sensações
que a música nos provoca, como, prazer,
alegria, tristeza, nostalgia, etc. Mas, para além
do senso comum, é importante a percepção
da música como parte da nossa vida
enquanto seres humanos, desde a mais tenra
idade, como uma linguagem que deve ser
valorizada no contexto social e educacional,
imprescindível para a formação do indivíduo.

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).

Pode-se dizer, portanto, que a música está
em tudo,
Perceber gestos e movimentos sob a forma de vibrações
sonoras é parte de nossa integração com o mundo
em que vivemos: ouvimos o barulho do mar, o vento
soprando, as folhas balançando no coqueiro... ouvimos
o bater de martelos, o ruído de máquinas, o motor de
carros ou motos... o canto dos pássaros, o miado dos
gatos, o toque do telefone ou o despertador... Ouvimos
vozes e falas, poesia e música... (BRITO, 2003, p 17)

Antes mesmo do nascimento a criança já
está em contato com o universo sonoro, “pois
na fase intrauterina os bebês já convivem
com um ambiente de sons provocados pelo
corpo da mãe, como o sangue que flui nas
veias, a respiração e a movimentação dos
BRITO, (2003), aborda também a
intestinos. A voz materna também constitui importância da música como objeto de
material sonoro especial e referência expressão cultural de um povo e sua história,
afetiva para eles” (BRITO 2003, p. 35). quando fala das “muitas músicas da música”,
Acerca das sensações, Stefani (1987), [...] o samba ou o maracatu brasileiros, o blues e o jazz
norte-americanos, a valsa, o rap, a sinfonia clássica
aponta que,
A música afeta as emoções, pois as pessoas vivem
mergulhadas em um oceano de sons. Em qualquer
lugar e qualquer hora se respira a música, sem se dar
conta disso. A música é ouvida porque faz com que
as pessoas sintam algo diferente, se ela proporciona
sentimentos, pode-se dizer que tais sentimentos
de alegria, melancolia, violência, sensualidade,
calma e assim por diante, são experiências da
vida que constituem um fator importantíssimo na
formação do caráter do indivíduo (STEFANI, 1987).

Segundo Cage, (1985), “Música é sons,
sons a nossa volta, quer estejamos dentro ou
fora de salas de concerto”. Nesse sentido,
tudo o que ouvimos é som, e som é tudo que
soa, vibra, tudo o que nossa escuta percebe
de movimentação vibratória. Do contrário, é
silêncio, não necessariamente a ausência
de som, mas aquilo que não podemos
ouvir, as vibrações que nosso ouvido não
consegue captar. Para Cage, a escuta torna
a música aquilo que, por princípio não é
música, em outros termos, a construção
musical se dá no nível interno, pela ação
de uma escuta intencional, transformadora,
geradora de sentidos e significados.

europeia, o canto gregoriano medieval, o canto
dos monges budistas, a música concreta, a música
aleatória, a música da cultura infantil, entre muitas
outras possibilidades – são expressões sonoras
que refletem a consciência, o modo de perceber,
pensar, sentir de indivíduos, comunidades, culturas,
regiões, em seu processo sócio-histórico. Por isso,
tão importante quanto conhecer e preservar nossas
tradições musicais é conhecer a produção musical de
outros povos e culturas e, de igual modo, explorar,
criar e ampliar os caminhos e os recursos para o fazer
musical. Como uma das formas de representação
simbólica do mundo, a música em sua diversidade e
riqueza, permite-nos conhecer melhor a nós mesmos
e ao outro – próximo ou distante (BRITO, 2003, p. 28).

Não se pode deixar de considerar ainda,
a influência das descobertas, inovações e
transformações tecnológicas, que, no decorrer
da história determinaram as formas de se
compreender o que é Música como também
ampliaram os meios para o fazer musical.
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Em 1996, a Elaboração e implementação
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei 9.394/96) estabeleceu os
deveres do estado com a Educação no
país, assim como determinou o modo
O surgimento e a transformação dos sistemas
organizacional, as metas e as concepções que
de notação, a criação dos instrumentos
norteariam a Educação de um modo geral:
musicais, a introdução de instrumentos
eletrônicos, a revolução da informática, e
Título III da LDB, do direito a educação e do
todo o desenvolvimento tecnológico da
dever de educar, no Art. 4
primeira metade do século XX, provocaram
O dever do Estado com educação escolar
mudanças que prevalecem até a atualidade
pública será efetivado mediante a garantia de:
em todos os gêneros e estilos musicais. Cabe
I – Ensino fundamental, obrigatório e
conceituar ainda, segundo Brito, (2011),
gratuito, inclusive para os que a ele não
A música sinaliza a integração ser humano/ambiente/ tiveram acesso na idade própria;
II – Progressiva extensão da obrigatoriedade
cultura. É acontecimento que se atualiza pela
ênfase no sentido da audição, pela transformação e gratuidade ao ensino médio;
no modo de se relacionar com o sonoro, com o
III – atendimento educacional especializado
universo de sons e silêncios, remetendo para o
gratuito aos educandos com necessidades
território da experiência estética (BRITO, 2011).
especiais, preferencialmente na rede regular
Para compreendermos o contexto atual do de ensino;
IV – Atendimento gratuito em creches e
trabalho com a música na Educação Pública
no País, é importante lembrar a trajetória pré-escolas às crianças de zero a seis anos
das políticas educacionais que, a partir dos de idade
IX – Padrões mínimos de qualidade
anos 90, promoveram grandes mudanças e
conquistas para o ensino, no que diz respeito de ensino, definidos como a variedade e
à formação integral do indivíduo, e o papel quantidades mínimas, por aluno, de insumos
da educação musical nesse processo. indispensáveis ao desenvolvimento do
processo de ensino-aprendizagem. (LDB,
1996)

UM POUCO DE HISTÓRIA A RESPEITO
DA INTRODUÇÃO DA MÚSICA NA
EDUCAÇÃO

A LDB, pela primeira vez traz em seu
texto a preocupação com a formação
integral do educando, e torna-se um marco
legal para a nova concepção de educação
e para determinações de qualidade a
serem garantidas pelo poder público,
Art. 22. A educação básica tem por finalidades
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação
comum indispensável para o exercício da cidadania
e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em
estudos posteriores.

Em 1997, o Ministério da Educação e do
Desporto elabora os Parâmetros Curriculares
Nacionais, trazendo uma proposta para
o trabalho musical nas escolas de
ensino fundamental, numa perspectiva
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de formação que dê oportunidades de
participação efetiva dos alunos como
ouvintes,
intérpretes,
compositores
e
improvisadores. Nesse sentido, a música é
concebida como fundamental na formação de
cidadãos e a escola, como lugar de interação,
de incentivo à participação em variadas
manifestações musicais, proporcionando
uma vivência cultural rica e ampla.
Para que a aprendizagem da música possa
ser fundamental na formação de cidadãos é
necessário que todos tenham a oportunidade de
participar ativamente como ouvintes, intérpretes,
compositores
e
improvisadores,
dentro
e
fora da sala de aula (BRASIL, 1997, p.77).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais
propõe um trabalho neste sentido, considerando
a comunicação e expressão em música,
que abrange interpretação, improvisação e
composição, a apreciação significativa que
abrange escuta, envolvimento e compreensão
da linguagem musical, e a música como
produto cultural e histórico, mas a grande
dificuldade está na prática efetiva nas escolas
e nas complexidades do cenário educacional.

pela

atividade

essencialmente

lúdica.

Para que as crianças possam exercer sua capacidade
de criar é imprescindível que haja riqueza e
diversidade nas experiências que lhe são oferecidas
nas instituições, sejam elas mais voltadas às
brincadeiras ou às aprendizagens que ocorrem por
meio de uma intervenção direta (BRASIL, 1998, p.27).

Nos documentos do RCNEI, a vivência musical
pode proporcionar à criança, a integração de
experiências que passam pela prática e pela
percepção, como por exemplo: aprender, ouvir
e cantar uma canção, realizar jogos de mão ou
brincar de roda. Dessa maneira por meio do
desenvolvimento e da compreensão dessas
atividades, as crianças atingem patamares
cada vez mais sofisticados de compreensão
de mundo, ressignificando, apreendendo-o.
Apesar de quase duas décadas de
implementação da LDB, e de todos os
documentos institucionais relacionados ao
currículo da Educação Básica, ainda hoje
notamos certa dificuldade no trabalho efetivo
com a música na sala de aula. Seja devido à
concepção equivocada de atribuir a música
na Educação infantil um caráter meramente
ritual ou restrito ao uso de instrumentos
(bandinhas), ou na omissão por parte
das Escolas de Ensino fundamental que
privilegiam apenas o conhecimento científico,
o ensino da língua portuguesa e matemática,
em detrimento da linguagem artística.

Dois anos após a publicação da LDB e
atendendo às determinações desta lei, o
Ministério da Educação pública o Referencial
Nacional Curricular para a Educação infantil,
referente a creches, entidades equivalentes,
pré-escolas e integra a série de documentos
O que ocorre, na prática com essa
dos Parâmetros Curriculares. O objetivo
deste referencial era auxiliar o professor, na mudança, é a obrigatoriedade do Estado
realização do trabalho pedagógico diário com a oferecer acesso ao ensino fundamental
para as crianças já aos seis anos, que
as crianças pequenas.
de certa forma parece ser uma conquista
Concebido de maneira a servir como um guia de considerando o elevado número de crianças
reflexão de cunho educacional sobre objetivos, nesta faixa etária fora da escola por falta de
conteúdos e orientações didáticas para os oferta de vagas. Porém, essa medida diminui
profissionais que atuam diretamente com crianças de o tempo de vivência na Educação Infantil
0 a 6 anos respeitando seus estilos pedagógicos e a antecipando a escolarização das crianças.
diversidade cultural brasileira” (BRASIL, MEC, 1998).

A elaboração deste documento, inseriu
no debate acerca das propostas curriculares
para a Educação Infantil, a promoção do
desenvolvimento integral das crianças de
0 a 5 anos, garantindo a cada uma delas
o acesso a processos de construção
de
conhecimentos,
a
aprendizagem
de
diferentes
linguagens
promovidas

A lei nº 11.769, representa um importante
marco referencial para a institucionalização
e valorização do ensino da música
efetivamente. Sancionada em 18 de agosto
de 2008, o ano de 2012 seria a data
limite para que a música constasse como
conteúdo obrigatório na grade curricular de
todas as instituições de Educação Básica.
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Na prática, o que esta lei pode garantir é
um olhar para as necessidades de formação
dos educandos no sentido pleno, de acesso e
manipulação da arte e do patrimônio cultural,
de modo que os princípios estéticos da
educação sejam considerados, valorizados e
garantidos a todos, desde a Educação Infantil
e complementando-se no Ensino Fundamental.
O trabalho com música deve considerar, portanto,
que ela é um meio de expressão e forma de
conhecimento acessível aos bebês e crianças,
inclusive aquelas que apresentem necessidades
especiais. A linguagem musical é excelente meio para
o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da
autoestima e autoconhecimento, além de poderoso
meio de integração social (BRASIL, 1998, p.49).

No que diz respeito à Educação Infantil e ao
trabalho realizado com a música nesta modalidade
de ensino, é preciso lembrar que as crianças
entram em contato com a cultura musical muito
cedo, portanto há que se potencializar o acesso
à Educação musical nos espaços escolares da
infância, e considerar também a importância de
continuidade, de integração do ensino musical
no contexto das séries iniciais rompendo com os
paradigmas que tratam a música como produto
pronto em vez de conhecimento a ser construído.
A presença da música
na educação infantil, traz
também algumas questões
complexas,
como
a
restrição, pelo seu caráter
ritual, em: canções de
rotina, formação de hábitos,

atitudes e comportamentos, alguns deles
alheios às questões próprias da linguagem
musical, acompanhadas por gestos corporais,
imitados pelas crianças de forma mecânica
e estereotipada. E no trabalho com o fazer
musical restrito ao uso de bandinhas, muitas
vezes feitas com material inadequado e de
qualidade questionável. Tudo isso, ocorrendo,
“deixando pouco ou nenhum espaço às
atividades de criação ou às questões ligadas a
percepção e conhecimento das possibilidades
e qualidades expressivas dos sons” (BRASIL,
1998, p. 47).
Há que se considerar ainda, a concepção
inadequada de educação infantil, como préescolarização, presente em muitas instituições,
restritamente pautadas na alfabetização e nos
conhecimentos matemáticos, deixando de lado
o lúdico, o brincar, o movimento, o fazer musical
e artístico, reproduzindo práticas conteudistas
e suprimindo etapas imprescindíveis no
processo de aprendizagem. Dessa forma
pode-se romper com a visão que culpabiliza
somente a modalidade ensino fundamental
pelo desaparecimento do trabalho musical nas
escolas, tendo em vista que, muitas escolas de
educação infantil antecedem este processo,
contrariando a sua própria identidade infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A música é uma linguagem particular e específica, que se traduz em formas sonoras
carregadas de expressão, sentimentos, pensamentos e sensações. Uma das principais
formas de expressão humana, e está presente em todas as culturas, nas mais variadas
situações rituais de um povo, imprimindo através de sua manifestação a marca deste povo,
de seu tempo, de sua história. É, portanto, este aspecto ritual e cultural da manifestação
musical que explica a sua importância no contexto educacional, mas o trabalho efetivo e
significativo com música na escola tem, historicamente, encontrado certa dificuldade.
Apesar de toda a normatização a qual a Educação Básica está submetida, e às conquistas
acerca das concepções de uma Educação voltada a formação integral dos educandos, ainda
assistimos na atualidade, uma grande dificuldade de integrar a linguagem musical ao contexto
educacional, principalmente no que diz respeito às séries iniciais do ensino fundamental
considerando os privilégios e às expectativas em relação a leitura, a escrita e a linguagem
matemática em detrimento de outras áreas do conhecimento, principalmente à linguagem artística.
Na medida em que os anos de escolarização avançam, o trabalho com a música na escola tende
a desaparecer, assim como qualquer fazer artístico, como o trabalho corporal, o brincar, o lúdico,
o simbólico, o desenho, tão explorados no contexto da educação infantil, mas que se perdem
ao chocar-se com o processo de alfabetização. Poucas escolas conseguem integrar o ensino e
manifestação da arte no seu currículo, e limitam-no a transmissão de conteúdos fragmentados.
É necessário, portanto, repensar e definir o lugar da música na escola, como produto
cultural e histórico ao qual as crianças têm direito ao acesso, valorizar práticas musicais
desde a educação infantil, mas com uma relação de complementaridade nas séries iniciais do
Ensino Fundamental, que supere o caráter ritual e reduzido aos instrumentos tão precariamente
estruturados. Que as crianças possam, refletir sobre sons e silêncios, que acessem instrumentos
de qualidade, que conheçam os elementos musicais, e toda a produção cultural do seu país
e de tantos outros povos, que possam construir instrumentos e compreender a música como
linguagem, como expressão, que haja momentos em que a criança possa apreciar e outros em
que possa produzir, e enfim, nesse exercício, reflexivo, apreciativo e criativo elas possam fazerse protagonistas na construção de seu conhecimento não apenas musical, mas de mundo.
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GESTÃO DE PESSOAS VOLTADA
PARA A QUALIDADE DE VIDA DOS
FUNCIONÁRIOS
RESUMO: Este trabalho tem a finalidade de demonstrar a importância da gestão de
pessoas voltadas para a qualidade de vida dos funcionários, visando otimizar o trabalho
nas empresas e reduzir riscos de acidentes e prejuízos. O sistema de gestão de pessoas
tem como finalidade principal melhorar o trabalho nas organizações e reduzir riscos
e acidentes além de priorizar o bem estar do funcionário. Apresentaremos a importância
do profissional de segurança no trabalho dentro das organizações e um breve histórico
sobre o assunto, regulamentos e normas que as envolvem. É essencial a presença de um
profissional de segurança do trabalho nas empresas para proporcionar resultados positivos
para a empresa e para o funcionário, constituindo assim em um verdadeiro investimento.

Palavras-chave: Gestão de Pessoas; Acidentes; Segurança; Satisfação no Trabalho.
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INTRODUÇÃO

A

gestão de pessoas realiza um
trabalho voltado para os funcionários,
um cuidado além das questões
burocráticas como: assinatura de contrato, de
férias e questões trabalhistas. O gerenciamento
da qualidade de vida dos funcionários tanto em
micro ou macroambiente é fundamental para a
eficiência da organização e focado em suprir as
necessidades dos colaboradores os motivando
em busca dos objetivos da organização.

A metodologia utilizada foi uma revisão
de literatura, onde foram realizadas buscas
de trabalhos publicados no período de
2009 a 2019, em bases de dados da Scielo
(SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE),
Google Acadêmico e livros, utilizando como
descritores: gestão de pessoas; qualidade de
vida; empresas. Em seguida foi realizada a
leitura dos artigos e selecionado apenas os
que mais se adequa com a temática proposta.

Foi possível verificar que apesar da
importância da gestão de funcionários
ainda não são todas as empresas que
têm esse setor como um dos mais
importantes dentro da empresa, e por
conta disso não há investimento também
na qualidade de vida dos seus funcionários.

Com a referida pesquisa conclui-se que
será possível para a comunidade acadêmica e
sociedade obter conhecimento sobre a questão
de se despender um maior pensamento na
qualidade de vida dos funcionários e não
apenas no ambiente de trabalho, mas na
sociedade em que vive, e trazer para os
futuros administradores a importância que
uma boa gestão pode trazer para a empresa e
em conseqüência para os seus funcionários.

As doenças ocupacionais cada dia mais
vêm fazendo parte do cotidiano de muitas
empresas, trazendo prejuízos tanto para os
funcionários que por elas são acometidos,
como para as empresas, que por conta delas
acabam por ter esses funcionários afastados
da empresa ou mesmo sem conseguir
produzir de forma satisfatória, e uma das
grandes causas é a má gestão de pessoas.
Desse modo, pretende-se com esta
pesquisa contribuir para o estudo de práticas
de gestão que possam trazer uma maior
qualidade de vida para os funcionários, pois
isto se faz importante; e também mostrar os
benefícios que são encontrados nos locais
onde esse tipo de gestão já é realizada. Assim,
o objetivo geral deste trabalho é estudar
formas de gerir pessoas contribuindo assim
na qualidade de vida dos funcionários. E, os
objetivos específicos são: conceituar a gestão
motivacional, conhecer práticas que promovem
a qualidade de vida no trabalho e evidenciar
como a qualidade de vida no trabalho pode
influenciar nos resultados das organizações.
315

Desse modo, é preciso a presença da
motivação dos profissionais envolvidos no
processo de trabalho, para podermos obter
um prazer maior em desempenhar nossas
funções e assim adquirir mais experiência e
resultados melhores. Funcionários motivados
demonstram desempenhos melhores, maior
envolvimento, maior qualidade de vida, entre
outros. As doenças ocupacionais cada dia
mais vêm fazendo parte do cotidiano de muitas
empresas, trazendo prejuízos tanto para os
funcionários que por elas são acometidos,
como para as empresas, que por conta delas
acabam por ter esses funcionários afastados da
empresa ou mesmo sem conseguir produzir de
forma satisfatória, e uma das grandes causas
é a má gestão de pessoas. Desde modo, de
que forma as organizações podem promover
a qualidade de vida no ambiente de trabalho?
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A gestão de pessoas é uma área dentro
das empresas que gere a área principal
dentro de uma empresa, que são os seus
funcionários, mas que por muito tempo foi
discriminada, realizando apenas serviços de
recursos humanos, deixando de cumprir o seu
papel fundamental que é gerir os funcionários.

A partir da revolução industrial as empresas
começaram a procurar mão de obra
especializada para que pudessem trabalhar
com as novas tecnologias, e como muitas
pessoas que queriam trabalhar, mas não
sabiam mexer com os novos maquinários,
as empresas começaram a disponibilizar
treinamentos
aos
novos
funcionários.

Em meados das décadas XIX e XX houve uma
grande evolução econômica nas nações mais
industrializadas, juntamente com o crescimento
da tecnologia produtiva, com essas novas
sofisticações do trabalho, passou a ser exigido
dos trabalhadores mais habilidades variáveis, nas
portas das fábricas havia filas onde o capataz
escolhia a pessoa que seria contratada de maneira
subjetiva e visual, sendo uma seleção personalista
e improvisada. (FILHO; PEREIRA, 2013).

Por conta da sofisticação industrial, o custo
da rotatividade de pessoal passou a ser mais
elevado, fazendo com que o recrutamento
de pessoal ficasse mais seletivo. Com
isso começou então a haver uma maior
preocupação em reter as pessoas que eram
cuidadosamente selecionadas e treinadas,
o tratar bem os funcionários passou a ser
uma necessidade (FILHO; PEREIRA, 2013).

GESTÃO DE PESSOAS

Na década de 20, a gestão dos recursos
humanos nas empresas era apenas para
realizar as questões de contratação, era
centrada apenas no DP – “Departamento
de Pessoal”, não havia estruturação para
que se pudesse tratar de questões de maior
complexidade dentro das relações humanas,
como: a elaboração de grupos, liderança,
motivação, atitude e comunicação, entre outros,
que não eram considerados como fatores
que afetavam a produtividade e a satisfação
das pessoas (FILHO; PEREIRA, 2013).
Apesar de investirem em treinamentos para
os novos funcionários, a área de gestão de
pessoas funcionava apenas para assinatura
de contratos de empregos e demissões,
deixando de atuar em partes essenciais para o
convívio dos funcionários dentro da empresa.
A gestão estratégica de pessoas é um
conjunto onde há a integração de
práticas, políticas e estratégias, por
onde as empresas administram o seu
capital humano, que são influenciadas
e também influenciam as estratégias
de negócios, o contexto organizacional
e
o
contexto
socioeconômico
(BIANCHI; QUISHIDA; FORONI; 2017).
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A gestão estratégica de pessoas foi uma
A importância da gestão é fazer essa
solicitação do novo mercado de trabalho avaliação do funcionário, para que este possa
para que as empresas investissem no ser alocado onde ele será melhor aproveitado
capital financeiro, mas principalmente e onde consiga melhor se desenvolver.
no
capital
humano
da
empresa.
Por muito tempo acreditou-se que o capital
financeiro fosse o principal recurso de uma
organização, mas como pode ser percebida
a realidade é outra, pois existiam muitas
empresas com um grande capital financeiro que
simplesmente desapareceram, pois não tinham
recurso pessoal (PAULA; NOGUEIRA 2016).

Atualmente a então Gestão de Pessoas tem por
objetivo governar os comportamentos internos
e potencializar o capital humano, no intuito de
inserir ou manter uma mão de obra qualificada no
mercado. Devido aos avanços tecnológicos e as
mudanças rápidas na sociedade, a utilização dessa
ferramenta passou a ser indispensável na busca
de talentos para as organizações (MIRANDA;
MIRANDA 2009; FILHO; PEREIRA, 2013, p. 116).

Este parágrafo mostra o quanto o capital
humano é essencial para uma empresa,
pois é ele um dos pilares quem faz com
que a empresa tenha lucro ou não com o
As empresas começaram a se organizar
seu produto, pois funcionários motivados e investir no capital humano, pois estes
geram maior receita para a empresa. passaram a ser considerados como elementos
importantes e um dos principais responsáveis
pelo êxito ou não da empresa. Começou a
ser realizados treinamentos com foco na
motivação dos funcionários, atendimento
Além dos profissionais de recursos humanos, dois
ao cliente, gestão, consolidação de equipe,
outros atores são fundamentais na implementação
buscando um equilíbrio e sustentação no
da gestão de pessoas: os funcionários, pacientes
meio organizacional estruturado, a fim de
do processo, e os gestores, muitas vezes executores
encarar os problemas de uma instituição.
principais dos processos. Nesse sentido, a
liderança (relação entre líder e liderado) ou mesmo
A preocupação não está mais apenas no
o exercício do papel organizacional do líder/
produto final da empresa e no contentamento
gestor, torna-se um assunto crítico a ser discutido
dos clientes, mas também com o agrado
(BIANCHI; QUISHIDA; FORONI; 2017, p. 47).
do seu colaborador, que querem crescer
e se desenvolver junto a organização do
qual faz parte (FILHO; PEREIRA, 2013).
Com a gestão de pessoas os funcionários
passaram a ser mais valorizados e motivados,
e a contratação de novos funcionários
passou a ser de pessoas mais qualificadas,
fazendo assim com que a empresa e os
funcionários possam crescer juntos, e
fazendo com o que o funcionário se sinta
como parte atuante dentro da empresa.

A gestão de pessoas representa o início
do processo de gestão, pois é onde o
colaborador é avaliado e desenvolvido,
para que assim este possa se tornar mais
qualificado e executar com maior qualidade o
que lhe é atribuído, trazendo para a empresa
uma maior produtividade e faz com que cada
colaborador realize sua atividade de acordo
com as suas habilidades, tornando assim
De acordo com pesquisas realizadas, as
o capital humano a parte mais importante empresas que estão mais bem colocadas
da empresa (PAULA; NOGUEIRA 2016). nos quesitos engajamento profissional e
capacitação das suas equipes, possuem
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um retorno dos investimentos e valores
das ações entre 40% e 60 % no mercado,
aumentando também a satisfação dos
clientes em 54% e diminuindo a troca de
profissionais (FILHO; PEREIRA, 2013).

possam se consolidar no mercado com
mão de obra qualificada, com funcionários
engajados com a empresa e que estejam
satisfeitos em realizar o seu trabalho, sabendo
que são valorizados pelo que realizam.

Uma gestão de qualidade dentro da
empresa traz também uma maior QVT Qualidade de Vida no Trabalho, que é um
programa que foi produzido para colaborar
e atender as carências do trabalhador,
realizando as suas ações dentro da empresa,
mantendo em foco a compreensão que
as pessoas têm a tendência de render
mais quando há satisfação e envolvimento
com o trabalho (CARVALHO, 2014).

Segundo Chiavenato (2008), “não são
apenas as condições físicas de trabalho que
importam. É preciso algo mais. As condições
sociais e psicológicas também fazem parte do
ambiente de trabalho” (CARVALHO, 2014, p. 4).

É importante que se fale sobre esse assunto
para que os gestores das empresas possam
dar ainda mais importante para os profissionais
que fazem a gestão de pessoas e para o capital
humano dentro da empresa e que saibam que
O programa de QVT vem para que os os funcionários são tão importantes quanto
funcionários realizem suas ações dentro da as finanças, assim como o é importante
empresa visando não apenas a sua satisfação que o funcionário se sinta valorizado.
com o trabalho, mas também que essa
satisfação possa estar na sua vida pessoal.
O termo Qualidade de Vida deve ser criado e mantido
através dos valores da organização, com respeito ao
ser humano, á saúde, à integridade moral,
física e psicológica e aos direitos das
pessoas. Também deve ter continuidade
através de sistemas de manutenção das
pessoas nas organizações, com salários
dignos, treinamento e desenvolvimento,
visando principalmente ao seu
crescimento e amadurecimento
psicológico, preparando-as para
aceitar responsabilidades e tomar
decisões, envolvendo-as no alcance
dos resultados da organização
e principalmente dando a elas a
liberdade de escolha, reduzindo
assim a alienação no trabalho
(CARVALHO, 2014, p. 3).

As empresas que hoje em dia
tem como objetivo sobreviver e se
consolidar no mercado das grandes
empresas, devem ter como fundamento
investir no capital mental, desenvolvendo
ações e projetos que melhorem o nível de bemestar dos seus funcionários (CARVALHO, 2014).
Esse investimento no capital humano com
o programa QTV é para que as empresas
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Conhecendo os fatores que motivam o
funcionário, busca-se elaborar sugestões
O fator humano permeia todos os níveis dos problemas percebidos e identificados.
da empresa e sem eles os demais recursos
Para Spector (2002), a motivação
praticamente se tornam inoperantes. Por este
motivo é preciso atrair e manter os indivíduos geralmente é descrita como um estado
dentro das empresas, assegurando-lhes interior que induz o indivíduo a assumir
condições para que possam se satisfazer os diversos tipos de comportamento. Visto por
anseios internos de crescimento psicológico e outro lado, a motivação refere-se ao desejo
desenvolvimento profissional. O maior desafio de adquirir algum objetivo. Isto é justificado
das empresas é conseguir o máximo de pelo qual alguns indivíduos são altamente
aproveitamento de seu capital intelectual e de motivados a ganhar dinheiro, e se presume
seus talentos. Para mantê-los motivados a usar que esse grau alto de motivação pode afetar o
e multiplicar ao máximo seus conhecimentos, comportamento para tal aquisição. O estudo
de maneira a manter a empresa em alto nível da motivação é uma busca de explicações para
de competência e desempenho, o papel da alguns dos mistérios da existência humana
gestão de pessoas é essencial. Sabendo e suas ações. Deste modo, a motivação ao
que os funcionários constituem o coração da indivíduo envolve um procedimento de origem
organização, percebemos a necessidade de e processamento que se fazem dentro da
mantê-las motivadas no trabalho para que as própria vida psíquica. Constitui um fenômeno
psicológico.
Portanto,
organizações possam competir no mercado. essencialmente
A sensação de bem-estar no trabalho resulta percebemos que o estudo da motivação é bem
em dimensão psicológica, pela segurança complexo e que para entendê-lo é necessário
emocional que consiste ao se sentir valorizado, enxergar o ser humano de maneira holística.
pelo
reconhecimento
da
capacidade
Para Bergamini (1986), motivação é
profissional e do desempenho. Também
resulta na dimensão social, pelo fato de se frequentemente empregado como sinônimo
sentir integrado em equipe, comprometido de forças psicológicas, impulsos, desejos,
com objetivos (MATOS, 1996, 247). necessidades, instintos, intenções, vontades,
etc. Deste modo, entende-se que existem
Para Chiavenato (2000), a motivação fatores intrínsecos que contribuem para os
funciona em termos de forças ativas e indivíduos agirem em determinadas situações,
impulsionadoras, traduzidas por palavras atitudes benéficas ou não para a empresa.
como receio e desejo; o funcionário deseja
poder, status e receia o ostracismo social,
rejeita as ameaças ao seu bem-estar. Além do
mais, a motivação aberta a determinada meta,
para cujo alcance indivíduo gaste energias.
Deste modo, quando se pergunta o motivo
pelo qual um trabalhador age de uma maneira
inesperada, está se entrando numa questão
de motivação. Reconhece-se então,
o indivíduo como um ser completo e
que apresenta comportamento variado,
divergindo em suas necessidades de
pessoa para pessoa, se torna preciso
buscar informações para alguns dos mistérios
confusos da existência humana: a motivação.

FATOR SATISFAÇÃO NO TRABALHO
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Ariza (1996) ressalta que as medidas
tradicionais para a motivação em ambiente
de trabalho, tais como benefícios, salários
elevados e estabilidade no emprego já
não são mais suficientes para motivar os
funcionários, e não são colocados como
veículos que estimulam a motivação no
trabalho, como acontecia anos atrás.

de comportamento por meio dos quais os seres
vivos procuram restabelecer o equilíbrio”. Esta
teoria pregava que o ser humano possuiria
sempre um estado de carência e seu
comportamento se daria sempre em direção
à obtenção daquilo que lhe faz falta para
recuperar o equilíbrio. Deste modo, podemos
dizer que a satisfação da necessidade é
considerada oposta à motivação. Esta teoria
foi a que mais contou com a aceitação dos
Para Maximiano (2000, p. 57) as motivações psicólogos na explicação do comportamento
do ser humano, propondo-lhe personalidade
no trabalho são:
como reduto de forças básicas ou energia
própria que orienta a pessoa numa ou
outra direção. Por isto, de acordo com esta
• Análise do trabalho e estudo dos
teoria, o indivíduo possuiria sempre um
tempos e
movimentos;
estado de carência e seu comportamento
• Estudo da fadiga humana;
se daria na direção de se obter aquilo
• Divisão do trabalho e
que lhe faz falta para manter equilíbrio.
especialização do operário;
• Desenho de cargos e tarefas;
Para relacionar a satisfação da necessidade
individual com as realizações de objetivos,
• Incentivos salariais e prêmios de
Lawer e Hackman, citado por Rodrigues
produção;
(1999),
identificam
nas
proposições,
• Conceito de “homo economicus”;
três características gerais do trabalho:
• Condições ambientais de
trabalho;
A primeira refere-se a autonomia, que diz respeito à
• Padronização de métodos e
responsabilidade do indivíduo por uma significativa
máquinas;
parte do seu trabalho. A segunda, são identificadas
duas formas básicas: a identidade da tarefa e o uso das
• Supervisão funcional.
capacidades e habilidades por parte do trabalhador.
Nesse caso, significa o grau de compensação no
trabalho percebido pelo trabalhador. A terceira é o
“feedback” que o trabalho ou as condições de trabalho
devem fornecer ao indivíduo (RODRIGUES, 1999, p.43)

Desse modo, o autor tinha uma visão
simplificada do ser humano. Ele usava a
remuneração financeira como principal
A teoria da equidade difere das demais
fonte de motivação no trabalho. A divisão
do trabalho tornou as tarefas repetitivas por se concentrar nos valores pessoais, em
e prejudicava o raciocínio e criatividade vez das necessidades, reforços e crenças.
dos funcionários. Para Silva (2000): Esta teoria presume que os indivíduos
valorizam universalmente a justiça em suas
o modelo de administração científica provocou relações sociais no trabalho. Presume-se
forte reação de insatisfação no empregado e, que os indivíduos sejam motivados a corrigir
a falta de recompensa psicológica resultou em situações em que existam desigualdades
absenteísmo, redução de velocidade de produção, e injustiças (SPECTOR, 2002). A motivação
mau relacionamento entre empregado e empregador, frequentemente é descrita como um estado
sabotagem, rotatividades e greves (SILVA, 2000, p.35). interior que induz um indivíduo a assumir
determinados tipos de comportamento. Visto
Desse modo, percebemos que este modelo por outra perspectiva, a motivação se refere à
de administração científica não era adequado vontade de adquirir ou alcançar um objetivo.
para motivar os funcionários, por isso surgiu Isso justifica o fato pelo qual alguns indivíduos
o movimento de motivação no trabalho. são altamente motivados a ganhar dinheiro e se
A teoria do Impulso é justificada por presume que esse grau alto de motivação possa
Bergamini (1997) da seguinte forma: “os afetar o comportamento para esta aquisição.
impulsos são representantes daquelas formas
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio das pesquisas, constatamos que a relação chefe funcionário não inibe a produtividade
dos indivíduos. Sobre a oportunidade de crescimento e segurança aos funcionários, os mesmos
demonstraram satisfação. Em relação à comunicação, também não há dificuldades entre eles, afinal
a troca de informações entre setores não compromete a execução das atividades administrativas.
Os funcionários não são realizados pessoalmente quando não têm salário compatível com
seu cargo, por isso, se mostram menos interessados na relação produtividade/remuneração.
Vale ressaltar que este trabalho possibilitou no ganho de um conhecimento sobre a realidade
dentro de uma empresa. Deste modo, o trabalho contribui para a implantação de melhorias
no ambiente de trabalho, resultando em um aumento de desempenho e produtividade aos
funcionários. Apesar de esta pesquisa ter caráter exploratório, ainda não é o suficiente para obterse em âmbito geral um resultado a respeito de todos os indivíduos que trabalham em empresas.
Assim, a possibilidade de melhoria na vida profissional dos trabalhadores de
uma empresa, pode ser efetivada se for levado em conta o cotidiano no local de
trabalho, avaliando através de atuações específicas da equipe de recursos humanos.
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ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA
E SUAS IMPLICAÇÕES
PEDAGÓGICAS
RESUMO: O artigo apresentado, visa aprimorar maior conhecimento quanto à Alfabetização
Matemática na Educação Infantil, como devemos trabalhar com as crianças e como elas
aprendem com as brincadeiras. Muitos ainda não sabem de que forma elas estão entrelaçadas,
busquei com este trabalho maior aprofundamento sobre a socialização, a escolarização e a
alfabetização matemática, com brincadeiras concretas, utilizando o raciocínio e a importância
para que as crianças possam aprender com o processo de ensino aprendizagem. O ato de
aprender brincando, especialmente quando se trata da matemática, é concebido como um
espaço de elaboração e investigação de conhecimentos a serem trabalhados em estrita relação
com o desenvolvimento de conceitos, atitudes e valores. É necessário olhar o brincar através
do tempo, pois a presença de atividades lúdicas têm se evidenciado por meio de registros de
brinquedos em várias culturas, caracterizando-se como atividade fundamental, o que deixa claro
que brincar é inerente a natureza de qualquer indivíduo, seja qual for a sua época, fazendo parte
de todo o percurso por séculos. Também, busquei me aprofundar em relação aos materiais
pedagógicos os quais são componentes fundamentais para o desenvolvimento de uma educação
de qualidade, sua utilização influencia a maneira como adultos e crianças sentem, pensam e
interagem com o mundo, estabelecendo formas diversas de socialização e apropriação da cultura.

Palavras-chave: Matemática, educação infantil, materiais pedagógicos e lúdico.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo destaca a importância do brincar na vida da criança, além de alfabetizar,
unindo duas ferramentas essenciais para o seu desenvolvimento, no qual as atividades
lúdicas podem influenciar significativamente na construção do conhecimento cognitivo.

O conhecimento se constrói em um processo, e este depende das interações que a criança
estabelece com o meio, ou seja, brincar é uma forma poderosa para estimular essa construção
do conhecimento.
Este é um recurso que se bem utilizado nas instituições escolares podem servir de
instrumento valioso para uma aprendizagem mais coerente e facilitadora. Sendo assim, o
interesse provocado pelo ato de brincar pode levar o educando a motivar-se por novos desafios.
O objetivo é auxiliar no desenvolvimento cognitivo, lógico e matemático da criança, por meio
dos brinquedos e materiais pedagógicos, num processo de ensino aprendizagem significativo,
desafiador e estimulante, em que as crianças se sintam envolvidas, podendo inventar e criar
novas maneiras de brincar. Valorizar a brincadeira concreta como direito da criança e levar
professores e alunos à reflexão sobre a importância dos brinquedos e materiais pedagógicos
no processo da alfabetização matemática.
Os materiais pedagógicos são o conjunto de objetos e brinquedos desenvolvidos para
utilização em salas de aula, e todas as informações em relação ao brincar e aprender
matemática de forma lúdica, se condiz com as condições ambientais, os quais se tornam
componentes fundamentais para o desenvolvimento de uma aprendizagem com qualidade.
Sua utilização influencia a maneira como as crianças sentem, pensam e interagem com o
mundo, estabelecendo formas diversas de socialização e apropriação da cultura.
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A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DA
ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA,
COMO ENSINAR E APRENDER
BRINCANDO
Segundo os estudos de Piaget (1973), é na
atividade lúdica que a criança se desenvolve
em sua plenitude, resolve problemas,
descobre coisas novas, supera os desafios,
socializa-se e cresce do ponto de vista
físico-motor, socioemocional e cognitivo.
Dessa forma, brinquedos e materiais
pedagógicos
dispostos
em
cantos
temáticos estimulam a expressão livre da
criança, permitindo a representação do
imaginário, o desenvolvimento da linguagem,
a interação social, a estruturação da
personalidade e a aproximação do real.
Assim, dentre esses campos temáticos
podemos destacar brinquedos, jogos ou
materiais pedagógicos que privilegiam
a atividade motora, a concentração, a
lateralidade, a socialização, a percepção
corporal,
o
equilíbrio,
a
agilidade,
a linguagem e o raciocínio lógico.
As brincadeiras concretas, os jogos de
raciocínio lógico matemático, e os cantos
temáticos,
auxiliam
na
aprendizagem
matemática da criança, na Educação Infantil.
Alguns exemplos de brinquedos para a
alfabetização matemática: alfabeto móvel ou
letras móveis, alfabeto ilustrado, alfabeto móvel
com suporte, dominó alfabeto, bingo das letras
ou palavras, dominó silábico simples, dominó
de quantidade, jogo da memória, quebracabeça, material dourado, blocos matemáticos,
tangram,
ábaco,
árvore
pedagógica
e círculos fracionais (PIAGET, 1973).

Além
dos
materiais
pedagógicos,
os brinquedos e próprio ato de brincar
oferecem excelentes oportunidades de
desenvolvimento. 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.

Se tomarmos a noção social nos diferentes sentidos
do termo, isto é, englobando tanto as tendências
hereditárias que nos levam à vida comum e à imitação,
como nas relações exteriores dos indivíduos entre
eles, não se pode negar que, desde o nascimento, o
desenvolvimento intelectual é, simultaneamente, obra
da sociedade e do indivíduo (PIAGET, 1973, p. 242).

Segundo Piaget (1973), assimilação é
uma interação a estruturas prévias, podendo
permanecer invariáveis ou são mais ou
menos modificadas por essa interação,
acomodando-se à nova situação. Já a
acomodação é definida por Piaget, quando
acontece uma modificação dos esquemas
de assimilação sob a influência de situações
exteriores, ou seja, sob a influência do meio.
O conhecimento é apreendido no momento
da reequilibração, ou seja, da superação dos
desequilíbrios. Tanto os conflitos quanto os
desequilíbrios que nos têm ocupado provêm
essencialmente da conceituação das ações,
portanto, da compreensão das situações.
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A CONTRIBUIÇÃO E A FUNÇÃO DOS BRINQUEDOS COM A
ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA
Para Benjamin (1983), a contribuição e a função dos brinquedos são essenciais para
que as crianças possam brincar, podendo ser das mais diversas origens, materiais, formas,
texturas, tamanhos e cores. A função que os brinquedos trazem para o aprendizado da
criança é imenso, especialmente quando se trata do aprendizado da matemática, não importa
qual é o brinquedo, todo brinquedo se torna um suporte educacional, quando é aplicado com
um propósito, um objetivo pedagógico com função de desenvolver os aspectos cognitivos,
social e afetivo voltado para qualquer nível de aprendizado (BENJAMIN, 1983, p.14).

Por meio do contato, da manipulação e uso dos brinquedos
pelas crianças há uma aprendizagem multidisciplinar. Porém,
é sempre necessário que, o adulto ou o educador seja,
um intermediário, um mediador, sabendo quando é
conveniente intervir e quando é necessário deixar a
criança experimentar e solucionar problemas, livre
das pressões situacionais da realidade imediata.

Os brinquedos documentam como o adulto se coloca com
relação ao mundo da criança. Há brinquedos muito antigos,
como bola, roda, roda de penas, papagaio que provavelmente
derivam de objetos de culto e que, de sacralizados, dão margem
para a criança desenvolver a sua fantasia. E há outros brinquedos,
simplesmente impostos pelos adultos [...] (BENJAMIN, 1983, p.14).
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Para Vygotsky (1989), o ato de brincar é
uma atividade sociocultural, originam-se nos
valores, hábitos e normas de uma determinada
comunidade ou grupo social, à medida que as
crianças brincam com aquilo que elas já sabem
ou imaginam que já sabem sobre as formas de
relacionar-se, de amar e de odiar, de trabalhar
ou de viver em grupos ou sozinhas, de interagir
com a natureza e com fenômenos físicos
entre outros. “A sua percepção é um estímulo
para a atividade” (VYGOTSKY, 1989, p.127).
Reconhecer o direito da criança ao brincar implica uma
preocupação com a formação cultural educacional
dos adultos que dela se ocupam, sejam elas homens
ou mulheres, professores ou educadores. Isto porque,
a representação que se tem da criança e de sua
atividade lúdica vai resultar na maneira como o adulto
se relaciona com o brincar (FRIEDMANN, 1998, p.101).

por meio de registros de brinquedos em
várias culturas, caracterizando-se como
atividade fundamental, o que deixa claro que
brincar é inerente a natureza de qualquer
indivíduo, seja qual for a sua época, fazendo
parte de todo o percurso por séculos.
O primeiro brinquedo utilizado pela criança é seu próprio
corpo, que começa a ser explorado nos primeiros meses
de sua vida, passando em seguida a expor objetos
do meio em que vive que produzem estímulos visuais,
auditivos e sinestésicos. A partir daí o brinquedo estará
sempre presente na vida da criança, do adolescente
e mesmo do adulto (ALMEIDA, 1990, p. 26).

O ato de brincar tem para a criança um
caráter sério porque é o seu trabalho, atividade
na qual ela desenvolve talentos naturais,
descobre papéis sociais, limites, experimenta
Embora o brincar sempre tenha feito novas habilidades, forma um novo conceito de
parte do cotidiano infantil, nem sempre lhe si mesma, aprende a viver e avança para novas
foi dada à devida importância.É necessário etapas de domínio do mundo que a cerca.
olhar o brincar através do tempo, a presença
O brincar é visto como um mecanismo psicológico
de atividades lúdicas têm se evidenciado
que garante ao sujeito manter certa distância em relação
ao real, a brincadeira oferece a oportunidade para a
criança explorar, inventar, aprender a linguagem e
solucionar diversos problemas, se o brincar é essencial,
é porque, quando está brincando é que o sujeito
se mostra muito criativo (KISHIMOTO, 1995 p.98).
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A FORMA LÚDICA DE ENSINAR E casualidade, chegando à representação
APRENDER MATEMÁTICA PARA AS e, finalmente, à lógica. As crianças ficam
mais motivadas para usar a inteligência,
CRIANÇAS
De acordo com pesquisas, o lúdico é um
assunto que tem conquistado a educação
infantil, por ser a essência da infância e seu
uso permitir um trabalho pedagógico que
possibilita a produção do conhecimento,
da aprendizagem e do desenvolvimento.
O lúdico bem como os jogos e os
brinquedos estão relacionados ao mundo
da criança seja qual for sua cultura ou
classe social. As crianças quando estão
jogando ou brincando com o lúdico vivem
em um mundo de alegrias e de fantasias.
Sendo então primordial para a criança
entrar neste mundo de descobertas, o lúdico
contribui com muitos significados importantes
para o seu avanço e ainda auxilia em sua
aprendizagem e no seu desenvolvimento
social, pessoal e cultural. O lúdico é visto
por muitos educadores e pesquisadores não
como uma alternativa, mas como um auxílio no
processo de ensino e aprendizagem da criança.
Para Piaget (1975), 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. É no jogo e no brincar
que a criança desenvolve a linguagem, o
pensamento, sua socialização e autoestima.
Nesta ação ela também se prepara para ser
um cidadão capaz de enfrentar o mundo lá
fora. Segundo Piaget (1975), “o jogo não
pode ser visto apenas como divertimento
ou brincadeira para resgatar energia, pois
ele também favorece o desenvolvimento
físico,
cognitivo,
afetivo
e
moral”.
Por meio do jogo se dá a construção
de conhecimento, nos períodos sensóriomotor e pré-operatório. As crianças,
desde pequenas, estruturam seu espaço
e seu tempo, desenvolvendo a noção de
329

pois querem jogar bem, esforçam-se para
superar obstáculos cognitivos e emocionais.

Enfim, a utilização dos brinquedos, jogos
e brincadeiras na prática pedagógica é
uma realidade que se impõe ao professor.
Do ponto de vista de profissionais, o
brinquedo não é visto apenas como forma
de lazer, mas também de aprendizagem.
O aluno quando está brincando ou
jogando se apoia em suas dificuldades e
acaba por melhorar sua aprendizagem.
Sabendo disso, o professor precisa saber da
importância da contribuição da brincadeira
no desenvolvimento de novas habilidades.

APLICANDO A MATEMÁTICA
CONCRETA NA ALFABETIZAÇÃO DAS
CRIANÇAS
Na maioria das crianças uma das principais
dificuldades na hora de aprender a matemática
é a visualização do conteúdo, porém, ao invés
de ensinar por exemplo, a divisão como uma
ideia abstrata que envolve números, lousa,
papel, livros, entre outros, os brinquedos
concretos é uma ótima opção: distribuir e
dividir os itens de forma igual entre as crianças,
apresentar as regras, a forma de conduzir
e o que deverá ser feito à essa operação,
como algo existente no seu contexto social,
levando-as a uma vivência simples de seu
cotidiano, sem confusão. Esses momentos
devem ser compreensíveis e ao mesmo tempo
divertidos, para que as crianças tenham prazer
e aprendam brincando (ALMEIDA, 1995).
Para que esta brincadeira concreta, seja
uma rotina, é necessário colocar essa
estratégia em prática, é possível organizar
diversas brincadeiras com diferentes objetos,
como bonecos, blocos de construir e lógicos,
sempre trazendo a realidade da criança, incluir
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brincadeiras em filas, quando estão sentadas
brincando, contar objetos, quantidade de
alunos na sala de aula, quantidade de
meninos e meninas, tirar e contar os tênis,
vendo a numeração, fazer gráficos simples,
contar as meias, os dedos das mãos, dos
pés, todos juntos; existem inúmeras formas
de contextualizar a aula no cotidiano e
inserir os números de forma significativa
na vida das crianças (ALMEIDA, 1995).
Para facilitar o uso da matemática concreta,
é possível contar com variados brinquedos
educativos, que são feitos especificamente
para o ensino dessa disciplina como o kit
matemática, muito utilizado nas escolas,
pois esses brinquedos contam com diversas
atividades e brincadeiras lúdicas que abordam
de um jeito divertido e adaptado para as
crianças, um exemplo desses brinquedos
educativos, é a caixa dos blocos de geometria,
com as formas geométricas e cores dos
blocos, a criança desperta o interesse não
somente pela cor e sim pelas formas. É na
educação infantil, que aprendem a conhecer o
mundo e conseguem assimilar o aprendizado
de forma agradável (ALMEIDA, 1995).
Também, existem outros tipos de
brinquedos, para auxiliar e aprender a
matemática, os tabuleiros, os quebracabeças, lego, o monta, monta, e os diversos
brinquedos de raciocínio lógico, tudo com
explicações simples e triviais tendo o
professor como mediador (ALMEIDA, 1995).
Todas essas brincadeiras permitem que
a criança aprenda matemática de forma
prazerosa, com estímulos, exercícios de
conceitos e pensamentos matemáticos uma
vez que estimulam a lógica, a estratégia e
alguns a lateralidade. A tecnologia também
vem avançando muito com a questão de
ensinar a matemática para as crianças.
Atualmente, existem uma variedade de jogos,
online e off-line, que promovem o aprendizado
da matemática de uma forma lúdica e
acessível para as crianças (ALMEIDA, 1995).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando a criança prosseguir tentando, ela construirá, por conta própria o que lhe falta para
perceber e dar conta do problema, problema este que é incorporar o novo que surgiu ao seu
redor, isto é, tornar conhecido o que lhe era desconhecido, pois, a alfabetização matemática
e suas implicações são formas de adequar como ensinar e como aprender brincando, com
atividades concretas com o lúdico no qual as crianças possuem prazer nas atividades realizadas
e propostas pelos seus professores, sendo assim, uma maneira fácil e prazerosa de aprender
brincando.
Uma educação voltada para a autonomia da criança não reserva um papel menor para o
professor, ao contrário, sua atuação no processo educacional será mais intensa e importante,
exigindo atenção e sobretudo uma melhor formação teórica. Por outro lado, sua prática diária
será mais agradável e distante das rotinas cansativas.
Quando a criança brinca ou pratica exercícios concretos, ela combina diferentes ações
motoras entre si, divertindo-se em repetir várias vezes os mesmos esquemas, porém modificando
a cada repetição de um movimento.
Portanto a escola de educação infantil deve inserir o lúdico, jogos e brincadeiras em seu
currículo para ampliar o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, o jogo é uma atividade
criativa e também curativa visto que, permite à criança reviver situações dolorosas que passou,
modificando essas situações e vivenciando no brincar suas expectativas da realidade servindo
assim, de importante mecanismo terapêutico.
No contato com jogos e brincadeiras, a criança irá assimilar regras e normas necessárias
para o convívio social, bem como, desenvolverá e restituirá a confiança perdida no ambiente,
organizará de modo mais positivo suas pulsões destrutivas e reconstituindo a sua personalidade.
Concluindo o artigo, é imprescindível promover uma educação que interaja com atividades
concretas matemáticas, auxiliem nas práticas educativas no cotidiano da criança, em que a
socialização e a atenção sejam compartilhadas com atividades lúdicas, assim modifiquem o
modo como concebemos na educação das crianças.
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A AVALIAÇÃO NO PROCESSO
DE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO
RESUMO: Neste artigo será decorrido sobre a alfabetização e o letramento no ensino
fundamental I, as características que envolvem, diferenciam e aproximam ambas práticas
que devem estar presentes no processo de ensino e aprendizagem, sem esquecer a
importância de o professor alfabetizador imprimir o valor de aproximar o mundo da vida
real com as vivências escolares. Sabendo que aluno é alguém que está na sala de aula
para aprender e crescer na vida como cidadão crítico, a avaliação da aprendizagem também
entrará como aliada do processo, desmistificando apenas um instrumento que tem fim em
si mesma. Para complementar será trazida para compor a ideia de avaliação a Provinha
Brasil com suas convergências e divergências aos olhos de dois autores, na intenção
de relevar a importância de o docente saber do que se trata o instrumento de avaliação
diagnóstica e o que fazer a partir dos resultados, com a finalidade de qualificar as práticas.

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

H

á alguns anos o tema avaliação vem
sendo discutido entre acadêmicos
e instituições, pois não é mais
encarada como no século passado, onde
só era visto o aluno como protagonista dos
fracassos. Vale ressaltar que avaliação é um
assunto que envolve preocupações em vários
países, sendo eles de primeiro mundo também.
Neste artigo, será explanado brevemente
sobre o papel da avaliação da aprendizagem
nas séries iniciais, bem como o uso dos
resultados destas para novas propostas, haja
vista que atualmente, todos os envolvidos no
processo de ensino e aprendizagem têm sua
participação analisada, considerando termos
dificuldades de ensino-aprendizagem, que
envolve a didática do professor. Neste sentido,
utilizaremos discussões de pesquisadores que
analisaram a Provinha Brasil, uma avaliação
de cunho diagnóstico que serve de aporte
tanto para os gestores como professores
dos segundos anos do ensino fundamental
que é a Provinha Brasil, uma avaliação de
cunho diagnóstico que serve de aporte
tanto para os gestores como professores
dos segundos anos do ensino fundamental.
Alfabetização e letramento serão também
expostos neste ensaio, pois assim como a
avaliação tem cada vez mais ganhado atenção
de especialistas, principalmente no que diz
respeito a como o aluno aprende, o que se
pode fazer para que aprenda melhor, enfim,
didáticas, de diferentes correntes pedagógicas
consideram a importância de ver o aluno
como ser individual e capaz de aprender se
houver investimentos pedagógicos pontuais.
A alfabetização sem o letramento
desconsidera o protagonismo e a vida do aluno
e isso vai contra tudo na contemporaneidade,
principalmente porque praticamente tudo é
efêmero na sociedade da informação. O aluno
precisa estar conectado aos acontecimentos
mundiais e não deve estar apartado da escola.
Professores e gestores são profissionais que
necessitam estudar seu “objeto” de trabalho
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para que seja possível atingir satisfatoriamente
os objetivos, afinal não adianta pensar que
antigos modos de trabalho que funcionaram
no século passado com os alunos serão
exitosos no contexto atual, é necessário
analisar o alunado e sua realidade a fim de
organizar o currículo das turmas, caso contrário
entrará em cena a falta de concentração
e apatia na classe, a alfabetização está
intimamente ligada ao contexto social
do educando e seus reais interesses.
Considerando as dificuldades de alguns
alunos, será possível ainda tecer um capítulo
dedicado para os porquês de alguns
discentes não chegarem a ser alfabetizados
conforme o esperado, mesmo com empenho
dedicação do mestre. Desta maneira,
revelaremos as particularidades que envolvem
as dimensões culturais e sócio-afetivas,
onde a escola e seus professores pouco
podem intervir para a mudança da realidade.
Os objetivos deste trabalho estão
centrados em conceituar alfabetização e
letramento, bem como ações pedagógicas
condizentes; enfatizar o uso das avaliações da
aprendizagem no processo de alfabetização,
discriminar o uso das avaliações externas e
analisar seu uso no cotidiano escolar, assim
será possível inferir se estão como ferramenta
pedagógica
ou
somente
burocrática.
Diante da abrangência dos temas que
envolvem a alfabetização, o letramento,
avaliação e procedimentos didáticos, serão
referenciados autores como Gontijo, (2014),
uma pesquisadora sobre os assuntos em
questão que aborda desde o conceito do que
é ser um sujeito alfabetizado nos diferentes
contextos sócio- histórico e traz contribuições
muito pontuais sobre as avaliações em
externas, mais especificamente no que diz
respeito à Provinha Brasil. Para conceituar
alfabetização e letramento o serão enfatizados
os autores: Soares, Leite, Tassoni e Alarcão.
No final deste trabalho será possível conferir as
reflexões suscitadas por meio das literaturas
consultadas que se encontram nas referências.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO:
PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM
Há alguns anos, especialistas e teóricos
da alfabetização passaram usar o termo
letramento em complemento ao que até
então chamamos de alfabetização, porém,
na verdade um está terminantemente ligado
ao outro. Se tomarmos apenas o termo
alfabetização podemos dizer que esta tem
início, meio e fim, ou seja, inicia-se quando o
código da escrita lhe é apresentado e termina
quando o discente consegue codificar e
decodificar os signos da escrita. No senso
comum podemos entender que a maioria
das pessoas compreende a alfabetização
como capacidade de ler e escrever, porém os
Parâmetros Curriculares Nacionais ampliam
esta visão quando nos apresentam que:
É habitual pensar sobre a área de Língua Portuguesa
como se ela fosse um foguete de dois estágios: o
primeiro para se soltar da Terra e o segundo para
navegar no espaço. O primeiro seria o que já se
chamou de “primeiras letras”, hoje alfabetização, e o
segundo, aí sim, o estudo da língua propriamente dita.
[...] Por trás da prática em dois estágios, está a teoria
que concebe a capacidade de produzir textos como
dependente da capacidade de grafá-los de próprio
punho. [...] A compreensão atual da relação entre a
aquisição das capacidades de redigir e grafar rompe
com a crença arraigada de que o domínio do bê-á-bá
seja pré-requisito para o início do ensino de língua e
nos mostra que esses dois processos de aprendizagem
podem e devem ocorrer de forma simultânea [...]. A
alfabetização, considerada em seu sentido restrito
de aquisição da escrita alfabética, ocorre dentro
de um processo mais amplo de aprendizagem
da Língua Portuguesa (BRASIL, 1997, p. 27-28).

Portanto, o letramento na relação com
a alfabetização tem como característica
um processo mais extenso, sem fim, sem
limites
pré-estabelecidos,
respeitando
os diferentes momentos de cada aluno,
considerando o meio que está inserido. Isto
quer dizer que o meio é norteador destas
aprendizagens frente às exigências das
práticas sociais, assim quanto maior for o
fluxo de informações e trocas de experiências,
mais elevado será o nível de letramento.

Há autores, como Soares (2003), que
defendem a impossibilidade de alguém não
ser letrado, pois isto independe de uma
sala de aula na visão destes pautados na
observação de que homens e mulheres que
não tiveram acesso à leitura e escrita, são
capazes de ir e vir com uso de transporte,
realizar compras, fazer investimentos, manter
uma família, trabalhar, etc. São exemplos
de pessoas letradas e não alfabetizadas.
Na contramão disso, temos casos
de pessoas que não são consideradas
analfabetas, mas são incapazes de realizar a
leitura de um simples texto instrucional, sair
de casa onde requeira mudar de ônibus, cuja
exigência é o domínio dos códigos. Enfim,
muitos casos teríamos para apontar, porém
o que nos interessa marcar é que para que
possamos ter sujeitos alfabetizados e letrados,
a escola necessita trabalhar de maneira
diferenciada, com ensino com sentido para o
aluno, com propostas da sua realidade e não
com textos que não circulam no meio social.
Diríamos mais ainda que é preciso ir além do
sentido, é preciso despertar de alguma forma
prazer neste processo. Quanto a isso Soares
ao tratar do desenvolvimento da leitura neste
processo de aprendizagem nos apresenta que:

Desse modo, a leitura estende-se da habilidade
de traduzir em sons sílabas sem sentido as
habilidades cognitivas e metacognitivas; inclui,
dentre outras: a habilidade de decodificar
símbolos escritos; a habilidade de decodificar
símbolos escritos; a habilidade de captar
significados; a capacidade de interpretar
sequências de ideias ou eventos, analogias,
comparações, linguagem figurada, relações
complexas, anáforas; e, ainda, a habilidade de
fazer previsões iniciais sobre o sentido do texto, de
construir significado combinando conhecimentos
prévios e informação textual, de monitorar a
compreensão e modificar previsões iniciais
quando necessário, de refletir sobre o significado
do que foi lido, tirando conclusões e fazendo
julgamento do conteúdo (SOARES, 2003, p. 69).
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Ao iniciar por uma boa leitura, o professor
que parte do foco de interesse do aluno
estimula mecanismos cerebrais ativados
automaticamente e, consegue atrair a atenção
do aluno para a história, oportunizando
momentos de prazer de estar na sala ouvindo
histórias que muitas das vezes são repetitivas
, mas a entonação e a fluência diferenciada,
poderá lhe despertar sua imaginação,
dando-lhe uma gama de possibilidades
de repertoriar melhor o seu conhecimento
das palavras e dos seus respectivos usos
nos contextos orais e escritos, favorecendo
que este possa ser , melhor escritor.
Talvez a diretriz pedagógica mais importante no
trabalho (... dos professores), tanto na pré-escola
quanto no ensino médio, seja a utilização da escrita,
em sala, correspondendo às formas pelas quais ela
é utilizada verdadeiramente nas práticas sociais.
Nesta perspectiva, assume-se que o ponto de partida
e de chegada do processo de ensino-aprendizagem
da língua é o texto falado ou escrito, caracterizado
pela unidade de sentido que se estabelece numa
determinada situação discursiva (LEITE, 2011, p. 25).

O professor alfabetizador, necessita ter
disposição para aprender a aprender, e
consequentemente aprender a ensinar,
precisa estar imbuído de criticidade e
interesse em ler, pesquisar em um processo
de formação continuada, e abertura e
disponibilidade para transcender velhos
paradigmas. Vencer paradigmas antigos
e descabíveis na atualidade implica em
compreender que somos seres incompletos,
inconclusos e inacabados, parafraseando
Freire (1999), e que conscientes de nossa
incompletude,
estamos
constantemente
buscando o saber. É através de muito
esforço que o professor pode se aproximar
do sucesso na alfabetização, considerando
entre outros aspectos a afetividade.
As experiências vividas em sala de aula ocorrem,
inicialmente, entre os indivíduos envolvidos, no plano
externo (interpessoal). Através da mediação, elas vão
se internalizando (intrapessoal), ganham autonomia
e passam a fazer parte da história individual. Essas
experiências também são afetivas. Os indivíduos
internalizam as experiências afetivas com relação
a um objeto específico (TASSONI, 2000, p. 3)
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A alfabetização enquanto um processo
demanda também do professor o gosto e o
prazer pelo que faz: ensinar. Neste sentido
Alarcão corrobora que:
Nessa escola, acredita-se que formar é organizar
contextos de aprendizagem, exigentes e estimulantes,
isto é, ambientes formativos que favoreçam o cultivo de
atitudes saudáveis e o desabrochar das capacidades
que lhes permitem viver em sociedade, ou seja,
nela conviver e intervir em interação com os outros
cidadãos. Atribuem aos professores a capacidade de
serem atores sociais, responsáveis em sua autonomia,
críticos em seu pensamento, exigentes em sua
profissionalidade coletiva assumida [...] habituados a
refletir, terão motivações para continuar e para investigar,
reconhecerão a importância das dimensões afetivas e
cognitivas do ser humano, reagiram melhor em face da
mudança e do risco que caracterizam uma sociedade
em profunda transformação (ALARCÃO, 2001, p. 11-2).

Este não é um processo que é possível o
professor desenvolver com sucesso sozinho,
sendo preciso estar sempre em ação, a
equipe que gestora, especialmente na figura
do coordenador pedagógico precisa se
atentar ao grupo de professores e o que
pode fazer para contribuir para que tenha
prazer em adentrar e ensinar nesta escola.
A alfabetização como um quebracabeça, uma peça perdida compromete
o todo e atualmente está efervescente,
colocando os diversos “atores” para
pensar em como garantir na idade certa.
Aos oito anos de idade, as crianças precisam
ter a compreensão do funcionamento
do sistema de escrita; o domínio das
correspondências grafofônicas, mesmo que
dominem poucas convenções ortográficas
irregulares e poucas regularidades que
exijam conhecimentos morfológicos mais
complexos; a fluência de leitura e o domínio
de estratégias de compreensão e de produção
de textos escritos (BRASIL 2012, p.5,).
Para a possibilidade de alfabetizar dentro
das perspectivas atuais, é importante ressaltar
que a estruturação do trabalho pedagógico
deve estar em quatro eixos centrais:
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O Sistema de Escrita Alfabética é complexo e
exige um ensino sistemático e problematizador; O
desenvolvimento das capacidades de leitura e de
produção de textos ocorre durante todo o processo
de escolarização, mas deve ser iniciado logo no início
da Educação Básica, garantindo acesso precoce a
gêneros discursivos de circulação social e a situações
de interação em que as crianças se reconheçam
como protagonistas de suas próprias histórias;
Conhecimentos oriundos das diferentes áreas podem e
devem ser apropriados
pelas crianças, de modo
que elas possam ouvir, falar, ler, escrever sobre temas
diversos e agir na sociedade; A ludicidade e o cuidado
com as crianças são condições básicas nos processos
de ensino e de aprendizagem (BRASIL, 2012, p.5,)

Articulando ao pensamento de Freire, pode- se
inferir que é preciso colocar o aluno em ação,
ativar a alfabetização não só das letras, mas
também da criticidade do mundo em que está
inserido, ou seja, partir do seu conhecimento
e “evitar a dicotomia entre esses saberes,
o popular e o erudito” Freire (1992, p. 86).

A ALFABETIZAÇÃO E A DIDÁTICA DO
PROFESSOR

Quando mencionado sobre a didática,
escolhas desta ou daquela maneira de ensinar,
há uma atividade docente que não se separa da
atuação em momento algum: avaliar. Isso não
é pensar em remeter ao aluno a culpabilidade
de acertar ou não as propostas didáticas, mas
envolve a tomada de decisões o tempo todo
partindo do planejamento, da seleção dos
conteúdos, da didática a ser adotado, como os
alunos se encontram no processo educativo,
enfim, a avaliação é inerente à prática
docente, à escola, à humanidade em geral,
mas na escola tem caráter diferenciado, mas:

Cada professor precisa encontrar meios
adequados e recomendados para escolher a
didática ideal para os momentos de ensino e
aprendizagem, no entanto é prudente partir do
que a pedagogia enquanto ciência comprovou
em estudos e pesquisas e ajustar, avaliar
Os eixos norteadores são de uma
o tempo todo o que deu ou não certo para
alfabetização na perspectiva do letramento,
sua turma, visto que cada realidade é única.
é direito do aluno aprender de maneira que
possa compreender o mundo que o cerca,
bem como com atividades engajadas em
gêneros que permeiam no seu cotidiano. A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Os autores logicamente contribuem
muito para a garantia de uma alfabetização
consistente, subsidiam com teorias que
sustentam as ações diárias dos professores,
afinal, não há como pensar em atuar numa
sala com vinte, trinta alunos partindo do
senso comum, por isso, em todos os cursos
onde forma-se pessoas para a docência há
uma disciplina voltada para a didática, que
visa amparar os discentes futuros docentes:
[...] em todos os elementos constitutivos da dinâmica
escolar, quais sejam: a reflexão pedagógica
necessária à implementação de um projeto educativo,
com suas concepções explicitadas através de seus
planejamentos e efetivadas através de sua dinâmica
cotidiana (MELO; URBANETZ, 2008, p. 152).

Ensinar como já mencionado neste
trabalho, não é simples, envolve muito mais
que Habilidades, por isso, Freire (1992,
p. 70), afirma que “ensinar não é a
pura transferência mecânica do perfil
do conteúdo que o professor faz
ao aluno passivo e dócil”.
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A avaliação da aprendizagem escolar adquire seu
sentido na medida em que se articula com o projeto
pedagógico e com seu consequente projeto de ensino.
A avaliação, tanto no geral quanto no caso específica
da aprendizagem, não possui uma finalidade em si;
ela subsidia um curso de ação que visa construir um
resultado previamente definido LUCKESI, 1995, p.85).

ou mais abaixo, está melhor ou pior, está para
mais ou para menos, sem que tenhamos por
trás escala que permita posicionar” (p. 21),
mas ressalta que [...] toda sociedade, ao
realizar seu processo de socialização, através
do qual padroniza os comportamentos, papéis,
normas e valores, classifica as pessoas e
grupos, revelando tendência funcional de
preferir o cidadão medíocre ao criativo Demo
(2010, p. 11), “É sempre possível decantar
na pedagogia que os alunos não deveriam
ser comparados entre si, porque cada um
tem seu ritmo próprio, mas, na prática, o
fato de os alunos estarem juntos numa
sala é o bastante para os escalonar, o que
transforma simples diferenças em autênticas
desigualdades” (DEMO, 2010, p. 10).

Para Demo (2010, p.18), “[...] avaliação,
ao contrário do que se aventa, é feita para
classificar, busca comparar, contrastar as
pessoas sobre cenários onde sempre há
quem esteja mais em cima e quem esteja
mais embaixo. ” Mesmo dando sentido muitas
vezes negativa, a avaliação é essencial ao
processo educativo em todas as etapas,
partindo da educação infantil até os mais altos
níveis da formação profissional, obviamente
com as devidas adequações, porém têm os
Sousa (1995, p. 63)), complementa que
mesmos sentidos e ressalta ser “[...] é inviável
“
a
avaliação se constitui em um processo
avaliar sem dispor de escala de contraste.
Não podemos dizer se algo está mais acima de busca de compreensão da realidade
escolar, com o fim de subsidiar a tomada
de decisões, quanto ao direcionamento das
intervenções, visando ao aprimoramento
do trabalho escolar”, desta maneira, para
analisar os insumos da avaliação, precisa
ter planejamento e intencionalidade bem
definidos, “onde os critérios da avaliação
não são estabelecidos de modo dissociados
das posições, crenças. Visão de mundo
e práticas sociais de quem a concebe,
mas emergem da perspectiva filosófica,
social e política de quem faz o julgamento
e dela são expressão. Sousa (1997, p. 12).
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Sousa (2015), menciona que a avaliação tem que garantir aspectos fundamentais:
Ser democrático, no sentido de considerar que os integrantes da ação educativa são capazes
de assumir o processo de transformação da educação escolar, sob a ótica dos interesses das
camadas majoritárias da população;
• Ser abrangente, significando que todos os integrantes e os diversos componentes da
organização escolar sejam avaliados: a atuação do professor e de outros profissionais
da escola; os conteúdos e processos de ensino; as condições, as dinâmicas e as
relações de trabalho; os recursos físicos e materiais disponíveis; a articulação da
escola com a comunidade, com os grupos organizados da sociedade; as relações da
escola com outras escolas e instâncias do sistema;
• Ser participativo, prevendo a cooperação de todos, desde a definição de como a
avaliação deve ser conduzida até a análise dos resultados e a escolha dos rumos de
ação a serem seguidos;
• Ser contínuo, constituindo-se efetivamente em uma prática dinâmica de investigação,
que integra o planejamento escolar em uma dimensão educativa (SOUSA, 1995, p. 64).
No meio acadêmico também se discute muito a avaliação assim como a alfabetização
e, graças às reflexões que suscitadas e que aos poucos o cenário educacional vem se
transformando paulatinamente.
Nos últimos vinte e cinco anos da história da educação muitas mudanças foram as grandes
marcas e uma delas diz respeito às avaliações externas como a Provinha Brasil, mais ligada
ao segundo ano do ensino fundamental, esta tem como função mostrar como os alunos
estão no processo de alfabetização, sendo um instrumento diagnóstico. Foi regularmente
instituída pela portaria normativa nº- 10, de 24 de abril de 2007, com os objetivos de:
A. avaliar o nível de alfabetização dos educandos nos anos iniciais do ensino fundamental;
B. oferecer às redes de ensino um resultado da qualidade do ensino,
prevenindo o diagnóstico tardio das dificuldades de aprendizagem;
C. concorrer para a melhoria da qualidade de ensino e redução das
desigualdades, em consonância com as metas e políticas estabelecidas
pelas diretrizes da educação nacional
(BRASIL, PORTARIA, Nº 10, 2007).

A Provinha Brasil é considerada uma avaliação externa, afinal é elaborada e distribuída
pelo MEC, contudo tem diferenciais quando comparada às demais como a Prova Brasil,
que recebe todo o tratamento de dados pelo INEP. O grande problema é aliar os resultados
dessas avaliações ao planejamento da turma, dando maiores possibilidades de realmente
qualificar o ensino. Por isso, a correção é realizada na seqüência de sua aplicação,
oportunizando a realização de estudos e propostas pedagógicas para as turmas e permite:
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Avaliar o nível de alfabetização dos alunos/turma nos
anos iniciais do ensino fundamental; diagnosticar
possíveis insuficiências das habilidades de leitura e
escrita. Esses objetivos possibilitam, entre outras ações:
estabelecimento de metas pedagógicas para a rede de
ensino; planejamento de cursos de formação continuada
para os professores; investimento em medidas que
garantam melhor aprendizado; desenvolvimento
de ações imediatas para a correção de possíveis
distorções verificadas; melhoria da qualidade e redução
da desigualdade de ensino (BRASIL, 2009a, p. 8).

Sobre as avaliações externas Machado
afirma que:
As experiências iniciais de avaliações externas,
até mesmo fora do Brasil, foram justificadas como
necessárias para se poder monitorar o funcionamento
de redes de ensino e fornecer aos seus gestores
subsídios para a formulação de políticas educacionais
com focos mais bem definidos em termos dos
resultados que, por sua vez, decorreria das
aprendizagens dos alunos (MACHADO, 2013, p. 17).

Gontijo (2012) faz uma análise pedagógica
sobre as versões da Provinha Brasil de
2008 e 2009, muito importante para que os
docentes possam ter olhares mais críticos
para o instrumento. Segundo a autora:
Apesar da adoção de instrumentais que permitem a
aferição dos resultados de testes, têm sido percebidos
limites quando se trata, por exemplo, de avaliar o eixo
escrita e de construir itens com ele relacionados.
Nesse sentido, a Matriz de Referência para Avaliação
da Alfabetização e do Letramento Inicial (2008)
propunha três eixos: apropriação do sistema de escrita,
leitura e escrita. Entretanto, no ano de 2009, esse
último eixo, essencial no processo de alfabetização,
foi retirado do documento (GONTIJO, 2012, p. 607).

Observa ainda que a supressão da escrita
perdurou em 2010 e 2011, ou seja, “a mudança
consistiu na exclusão do eixo escrita, restando
apenas os eixos apropriação do sistema de
escrita e leitura, ou seja, elementos ligados à
técnica da escrita e da leitura”. (p. 608). Deste
modo observa que “o eixo compreensão
e valorização da cultura escrita, que diz
respeito não constitui a matriz sob a forma
de descritores, capacidades ou habilidades”.
Na realidade, a autora destaca que se exime
“capacidades”, restando somente na matriz
de referência descritores e habilidades. Numa
visão analítica e crítica sobre a Provinha
Brasil, Morais Também observa algo e releva:
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[...] é intrigante o fato de que, no 2º ano do 1º ciclo,
na maioria dos grupos-classe, mesmo os alunos
que já dominassem as convenções da escrita
alfabética fossem impedidos de vivenciar a leitura
silenciosa de textos. Se juntarmos a isso o predomínio
de ocorrência de situações em que as próprias
mestras liam em voz alta textos para seus alunos,
concluímos que, mesmo ao final do segundo ano
de alfabetização, talvez aqueles aprendizes tivessem
poucas oportunidades de, em sala de aula, exercer,
de forma minimamente autônoma, a leitura completa
de um texto, em silêncio (MORAIS, 2012, p. 560).

Gontijo concluiu que: “O divórcio constatado
parece sugerir não a “inadequação”,
“fragmentação”
e
“descontextualização”
do exame elaborado pelo INEP, mas uma
necessidade urgente de qualificarmos
as práticas de ensino de alfabetização
desenvolvidas em nossas redes de ensino. ”
(p. 566).
Neste sentido Morais assevera:
[...] a urgência de implantação de políticas públicas que
assegurem o atendimento da diversidade no interior das
salas de aula. A implementação de apoios permanentes
à atuação dos alfabetizadores responsáveis pelos
alunos dos três primeiros anos de alfabetização
precisa ser tomada não só como medida de garantia
do direito à aprendizagem pelos alfabetizandos,
mas de garantia das adequadas condições de
exercício da docência (MORAIS, 2012, p. 567).

Numa lógica de que os professores deveriam
se apropriar do que é de fato a Provinha Brasil,
os dois autores apresentam fortes indícios de
que há lado positivos e negativos, mas isso
é algo inevitável e inerente a tudo. Em suma,
é relevante ser um dos instrumentos criados
pelo Governo Federal, que está presente
nas salas de aulas das escolas públicas
e que requer estudos nas escolas, caso
contrário cumprirá apenas papel burocrático
de aplicar, corrigir, mostrar quem foi bem,
quem não foi e ainda ter a possibilidade
de se criar climas de competição entre os
docentes, mesmo sabendo que cada turma
tem suas particularidades e necessidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com as literaturas próprias para a elaboração deste artigo foi possível concluir
o quanto é preciso que o professor tenha atenção no como alfabetizar seus alunos
pensando na sua emancipação como ser que pensa e age numa sociedade envolvida
por principalmente de informações e tomadas de decisões constantes que requerem
a apropriação da leitura e da escrita para que possa atuar, fazer suas opções.
O professor e equipe gestora também têm em mãos decisões preciosas que envolvem
a dimensão política, haja vista ter o “empoderamento” de escolher o que será apresentado
aos alunos, como será ministrado, quando, enfim, uma série de decisões que interfere na
vida de outras pessoas, desta maneira também precisam ser pessoas críticas que devem
conhecer bem seu campo de atuação, porém, diante de pesquisas e estudos está comprovado
que a classe do magistério ainda lê pouco e ainda conta, em sua maioria com a formação
inicial, o que é um indício de que a qualidade na educação demorou muito para se expandir.
Diante do exposto no que diz respeito às escolhas é possível adentrar no outro tema
desenvolvido que é a avaliação, que se trata de um processo iniciado a partir do instante
que se apresente à turma/ classe até o último dia de aula, pois não se dão apenas nos
momentos em que as propostas envolvem o registro escrito por meio de perguntas e respostas,
isso, segundo Machado (2012) é de fato uma prova, pois o processo todo é que se chama
avaliação. Assim pode-se relevar que tudo o que é feito durante o ano faz parte da avaliação,
seja um olhar que observa o aluno, a sua resposta inocente, enfim, tudo compõe o ato.
Por falar em avaliação neste artigo houve menções sobre as avaliações externas que entram
nas salas de aula das escolas públicas, mas que ainda está pouco são discutidas para a
garantia do ensino de qualidade. As escolas e seus profissionais precisam debruçar estudos
e discutir sobre o instrumento que não pode ser utilizado somente como algo burocrático que
deve ser cumprido para que os Governos tenham em mãos os resultados, é infinitamente
recomendável que estas estejam à serviço do ensino e da aprendizagem e, articulada com
a proposta do Projeto Político Pedagógico que também não é mero documento burocrático.
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A IMPORTÂNCIA DO
BRINCAR NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: Geralmente as crianças que frequentam a Educação Infantil têm como atividade
fundamental, o brincar. É através da brincadeira que elas vão descobrindo o novo, a
comunicação, o método de socialização com outras crianças. Sendo assim, trata-se neste
artigo destacar a importância desta ferramenta pedagógica para os professores que trabalham
com este ramo, demonstrando as várias formas de mediação dos professores, através de
brinquedos e outros materiais utilizados para brincar. Investigar o ambiente alfabetizador e de
que forma o professor desenvolve brincadeiras e como ela é inserida no mesmo. Analisar a
importância de brincadeiras na criação de um ambiente alfabetizador agradável. Relacionar
os diferentes ambientes alfabetizadores e de que maneira os professores trabalham com o
brincar, com pesquisas científicas. Jogos, brinquedos e brincadeiras fazem parte do mundo
da criança, pois estão presentes na humanidade desde o seu início. O presente artigo trata
do resgate das brincadeiras como processo educativo, demonstrando que ao se trabalhar
ludicamente não se está abandonando a seriedade e a importância dos conteúdos a serem
apresentados à criança, pois as brincadeiras são indispensáveis para o seu desenvolvimento
sadio e para a apreensão dos conhecimentos, uma vez que possibilitam o desenvolvimento
da percepção, da imaginação, da fantasia e dos sentimentos. Por meio das brincadeiras,
a criança comunica-se consigo mesma e com o mundo, aceita a existência dos outros,
estabelece relações sociais, constrói conhecimentos, desenvolvendo-se integralmente.

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

A

infância é a idade onde as brincadeiras são frequentes e saudáveis para a as crianças.
Acredita-se que por meio delas a criança desenvolve seus interesses, necessidades,
desejos e um método de inserção na realidade, pois expressa a maneira como a
criança constrói e desmonta o mundo dela.
Como conhecer o ambiente alfabetizador e pesquisar a relação do brincar como instrumento
facilitador do aprendizado em sala de aula, e de que maneiras são inseridas brincadeiras,
jogos e brinquedos no processo de alfabetização e letramento do aluno da Educação Infantil?
Para a resposta da problematização acima, o brincar pode ser visto como produção cultural
predominante imaginária, dotada de significado, seu valor torna-se incontestável no ambiente
alfabetizador. O brincar faz parte do mundo infantil, assim como os jogos e brinquedos; estão
presentes em sua vida desde o início da humanidade. As atividades lúdicas, as brincadeiras
proporcionam uma significativa interação da criança como o meio onde vive e com o outro
estabelecendo relações sociais e a partir daí a criança avança rumo à aprendizagem significativa.
Neste artigo, será mostrado que a brincadeira no ambiente de aprendizado tem por objetivo
mostrar ao educador e a quem interessar a compreensão do significado e da importância das
atividades lúdicas, brincadeiras, na educação, assim inserindo o brincar em projetos educativos,
tendo a intenção clara de sua ação em relação ao desenvolvimento e à aprendizagem das
crianças em um ambiente aprendizador. Portanto, não importe a utilização das brincadeiras e
dos jogos no processo pedagógico, pois os conteúdos podem ser ensinados por intermédio
de atividades predominantemente lúdicas.
Este artigo tem como objetivo específico investigar o ambiente alfabetizador e de que forma
o professor desenvolve brincadeiras e como ela é inserida no mesmo; analisar a importância
de brincadeiras na criação de um ambiente alfabetizador agradável; relacionar os diferentes
ambientes alfabetizadores e de que maneira os professores trabalham com o brincar e conhecer
o ambiente alfabetizador e pesquisar a relação de brincadeiras como instrumento facilitador
do aprendizado em sala de aula, e de que maneiras essas brincadeiras são inseridas nas
atividades e no processo de alfabetização e letramento.
O presente artigo também pretende destacar que essa importância da brincadeira na
aprendizagem, mostra que trabalhar ludicamente é fundamental para o desenvolvimento dos
conhecimentos da criança, assim como possibilita maior percepção da imaginação e dos
sentidos. Pode haver hipóteses que possam nos mostrar se as escolas estão preparadas
para elaborar programas que possam conter no campo técnico brincadeiras e jogos, para as
crianças aprenderem de uma forma mais inovadora.
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O BRINCAR

Como cita o autor, uma criança brinca
porque é uma necessidade básica, assim
como as outras necessidades vitais para o
desenvolvimento de um ser humano. E quando
uma criança brinca, ela exercita o jogar, criar
e inventar. Estas atividades lúdicas tornam-se
mais significativas à medida que se desenvolve,
inventando, reinventando e construindo.

Para uma criança, brincar é viver. Esta é
questão bem aceita, pois a própria história da
humanidade mostra que as crianças sempre
brincaram e continuarão brincando. Sabemos
quando isso não acontece, alguma coisa pode
não estar bem. Enquanto algumas crianças
brincam por prazer, outras brincam para
Diz Chateau (1987, p.14) que “Uma criança
dominar angústias, dar vazão à agressividade.
Segundo Santos (1999), o brincar é: que não sabe brincar, uma miniatura de velho,
será um adulto que não saberá pensar”. Por
• do ponto de vista filosófico, o brincar é meio da psicologia, temos conhecimento
abordado como um mecanismo para contrapor que, além de ser genético, o brincar é
à racionalidade. A emoção deverá estar fundamental para o desenvolvimento social
junto na ação humana tanto quanto a razão; equilibrado do ser humano. Por intermédio
• do ponto de vista sociológico, o brincar da relação com o brinquedo, a criança
tem sido visto como a forma mais pura de desenvolve a afetividade, a criatividade, a
inserção da criança na sociedade. Brincando, capacidade de raciocínio, a estruturação
a criança vai assimilando crenças, costumes, de situações, o entendimento do mundo.
regras, leis e hábitos do meio em que vive;
A autora Wajskop (1995, p.68) diz:
• do ponto de vista psicológico, o brincar
está presente em todo o desenvolvimento “Brincar é a fase mais importante da
da criança nas diferentes formas de infância - do desenvolvimento humano
modificação
de
seu
comportamento; neste período - por ser a auto ativa
• do ponto de vista da criatividade, tanto representação do interno - a representação
o ato de brincar como o ato criativo estão de necessidades e impulsos internos”.
centrados na busca do “eu”. É no brincar
que se pode ser criativo, e é no criar que
se brinca com as imagens e signos
fazendo uso do próprio potencial;
• do ponto de vista
pedagógico, o brincar tem-se
revelado como uma estratégia
poderosa para a criança
aprender. A partir do
que foi mencionado sobre
o brincar nos mais diferentes
enfoques, podemos perceber que
ele está presente em todas as
dimensões da existência do ser
humano e, muito especialmente,
na vida das crianças. Podemos
afirmar, realmente, que “brincar
é viver”, pois a criança aprende
a brincar brincando e brincar
aprendendo (SANTOS, 1999).
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A EDUCAÇÃO E AS BRINCADEIRAS

Cabe ressaltar, que no mundo capitalista em
que vivemos o lúdico está sendo extraído do
universo infantil. As crianças estão brincando
cada vez menos por inúmeras razões: algumas
delas têm o amadurecimento precoce, outras
do tempo de brincar, por terem que ajudar
no trabalho, quando são pobres ou quando
são ricas, os pais dão excesso de atividades
atribuídas, tais como escola, natação, inglês,
computação, ginástica, dança, pintura, etc. e
tudo isso toma o tempo das crianças e, na
hora de brincar, muitas vezes ficam horas
em frente à televisão, divertindo-se com
jogos violentos e rodeadas de brinquedos
eletrônicos, onde as interações sociais e a
liberdade de agir ficam determinadas pelo
próprio brinquedo (ROSAMILHA, 1979).

A concepção de criança é uma noção
historicamente construída e constantemente
vem mudando ao longo dos tempos, não
se apresentando de forma homogênea nem
mesmo no interior de uma mesma sociedade
e época. Boa parte das crianças brasileiras
enfrenta uma realidade dura, com condições
precárias de vida, isso quando não sofrem
violência doméstica, abuso e exploração
de trabalho por parte dos adultos, existem
também outras crianças que são protegidas
de todas as maneiras, recebendo de suas
famílias e da sociedade em geral cuidados
necessários ao seu desenvolvimento. Alerta
Rosamilha (1979, p.77) diz: “a criança é, antes
de tudo, um ser feito para brincar. O jogo, eis
aí um artifício que a natureza encontrou para A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NA
levar a criança a empregar uma atividade EDUCAÇÃO INFANTIL
útil ao seu desenvolvimento físico e mental”.
Huizinga (1990) foi um dos autores que
A capacidade de brincar possibilita às mais se aprofundou no assunto, estudando
crianças um espaço para resolução dos o jogo em diferentes culturas e línguas.
problemas que as rodeiam. A literatura O referido autor (1990) propõe uma
especializada
no
crescimento
e
no definição para o jogo que abrange tanto as
desenvolvimento infantil considera que o ato manifestações competitivas como as demais.
de brincar é mais que a simples satisfação
de desejos. O brincar é fazer atividades que O jogo é uma atividade de ocupação voluntária,
exercida dentro de certos e determinados limites
requer tempo e espaço próprios, que constitui de tempo e espaço, segundo regras livremente
de experiências culturais (ROSAMILHA, 1979). consentidas, mas absolutamente obrigatórias dotado

de um fim em si mesmo, acompanhado de um
sentido de tensão, de alegria e de uma consciência
de ser diferente da vida cotidiana (HUIZINGA, 1990).

Sendo assim, os conceitos como jogo,
brinquedo e brincadeira são formados ao
longo de nossa vivência. No entanto, tanto
a palavra jogo quanto a palavra brincadeira
podem ser sinônimas de divertimento. Na
educação as palavras jogo, brincadeira,
brinquedo e lúdico se apresentam
num sentido mais amplo. Por isso, a
necessidade de definir esses termos:
Brincadeira basicamente se refere à
ação de brincar, ao comportamento
espontâneo que resulta de uma
atividade não estruturada; Jogo é
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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 anteriores (HUIZINGA, 1990).
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, as crianças desenvolvem a
linguagem, o pensamento, a socialização,
a iniciativa e a autoestima, preparandose para ser um cidadão capaz de enfrentar
desafios e participar na construção de um
mundo melhor. O jogo, nas suas diversas
formas, auxilia no processo ensinoaprendizagem, tanto no desenvolvimento
psicomotor, 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 (HUIZINGA, 1990).
Segundo Piaget (1967), “o jogo 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, principalmente
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 (PIAGET, 1967).
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O jogo 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 jogo o indivíduo pode brincar
naturalmente, testar hipóteses, explorar toda
a sua espontaneidade criativa. O jogo é
essencial para que a criança manifeste sua
criatividade, utilizando suas potencialidades
de maneira integral (PIAGET, 1967).
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. A educação
tem por objetivo principal formar cidadãos
críticos e criativos com condições aptas para
inventar e ser capazes de construir cada vez
mais novos conhecimentos. O processo de
Ensino-Aprendizagem está constantemente
aprimorando seus métodos de ensino para
a melhoria da educação. O lúdico é um
desses métodos que está sendo trabalhado
na prática pedagógica, contribuindo para
o aprendizado do alunado possibilitando
ao educador o preparo de aulas dinâmicas
fazendo com que o aluno interaja mais em sala
de aula, pois cresce a vontade de aprender,
seu interesse ao conteúdo aumenta e dessa
maneira ele realmente aprende o que foi
proposto a ser ensinado, estimulando-o a ser
pensador, questionador e não um repetidor de
informações. Como vemos Gilda Rizzo (2001,
p. 40) diz o seguinte sobre o lúdico: “... A
atividade lúdica pode ser, portanto, um eficiente
recurso aliado do educador, interessado
no desenvolvimento da inteligência de seus
alunos, quando mobiliza sua ação intelectual”.

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

Diante de tal pensamento que a autora
mostra, observa-se que o principal papel do
educador é estimular o alunado à construção
de novos conhecimentos e através das
atividades lúdicas o aluno acaba sendo
desafiado a produzir e oferecer soluções às
situações-problemas impostas pelo educador.
Pois o lúdico é um dos motivadores na
percepção e na construção de esquemas
de raciocínio, além de ser uma forma de
aprendizagem diferenciada e significativa.
Convém ressaltar que o educador deve
ter cuidado ao desenvolver uma atividade
trabalhando o lúdico, por ser uma tarefa
dinâmica, o professor fica na condição de
estimulador, condutor e avaliador da feitura da
atividade, no entanto o educador é o elo entre
o lúdico e os alunos. Da mesma forma deve
ater-se na quantidade de atividades lúdicas,
pois utilizada exageradamente acabam
tornando-se rotineira e transformandose numa aula tradicional (RIZZO, 2001).
O professor precisa nutrir o interesse do
aluno, sendo capaz de respeitar o grau de
desenvolvimento das múltiplas inteligências
do mesmo, do contrário a atividade lúdica
perde completamente sua riqueza e seu
valor, além do mais o professor deve gostar
de trabalhar esse novo método sendo
motivador a fazer com que os alunos gostem
de aprender, pois se o educador não se
entusiasmar pelo que ensina o aluno não terá
o interesse em aprender (CUNHA, 1998).
Celso Antunes (2001, p.55) argumenta da
seguinte forma: “Um professor que adora o
que faz que se empolgue com o que ensina
que se mostra sedutor em relação aos
saberes de sua disciplina, que apresenta
seu tema sempre em situações de desafios,
estimulantes, interessantes, sempre possui
chances maiores de obter reciprocidade
do que quem a desenvolve com inevitável
tédio da vida, da profissão, das relações
humanas, da turma” (ANTUNES, 2001, P.55).

Numa de suas palestras Airton Negrine
(1997, p. 44) cita o seguinte: “... a palavra “jogo”
apresenta significados distintos uma vez que
pode ser entendida desde os movimentos que
a criança realiza nos primeiros anos de vida
agitando os objetos que estão ao seu alcance,
até as atividades mais ou menos complexas...”
Pode-se dizer então que a palavra “jogo”
apresenta significados variados, desde uma
brincadeira de criança com fins restritos em
diversão até as atividades mais complexas
com intuito de adquirir novos conhecimentos.
Gilda Rizzo (2001) diz que “os jogos,
pelas suas qualidades intrínsecas de desafio
à ação voluntária e consciente, devem
estar, obrigatoriamente, incluídos entre
as inúmeras opções de trabalho escolar.”
Pois o objetivo principal do jogo como
atividade lúdica é proporcionar ao indivíduo
que está jogando, conhecimento de maneira
gratificante, espontânea e criativa não
deixando de ser significativa independente
de quem o joga, deixando de lado os
sistemas educacionais extremamente rígidos.
Trabalhar com os jogos na sala de aula
possibilita diversos objetivos, dentre eles,
foram pontuados os seguintes:
• Desenvolver a criatividade, a sociabilidade
e as inteligências múltiplas;
• Dar oportunidade para que aprenda a
jogar e a participar ativamente;
• Enriquecer o relacionamento entre os
alunos;
• Reforçar os conteúdos já aprendidos;
Adquirir novas habilidades;
• Aprender a lidar com os resultados
independentemente do resultado;
• Aceitar regras;
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• Respeitar essas regras;
• Fazer suas próprias descobertas por
meio do brincar;
• Desenvolver
e
enriquecer
sua
personalidade
tornando-o
mais
participativo e espontâneo perante os
colegas de classe;
• Aumentar a interação e integração entre
os participantes;
• Lidar com frustrações se portando de
forma sensata;
• Proporcionar a autoconfiança
concentração (RIZZO, 2001).

e

a

Diante de tal objetivo, os jogos escolhidos
pelos educadores para trabalhar precisam
ser estudados intimamente e analisados
rigorosamente para serem de fato eficientes,
porque os jogos que não são testados e
pesquisados não terão seu exato valor,
tornando-se ineficazes, obviamente, uma
atividade lúdica nunca deve ser aplicada
sem que tenha um benefício educativo. O
professor pode criar seus próprios jogos, a
partir dos materiais disponíveis na instituição
de ensino em que leciona ou até mesmo
na sala de aula, porém precisa atentar para
a forma de como serão trabalhados, não
esquecendo os objetivos e o conteúdo a
ser desenvolvido. O educador precisa ter
muito mais força de vontade, criatividade,
disponibilidade,
seriedade,
competência
que dinheiro para construir um jogo. Celso
Antunes (2003) cita o seguinte sobre o jogo:

Pode-se afirmar que a ludicidade do jogo
proporciona momentos mágicos e únicos na
vida de um indivíduo, pois no mesmo instante
que diverte, ensina e desenvolve o raciocínio e
a criatividade além de obter responsabilidade
diante da situação colocada a ele. Podese dizer também que o lúdico é importante
sim para uma melhoria na educação e no
andamento das aulas, provocando uma
aprendizagem significativa que ocorre
gradativamente e inconscientemente de
forma natural, tornando-se um grande aliado
aos professores na caminhada para bons
resultados. E que é dever do professor
mudar os padrões de conduta em relação
aos alunos, deixando de lado os métodos e
técnicas tradicionais acreditando que o lúdico
é eficaz como estratégia do desenvolvimento
na sala de aula (ANTUNES, 2003).
No primeiro caso, o sentido do jogo
depende da linguagem de cada contexto
social. Enquanto fato social, o jogo assume
a imagem, o sentido que cada sociedade
lhe atribui. É este aspecto que nos mostra
porque, dependendo do lugar e da época,
os jogos assumem significações distintas.

No segundo caso, um sistema de regras
permite identificar, em qualquer jogo, uma
estrutura sequencial que especifica sua
modalidade. Tais estruturas sequenciais de
regras permitem diferenciar cada jogo, ou seja,
quando alguém joga, está executando as regras
do jogo e, ao mesmo tempo, desenvolvendo
uma atividade lúdica. O terceiro sentido referese ao jogo enquanto objeto. Os três aspectos
citados permitem uma primeira compreensão
do jogo, diferenciando significados atribuídos
por culturas diferentes, pelas regras e objetos
O jogo é o mais eficiente meio estimulador das que o caracterizam (ANTUNES, 2003).
inteligências, permitindo que o indivíduo realize tudo
que deseja. Quando joga, passa a viver quem quer ser,
organiza o que quer organizar, e decide sem limitações.
Pode ser grande, livre, e na aceitação das regras pode
ter seus impulsos controlados. Brincando dentro de seu
espaço, envolve-se com a fantasia, estabelecendo um
gancho entre o inconsciente e o real (ANTUNES, 2003).
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A BRINCADEIRA NO
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
Vygotsky (1984) atribui relevante papel
ao ato de brincar na constituição do
pensamento infantil. É brincando, jogando,
que a criança revela seu estado cognitivo,
visual, auditivo, tátil, motor, seu modo de
aprender e entrar em uma relação cognitiva
com o mundo de eventos, pessoas, coisas e
símbolos. A criança, por meio da brincadeira,
reproduz o discurso externo e o internaliza,
construindo
seu
próprio
pensamento.
Segundo Vygotsky (1984), “A linguagem
tem importante papel no desenvolvimento
cognitivo da criança à medida que sistematiza
suas experiências e ainda colabora na
organização dos processos em andamento”.
E ainda mais de acordo com Vygotsky
(1984, p. 97),

As contribuições das atividades lúdicas no
desenvolvimento integral indicam que elas contribuem
poderosamente no desenvolvimento global da criança
e que todas as dimensões estão intrinsecamente
vinculadas: a inteligência, a afetividade, a motricidade
e a sociabilidade são inseparáveis, sendo a
afetividade a que constitui a energia necessária
para a progressão psíquica, moral, intelectual
e motriz da criança (NEGRINE,
1994, P.19).

Brincar é sinônimo de aprender, pois
o brincar e o jogar geram um espaço
para pensar, sendo que a criança avança
no raciocínio, desenvolve o pensamento,
estabelece contatos sociais, compreende o
meio, satisfaz desejos, desenvolve habilidades,
conhecimentos e criatividade. As interações
que o brincar e o jogo oportunizam favorecem
a superação do egocentrismo, desenvolvendo
a solidariedade e a empatia, e introduzem,
especialmente no compartilhamento de
jogos e brinquedos, novos sentidos para a
posse e o consumo (NEGRINE, 1994, P.19).

Pensar em educação é pensar no ser
humano, em sua totalidade, em seu corpo,
em seu meio ambiente, nas suas preferências,
nos seus gostos, nos seus prazeres, enfim, em
suas relações vivenciadas. Alunos querendo
mais aprendizagem, não tendo vontade de sair
da aula após seu término; alunos querendo
voltar à escola porque lá é um lugar bom para
passar o dia. Esta é uma realidade desejada
Por meio das atividades lúdicas, a criança por muitos educadores? De
reproduz muitas situações vividas em seu acordo com Resende
cotidiano, as quais, pela imaginação, são (1999, p. 42-43):
elaboradas. Tanto para Vygotsky (1984)
como para Piaget (1975), o desenvolvimento
é evolutivo e, nesse trajeto, a imaginação
se desenvolve. Uma vez que a criança
brinca e desenvolve a capacidade para
determinado tipo de conhecimento, ela
dificilmente perde esta capacidade.
É com a formação de conceitos que
se dá a verdadeira aprendizagem e é
no brincar que está um dos maiores
espaços para a formação de conceitos.
Negrine (1994, p.19) diz que:

A brincadeira cria para as crianças uma “zona
de desenvolvimento proximal” que não é outra
coisa senão a distância entre o nível atual de
desenvolvimento, determinado pela capacidade de
resolver independentemente um problema, e o nível
atual de desenvolvimento potencial, determinado
através da resolução de um problema sob a
orientação de um adulto ou com a colaboração de um
companheiro mais capaz (VYGOTSKY, 1984, P. 97).
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Não queremos uma escola cuja aprendizagem esteja
centrada nos homens de “talentos”, nem nos gênios, já
rotulados. O mundo está cheio de talentos fracassados
e de gênios incompreendidos, abandonados à
própria sorte. Precisamos de uma escola que forme
homens, que possam usar seu conhecimento para
o enriquecimento pessoal, atendendo os anseios
de uma sociedade em busca de igualdade de
oportunidade para todos (RESENDE, 1999, P. 42-43).

Entende-se que educar ludicamente não é
jogar lições para os alunos. Educar é um ato
consciente e planejado, é tornar o indivíduo
consciente, engajado e feliz no mundo. É
seduzir os seres humanos para o prazer de
conhecer. É resgatar o verdadeiro sentido
da palavra “escola”, local de alegria, prazer
intelectual, satisfação e desenvolvimento.
Para atingir esse fim, é preciso que os
educadores repensem o conteúdo e a sua
prática pedagógica, substituindo a rigidez e
a passividade pela vida, pela alegria, pelo
entusiasmo de aprender, pela maneira de
ver, pensar, compreender e reconstruir o
conhecimento. Almeida (1995, p. 41) ressalta:

A maioria das escolas de hoje está
preparando seus alunos para um mundo
que já não existe. Ações como dar aulas
deverão ser substituídas por orientar a
aprendizagem do aluno na construção do
seu próprio conhecer, afinal, ou aluno e
professor estão mobilizados e engajados
no processo, ou não há ensino possível. A educação lúdica contribui e influencia na formação
Na realidade, no contexto atual, já não há
mais espaço para o professor informador e
para o aluno ouvinte. A muito chegou o tempo
da convivência com a autoaprendizagem,
expressão autêntica da construção do
conhecimento que força o professor a
tornar-se um agilizador do processo ensinoaprendizagem, e o aluno, um verdadeiro
pesquisador. Aprender a pensar sobre
diferentes assuntos é muito mais importante
do que memorizar fatos e dados a respeito
dos assuntos. Sneyders (1996) comenta que:
a pedagogia, ao invés de manter-se como sinônimo
de teoria de como ensinar e de como aprender,
deveria transformar a educação em desafio, em que a
missão do mestre é propor situações que estimulem
a atividade reequilibrador do aluno, construtor do
seu próprio conhecimento (SNEYDERS, 1996).

Sendo assim, a escola deve compreender
que, por um determinado tempo da história
pedagógica, foi um dos instrumentos da
imobilização da vida, e que esse tempo já terminou.
A evolução do próprio conceito de aprendizagem
sugere que educar passe a ser facilitar a
criatividade, no sentido de repor o ser humano
em sua evolução histórica e abandonando de
vez a ideia de que aprender significa a mesma
coisa que acumular conhecimentos sobre fatos,
dados e informações isoladas numa autêntica
sobrecarga da memória (SNEYDERS, 1996).
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da criança, possibilitando um crescimento sadio,
um enriquecimento permanente, integrando-se ao
mais alto espírito democrático enquanto investe
em uma produção séria do conhecimento. A sua
prática exige a participação franca, criativa, livre,
crítica, promovendo a interação social e tendo
em vista o forte compromisso de transformação
e modificação do meio (ALMEIDA, 1995, P. 41).

O ambiente alfabetizador necessita
repensar quem ela está educando,
considerando a vivência, o repertório e a
individualidade do mesmo, pois se não
considerar, dificilmente estará contribuindo
para mudança e produtividade de seus alunos.
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A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS campos e das mudanças tão rápidas em todos
os setores, é preciso buscar novos caminhos
NO AMBIENTE ALFABETIZADOR
O autor Marcellino (1990) defende a
reintrodução das atividades lúdicas na escola.
Entende-se que esse direito ao respeito não
significa a aceitação de que a criança habite
um mundo autônomo do adulto, tampouco
que deva ser deixada entregue aos seus
iguais, recusando-se, assim, a interferência
do adulto no processo de educação. Os
estudos da psicanálise demonstram, entre
outros caracteres não muito nobres, o
autoritarismo que impera entre as crianças.
Mas a intervenção do adulto não precisa
ser necessariamente desrespeitada. É
preciso que, ao intervir, o adulto respeite os
direitos da criança (MARCELLINO, 1990).
A proposta do autor nos remete a pensar
numa ação educativa que considere as
relações entre a escola, o lazer e o processo
educativo como um dos caminhos a serem
trilhados em busca de um futuro diferente.
Por isso, vê-se como positiva a presença
do jogo, do brinquedo, das atividades
lúdicas nas escolas, nos horários de
aulas, como técnicas educativas e como
processo pedagógico na apresentação
dos conteúdos (MARCELLINO, 1990).

para enfrentar os desafios do novo milênio e,
neste cenário que se antevê, será inevitável o
resgate do prazer no trabalho, na educação,
na vida, visto pela ótica da competência, da
criatividade e do comprometimento. Conforme
afirma Marcellino (1990:126): “É só do prazer
que surge a disciplina e a vontade de aprender”.
É por intermédio da atividade lúdica que a
criança se prepara para a vida, assimilando
a cultura do meio em que vive, a ela se
integrando, adaptando-se às condições que o
mundo lhe oferece e aprendendo a competir
cooperar com seus semelhantes e conviver
como um ser social. Além de proporcionar
prazer e diversão, o jogo, o brinquedo e a
brincadeira podem representar um desafio e
provocar o pensamento reflexivo da criança.
Assim, uma atitude lúdica efetivamente
oferece aos alunos experiências concretas,
necessárias e indispensáveis às abstrações e
operações cognitivas (MARCELLINO, 1990).

O lúdico é essencial para uma escola
que se proponha não somente ao sucesso
pedagógico, mas também à formação do
cidadão, porque a consequência imediata
dessa ação educativa é a aprendizagem
em todas as dimensões: social, cognitiva,
O jogo e a brincadeira são experiências relacional e pessoal
vivenciais prazerosas. Assim também a (MARCELLINO,
experiência da aprendizagem tende a se 1 9 9 0 ) .
constituir em um processo vivenciado
prazerosamente. A escola, ao valorizar
as atividades lúdicas, ajuda a
criança a formar um bom conceito
de mundo, em que a afetividade é
acolhida, a sociabilidade vivenciada,
a criatividade estimulada e os direitos da
criança respeitados (MARCELLINO, 1990).
Enquanto a aprendizagem é vista como
apropriação de conhecimento, o brincar é a
apropriação ativa da realidade por meio da
representação. Desta forma, brincar é análogo
a aprender. Distante dos avanços em todos os
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No transcorrer deste projeto procurou-se remeter a reflexões sobre a importância das
atividades lúdicas no ambiente alfabetizador, mostrando na medida do possível que a
ludicidade é de extrema relevância para o desenvolvimento integral da criança, pois para ela
brincar é viver. É relevante mencionar que o brincar nesses espaços educativos precisa estar
num constante quadro de mudanças e reflexões dos educadores que o compõem. É sempre
bom que se auto avaliem e vendo se estão fazendo o trabalho certo que é formar cidadãos
em crescimento, vendo se estão sendo éticos e inteirados com as mudanças no ensino, já
que trabalham com pessoas e não com objetos, quais os métodos utilizados para se ter
uma mudança significativa em sua sala de aula com o processo de ensino-aprendizagem de
seus educandos, entre outros. Ver se as crianças participam de propostas lúdicas ou estão
se integrando cada vez mais em um mundo virtual, e o que está sendo feito para mudar este
quadro. Fazer a criança pegar gosto pelo lúdico, fazer as crianças descobrirem o mundo
de gastar energia através de jogos e brincadeiras que as façam se movimentar e usarem o
raciocínio lógico, o espírito de equipe.
É competência de a educação infantil proporcionar aos seus educandos um ambiente rico
em atividades lúdicas, permitindo assim permitindo que elas vivam, sonhem, criem e aprendam
a serem crianças.
O lúdico proporciona um desenvolvimento sadio e harmonioso, sendo uma tendência instintiva
da criança. Ao brincar, a criança aumenta a independência, estimula sua sensibilidade visual
e auditiva, valoriza a cultura popular, desenvolve habilidades motoras, diminui a agressividade,
exercita a imaginação e a criatividade, aprimora a inteligência emocional, aumenta a integração,
promovendo, assim, o desenvolvimento sadio, o crescimento mental e a adaptação social.
O estudo permitiu compreender que o lúdico é significativo para a criança poder conhecer,
compreender e construir seus conhecimentos, tornar-se cidadã deste mundo, ser capaz de
exercer sua cidadania com dignidade e competência. Sua contribuição também atenta para
a formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria, sabendo resolver
problemas e compreendendo um mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades.
Cabe ressaltar que uma atitude lúdica não é somente a somatória de atividades; é, antes
de tudo, uma maneira de ser, de estar, de pensar e de encarar a escola, bem como de
relacionar-se com os alunos. É preciso saber entrar no mundo da criança, no seu sonho,
no seu jogo e, a partir daí, jogar com ela. Quanto mais espaço lúdico proporcionarmos,
mais alegre, espontânea, criativa, autônoma e afetiva ela será. Propomos, entretanto, aos
educadores infantis, transformar o brincar em trabalho pedagógico para que experimentem,
como mediadores, o verdadeiro significado da aprendizagem com desejo e prazer.
As atividades lúdicas estão gravemente ameaçadas em nossa sociedade
pelos interesses e ideologias de classes dominantes. Portanto, cabe
à escola e a nós, educadores, recuperarmos a ludicidade infantil
de nossos alunos, ajudando-os a encontrar um sentido para suas
vidas. Ao brincar, não se aprendem somente conteúdos escolares;
aprende-se algo sobre a vida e a constante peleja que nela travamos.
É preciso que o professor assuma o papel de artífice de um
currículo que privilegie as condições facilitadoras de aprendizagens
que a ludicidade contém nos seus diversos domínios, afetivo, social,
perceptivo-motor e cognitivo, retirando-a da clandestinidade e da
subversão, explicitando-a corajosamente como meta da escola.
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A ALFABETIZAÇÃO DA CRIANÇA
CEGA NA PERSPECTIVA DO
LETRAMENTO
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo dialogar a respeito da importância da leitura e da
escrita em Braille pela criança cega sob a perspectiva do letramento escolar. Baseado no conceito
de que a alfabetização é o processo de inserção e da participação do sujeito na sociedade,
serão pontuadas estratégias de ensino, através da apresentação de subsídios didáticos que
efetivamente permitam à criança atuar como protagonista nesse processo. E também subsídios
para reflexão sobre as potencialidades da criança cega no desenvolvimento e aprendizagem
da leitura e escrita, assim como compreender a função da escola ao implementar políticas
públicas de inclusão que ampliem os horizontes da criança cega, ao construir seu conhecimento.

Palavras-chave: Braille; Letramento; Protagonismo.
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INTRODUÇÃO

O

tema da inclusão escolar tem sido amplamente discutido nos últimos tempos.
Atualmente, estão sendo estabelecidas diversas políticas públicas acerca
da inclusão em diversos âmbitos. Dentre estes está a inclusão de crianças com
diferentes deficiências na escola.
Partindo-se do pressuposto que ler e escrever são práticas sociais inclusivas, pode-se
afirmar que, para que a criança possa integrar-se à sociedade, é necessário que a mesma
desenvolva a linguagem escrita e oral.
O ato de alfabetizar é um grande desafio por si só. E a alfabetização da criança cega é ainda
mais desafiadora. Um dos maiores estudiosos na questão da alfabetização foi Paulo Freire.
Considerado o “patrono da educação brasileira” Freire aprofundou o tema da alfabetização por
meio de sua obra, disseminada por muitos de seus colaboradores, como se vê abaixo:
Para GADOTTI:
O conceito de alfabetização para Paulo Freire tem um
significado mais abrangente, na medida em que vai além
do domínio do código escrito, pois, enquanto prática
discursiva, “possibilita uma leitura crítica da realidade,
constitui-se como um importante instrumento de resgate
da cidadania e reforça o engajamento do cidadão nos
movimentos sociais que lutam pela melhoria da qualidade
de vida e pela transformação social” (FREIRE Apud
GADOTTI, 1991, p. 68).

Esta visão a respeito da alfabetização proposta por Freire é o que atualmente chama-se
de letramento. Para SOARES (1998, P.190) “Letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e
escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da
vida do aluno”. Se ensinar a decodificar os símbolos e fonemas já é um ato desafiador, para
o professor, maior ainda é ensinar uma criança cega de modo a compreender o sistema de
escrita e leitura utilizando o método Braille e, além disso, torná-la inserida na sociedade de
forma a desenvolver a criticidade e a conscientização de que ela é sujeito de sua própria
história, sem restrições.
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UM BREVE CONTEXTO HISTÓRICO
ACERCA DA INCLUSÃO
Para que seja possível compreender
os aspectos referentes ao processo de
desenvolvimento e aprendizagem da pessoa
cega ao longo da história da educação
no Brasil, será apresentada uma breve
contextualização desse processo escolar.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), de 1996, no seu artigo 4.º, inciso
III, definiu como dever do Estado a garantia
de atendimento especializado gratuito aos
educandos “com necessidades especiais,
preferencialmente, na rede regular de ensino”.
Sendo assim, de acordo com a LDB, a
inclusão deve ocorrer, preferencialmente,
na rede regular de ensino, o que abrange
as crianças em fase de alfabetização
independente de suas características.
Ao longo dos anos foram sendo
desenvolvidas propostas educacionais a
instituições de ensino que tinham como foco
central a inserção escolar e social do cego.
O Plano Nacional de Educação (PNE 20112020) documento que servirá como norteador
para todas as políticas educacionais do Brasil
para a próxima década, é composto por 12
artigos e um anexo com 20 metas para a
Educação, e tem como foco central a valorização
do magistério e a qualidade da Educação.
É neste documento que são encontradas
orientações para as políticas de inclusão.

Universalizar, para a população de 4 (quatro)
a 17 (dezessete) anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, o acesso à
educação básica e ao atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede
regular de ensino, com a garantia de sistema
educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2014, p.24).

Por outro lado os municípios brasileiros
também devem propor políticas de inclusão
dessa natureza. A Rede Municipal de Ensino da
Cidade de São Paulo desenvolve, atualmente,
um trabalho através do Centro de Formação
e Acompanhamento à Inclusão, o CEFAI. O
Centro organiza ações de acompanhamento e
formação às crianças, através de professores
de apoio que fazem visitas itinerantes para
orientação de professores e familiares,
acompanham alunos no que se refere ao
desenvolvimento educacional e psicossocial
e, além disso, contribuem na elaboração dos
Projetos Políticos Pedagógicos das Unidades
Escolares. É deste Programa que emanam as
diretrizes para o trabalho com crianças cegas.

No Brasil, o primeiro Projeto de Lei
relacionado ao ensino de cegos foi
apresentado pelo deputado Cornélio Ferreira
França à Assembleia Legislativa, em 1835
com o objetivo de ensinar as primeiras
letras aos cegos e surdos na capital do
Império e nas capitais das Províncias.
A meta 4 do PNE trata especificamente da Infelizmente, foi rejeitada e arquivada.
educação de pessoas que se encaixam no
Dezenove anos após a primeira tentativa
perfil da Educação Especial, e seu texto original,
apresentado pelo Ministério da Educação, foi frustrada de implantar o ensino aos cegos,
resultado de um estudo amplo baseado na D. Pedro II inaugurou a primeira escola para
Constituição Federal e na Convenção sobre os cegos na cidade do Rio de Janeiro, capital
Direitos das Pessoas com Deficiência que diz: do país na época. Nomeada de Imperial
Instituto de Meninos Cegos, o atual Instituto
Benjamin Constant, atendeu, no ano de
1872, a 35 alunos e em 2014, 817 alunos.
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Em São Paulo, até 1927 não existia uma
escola para cegos e foi aí que numa reunião
comemorativa à Semana Oftalmo-Neurológica
da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São
Paulo, com a intervenção de um importante
oftalmologista da época, o Dr. José Pereira
Gomes ao Governo, à Igreja e à comunidade
para a fundação de um instituto para cegos foi
lançada a primeira pedra em maio de 1928,
data de sua fundação. Essa instituição foi
nomeada de “Instituto de Cegos Padre Chico”.
Atualmente, um dos centros de referência
para a pessoa cega, também localizada na
cidade de São Paulo, é o Laramara - Associação
Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual,
fundada em 1991, atende em média 600
pessoas por mês, entre crianças, jovens e
adultos. Oferece atendimento especializado,
apoio à família, centro de ludicidade, centro
de tecnologia, assessoramento, defesa e
garantia de direitos, entre outras ações.

Baseado neste conceito, pode-se afirmar
que a busca pela inserção de todos os
cidadãos iniciada na escola, pauta-se no
desenvolvimento integral do indivíduo,
e, sendo assim, deve proporcionar o
aprendizado através de mecanismos que
auxiliem na aquisição do conhecimento de
acordo com cada particularidade inclusiva.
Maria Teresa Eglér Mantoan participou do
grupo de trabalho que resultou no documento
intitulado “Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva”
publicado em janeiro de 2008 pelo Ministério
de Educação e Cultura. Foi um amplo processo
de discussão e avaliação dos avanços e
desafios na implementação de políticas
públicas acerca do tema que deu origem à
publicação e de qual é fruto o CEFAI - Centro
de Formação e Acompanhamento à Inclusão,
que foi instituído em 2010 através do Decreto
Municipal nº 51.778/2010 tendo em vista o
compromisso em relação ao desenvolvimento
educacional e psicossocial dos educandos da
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.

Outra importante contribuição para a pessoa
cega vem da Fundação Dorina Nowill. Esta
Fundação promove desde 1946 a criação e
distribuição de livros em Braille. Atualmente,
considerada uma das maiores imprensas
Além das legislações e da ação escolar, é
Braille no mundo, produz ainda livros falados,
digitais acessíveis e programas de reabilitação necessária a participação familiar. Vygotsky
para pessoas cegas e com baixa visão. (1989, p.7) afirma que deficiências de
ordem biológica como a cegueira, têm
Cada vez mais, o cego surpreende consequências sociais e, assim sendo,
a sociedade com sua capacidade de necessitam de intervenções familiares para
desenvolver-se e estabelecer-se como que haja a transferência cultural da família
protagonista de sua própria história e de oportunizando a transmissão dos aspectos e
ter uma vida totalmente independente. costumes que contribuam para sua formação
Dentre os avanços no campo da educação em todos os âmbitos. A articulação das
inclusiva está a sistematização teórica em ações educativas entre a família e a escola
torno do tema, para a qual é fundamental o
garante a plena inclusão da criança nas
trabalho de Mantoan (2003), quando afirma:
esferas que organizam as práticas sociais.
[...] não deixar ninguém no exterior do ensino
regular, desde o começo da vida escolar.
As escolas inclusivas propõem um modo
de organização do sistema educacional que
considera as necessidades de todos os
alunos e que é estruturado em função dessas
necessidades
(MANTOAN,
2003,
p.16).

Em outras palavras, os profissionais que
atuam na escola devem ter conhecimentos
gerais e específicos a respeito das
principais deficiências para que possam
trabalhar com seus alunos. Por exemplo,
ter conhecimento do método Braille para
trabalhar com cegos, da LIBRAS para o
trabalho com surdos e assim por diante.
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Se comparados os processos de
aprendizagem entre as crianças cegas às
videntes, pode-se afirmar que, as videntes,
O processo de alfabetização, por si só, já é têm contato com o universo da leitura e escrita
bastante complexo, visto que alfabetizar não desde muito cedo através de cartazes, placas,
é apenas ensinar sinais gráficos e fonemas propagandas e tudo o mais que a cerca.
e sincronizá-los. De acordo com Almeida:
A criança cega, assim como a vidente,
Alfabetizar é rasgar horizontes, abrir atalhos, dispõe dos outros sentidos para que possa
apontar saídas, descobrir soluções, criar situações desenvolver-se, entretanto, quando orientada,
concretas e propor desafios. É fazer o educando aprenderá a organizar seus sentidos e
trilhar o caminho do conhecimento formal, e leváconseguir compreender as informações
lo a apreender “o saber consciente”. Não se trata
de uma mera linguagem metafórica, em cujo que recebe através deles. Ela não conta
cerne repousam comparações de efeito literário: com nenhum privilégio específico quanto
essas palavras guardam a justeza do exercício de à audição e o tato, por exemplo, mas com
uma verdade irrefutável (ALMEIDA, 1997, p.91). a experiência e prática, logo adquirirá os
requisitos necessários para a interação com
Sendo assim, é possível afirmar que, a o mundo. A necessidade de que outros
partir da escolarização, a criança adquire sentidos sejam ativados desenvolvem
conhecimentos e desenvolve habilidades habilidades necessárias para a alfabetização.
que possibilitam o aprender formal.

A CRIANÇA CEGA E A
ALFABETIZAÇÃO

Segundo Vygotsky (1987, p.4), o
desenvolvimento cognitivo se dá pelo processo
de internalização social com materiais
fornecidos pela cultura. Dentro da teoria sócio
histórica proposta por Vygotsky, a interação
social garante a criança entrar em contato
com elementos mediadores e também
faz uso deles e com isso surgem os
processos mentais. A criança estrutura
o seu conhecimento utilizando-se de
diferentes signos e instrumentos,
idealizando e problematizando
situações para as quais cria
hipóteses que se revela com
criação original compreendendo
os conhecimentos dia a dia através
das relações estabelecidas dentro do
meio social. O sistema Braille é um
mediador que constrói as condições
que devem garantir a alfabetização
das crianças cegas. Desta forma,
a alfabetização da criança cega
fica assegurada em condições de
qualidade, ainda que apresente a
complexidade própria do processo.
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Segundo Amorim e Alves (2008, p.19) a
principal função da audição, para a criança
cega, é a de transmitir informações acerca
da distância e da direção, o que possibilita
controle do ambiente. Esse sentido deverá ser
desenvolvido
de
maneira
adequada para que
produza sentido e
significado.
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Os autores afirmam ainda que, anterior
ao desenvolvimento da escrita e da leitura é
necessário que sejam trabalhados pela família
e pela escola atividades que desenvolvam
essas percepções. Para as crianças em
geral, a manipulação de objetos é importante
no processo de desenvolvimento. Para as
crianças videntes, a combinação do tato com a
coordenação visomotora refinará a aptidão e o
conhecimento (AMORIM e ALVES, 2008, p.19).

desenvolveu
seu
próprio
experimento
baseando-se em doze sinais, compreendendo
linhas e pontos salientes, representando
sílabas na sua língua materna (PIÑERO,
2003, p.228).

O denominado Sistema Braille, criado em
1825, baseia-se em seis pontos em relevo,
dispostos em duas colunas, que possibilitam
63 símbolos diferentes e são empregados
nos diversos idiomas, em símbolos
numéricos e científicos, na música e na
A criança cega desenvolverá essas
informática.Infelizmente, seu sistema não teve
habilidades a partir da coordenação
aceitação imediata (PIÑERO, 2003, p.228).
bimanual, pois suas mãos além de executar
uma determinada tarefa também cumprirão Louis Braille morreu sem que seu sistema fosse
uma função de percepção sensorial. reconhecido oficialmente. O principal obstáculo para

A LEITURA E A ESCRITA EM BRAILLE
Inúmeras foram as tentativas, em diferentes
países para se descobrir meios pelos quais
as pessoas cegas pudessem ler e escrever.
Baseado numa invenção anterior denominada
sonografia ou código militar, criada por
Charles Barbier, um jovem francês chamado
Louis Braille, cego
desde
os
três anos de
idade,

a sua implantação foi a recusa das autoridades
acadêmicas, que pensavam que a utilização desse
sistema marginalizar ainda mais os cegos. Entretanto,
eram tantas as vantagens que os próprios cegos
se encarregaram de popularizar e conquistar
seu reconhecimento (PIÑERO, 2003, p.228).

Apenas em 1878, num congresso
internacional realizado em Paris, onde
representantes de onze países europeus
mais os Estados Unidos, ficou estabelecido
que o Sistema Braille deveria ser adotado
de forma padronizado para o uso na
literatura
(PIÑERO,
2003,
p.228).
Conhecido e utilizado em todo o mundo, o
Sistema Braille, chegou ao Brasil em 1854,
quando adotado no Imperial Instituto dos
Meninos Cegos (hoje, Instituto Benjamin
Constant), sendo assim a primeira instituição
na América Latina a utilizá-lo. Atualmente
se faz imprescindível para o aprendizado
da criança cega, pois é considerado como
recurso de escrita e leitura nas diversas
áreas do conhecimento, tais como a Língua
Portuguesa, a matemática e outras ciências, a
Música e a Informática (PIÑERO, 2003, p.228).
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A PREPARAÇÃO PARA A
ALFABETIZAÇÃO DA CRIANÇA CEGA
Ao iniciar a vida escolar, a criança cega
passa a seguir uma rotina, conviver com outras
crianças, com professores, passa a conhecer
outros ambientes e desta forma, cria novas
oportunidades de desenvolver habilidades e
competências que envolvem o âmbito escolar.

As atividades a serem desenvolvidas com a
criança cega, serão de manipulação de objetos
com formas, tamanhos e texturas diversas, a
audição de sons variados, a locomoção no
espaço onde mantém sua rotina, aprendendo
a se localizar espacialmente. O olfato e o
paladar também cumprem seus papéis, pois
fornecem informação à criança cega (AMORIM
E ALVES, 2008).

A orientação e a mobilidade na escola
também devem ser propícias para o
desenvolvimento das habilidades para as
atividades da vida autônoma da criança. Para
que a criança adquira segurança é necessário
que sejam desenvolvidas atividades que
desenvolvam
seu
esquema
corporal
De acordo com Amorim e Alves (2008, p.13- quanto ao espaço e tempo e também as
21), diferente das crianças videntes, a criança capacidades físicas como o equilíbrio, a força
cega não tem o modelo visual para imitar, e a velocidade (AMORIM E ALVES, 2008).
sendo assim, deve haver um estímulo extra.
A disposição do mobiliário e a sinalização
Ela utilizará outros sentidos, principalmente a
audição e o tato, para do piso e/ou parede para a locomoção
suprir a falta de diária são aspectos a serem priorizados no
informação visual. cotidiano escolar para que a criança obtenha
autonomia ao locomover-se dentro do espaço
escolar. É importante que o professor trabalhe
inicialmente com a exploração dos espaços,
partindo do reconhecimento do corpo da
criança, depois, do mobiliário que a rodeia
dentro da sala de aula e na sequência, o
exterior da sala de aula, o percurso que
a leva aos outros ambientes, bem como
o que os compõe através de brincadeiras
adaptadas, jogos e demais atividades
orientadas (AMORIM E ALVES, 2008).
Durante a educação infantil, de acordo
com o documento SEESP/MEC (2006, p.60),
é necessário que se estimule a criança
para que ela desenvolva a percepção
corporal e espacial, compreenda conceitos,
consiga discriminar sons, toques e texturas.
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A ALFABETIZAÇÃO E O
LETRAMENTO ESCOLAR
Alguns
questionamentos
se
fazem
necessários no que diz respeito ao letramento:
o que é, em quais aspectos ele contribui para
o processo de alfabetização, é possível que
alfabetização e letramento estejam dissociados?

É importante ressaltar que o letramento não
se restringe às práticas de leitura e escrita, pois
as mesmas são apenas parte do processo.
Letrar é considerar todo o desenvolvimento da
criança no contexto social e cognitivo, para tanto
é necessário valorizar o aprendizado informal
da criança e associá-lo ao aprendizado formal
adquirido na escola. O relacionamento social
e os conceitos que se adquire a partir dele são
elementos que se constituem o letramento.

A partir da década de 1980, muito se
tem visto o termo letramento relacionado
Segundo KLEIMAN (2006), o letramento
à alfabetização. É importante que este
conceito esteja claro para que se possa pode ser definido como um conjunto simbólico
compreender
sua
real
importância. de tecnologia que usa a escrita para alcançar
objetivos específicos em contextos específicos.
Segundo KLEIMAN o termo “letramento”
está totalmente associado à alfabetização:

De acordo com a autora, podese observar que o letramento está em
O letramento não é alfabetização, mas a inclui. todas as partes: na família, nas ruas, na
Em outras palavras, letramento e alfabetização igreja, na escola e demais ambientes de
estão associados. A existência e manutenção dos relacionamento social (KLEIMAN, 2005).
dois conceitos, quando antes um era suficiente, é
importante (...). Se considerarmos que as instituições
sociais usam a língua escrita de forma diferente,
em práticas diferentes, diremos que a alfabetização
é uma das práticas de letramento que faz parte
do conjunto de práticas sociais de uso da escrita
da instituição escolar (KLEIMAN, 2005, p.11).

Desta forma, as pessoas aprendem a se
relacionar umas com as outras. Na família, as
crianças recebem de seus pais a educação
informal, que é a base para a formal
(VYGOTSKY, 2003). E em cada ambiente
social ela vai adquirir conhecimentos que
se agregarão aos outros, sucessivamente,
formando assim sua “bagagem” de
aprendizados
informais.
E,
somados
todos eles ao que ela adquirirá na escola,
contribuirá para a sua aprendizagem formal
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante que haja uma tomada de consciência coletiva no âmbito escolar, para que
todos promovam a igualdade de condições e acesso. O educador precisa estar preparado
para desempenhar seu papel junto à inclusão de modo a proporcionar ao seu aluno cego
condições igualitárias dentro da escola.
Cabe à escola organizar um currículo que possibilite a essa criança tornar-se protagonista,
sujeito participante na sociedade de forma crítica e efetiva.
As crianças cegas precisam aprender as linguagens e códigos, entretanto é importante
que ela o faça compreendendo qual é sua função social, como irá utilizá-la nos diferentes
contextos.
Vale lembrar que, o interesse pela escrita não ocorre para a criança cega de forma natural,
por isso, proporcionar um maior contato com a linguagem, em geral, auxiliará a criança no
processo da aquisição da leitura e da escrita em Braille.
Através da identificação em escrita Braille, dos objetos que a cercam no espaço escolar
e demais ambientes que fazem parte de seu cotidiano, reforçando a importância e a função
social da escrita é possível que se estimule o desenvolvimento da linguagem escrita.
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DAS LUTAS SOCIAS ÀS ESCOLAS: A
LEI 10.639/03 COMO IMPORTANTE
FERRAMENTA DE COMBATE AS VIOLÊNCIAS
RACIAIS NO BRASIL
RESUMO: O presente artigo tem como finalidade apresentar quais as dificuldades enfrentadas
pelas redes pública e privada e em todos os níveis de ensino na implantação da Lei Federal
10.639/03 que determina a obrigatoriedade o ensino da História e Cultura Afro-brasileira
contribuindo no fortalecimento de identidades étnicas afro-brasileiras. Para entender as causas
que dificultam sua implementação, o artigo foi dividido em quatro sessões. A primeira sessão
trata-se do surgimento da Lei 10639/03, a importância da sua aplicabilidade para o fortalecimento
de identidades afro-brasileiras como também o combate ao racismo. A segunda seção discute
sobre o silêncio no espaço escolar e as relações raciais bem como os desafios a serem superados.

Palavras-chave: Lei 10.639/03; Cultura Afro-brasileira; Racismo; Educação.
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INTRODUÇÃO

N

o ponto de partida há a certeza de que não se poderia contextualizar o surgimento
da Lei 10.639 sem trazer o olhar da sociedade brasileira de: “quem o negro foi
e quem o negro, de séculos passados aos dias atuais. E como esse olhar da
experiência do negro contribui na formação da identidade brasileira. A história contada nos
livros didáticos, nas redes de ensino, sempre parte de uma ótica em que insiste minimizar a
herança africana como matriz formadora de uma identidade nacional, ignorando cinco séculos
de história e de dez milhões de africanos escravizados para a construção do Brasil, além
de tratarem a questão da escravidão como algo puramente econômico, desconsiderando
o processo de desenraizamento de milhões de seres humanos graças à escravidão.
A escravidão forçou o intercâmbio cultural entre diferentes países africanos, isso
produziu diferentes maneiras de assimilação entre suas culturas e as dos senhores, tais
processo pode ser denominado pela noção de diáspora africana, categoria analítica que
remete ao fenômeno sociocultural e histórico que ocorreu em países além do continente
africano devido à imigração forçada. Com o fim da escravidão, a miscigenação é uma
forma de clareamento da população negra, uma vez que os negros eram considerados
inferiores, o embranquecimento da população brasileira vem como processo de purificação.
Tal processo de miscigenação étnica e cultural formam a nossa identidade nacional.
Entretanto tal cultura mestiça envolve relações desiguais e hierárquicas entre senhores e
escravizados, gerando não somente preconceitos raciais, mas sobretudo, a exclusão social dos
negros, logo como herança escravocrata temos desigualdades criadas e cristalizadas no contexto
brasileiro. A legitimação da miscigenação sem questionar como tal conceito se dá, implicou em
deslocar o olhar da raça não como construção social e as desigualdades decorrentes de tais
construções, mas focou-se para as contribuições culturais para o Brasil advindas da miscigenação.
Nesse aspecto, Gilberto Freyre irá focar suas análises sociológicas para compreender e
ressaltar a noção de que nossa formação identitária soube assimilar muito bem as diferenças
culturais e étnicas como consequência a convivência cotidiana harmoniosa entre essas
diferenças.A junção dessa ideia anterior com as teorias evolucionistas, não elimina a construção
dessas teorias com base em princípios racistas, mas resulta, segundo Darcy Ribeiro (1997),
na sustentação da representação de que somos e vivemos uma verdadeira ‘democracia racial’.
Segundo Antonio Sérgio, classe no Brasil é um conceito racializado: os grupos raciais são muito
pensados em termos de lugar social. Ser negro no Brasil te coloca em determinadas posições
sociais, não há um ideia de classe no Brasil que prescinde de um entendimento de raça. Dentre as
implicações, nota-se a aceitação da desigualdade, a introjeção do desigual marca a conexão entre
raça e classe no Brasil. A construção do conceito de raça no Brasil é completamente atrelado à classe.
Os temas ligados à história e cultura afro-brasileira, como as políticas de ações afirmativas,
comunidades remanescentes de quilombos, educação antirracista e para a diversidade
étnico-racial, têm ganhado espaço no cotidiano de todo o país e também nas mídias sociais.
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Neste cenário, ‘emergem problemas étnico-raciais,
antigos ou recentes, que se desenvolvem, mas não se
resolvem’. Problemas decorrentes de [...] ‘realidades
sociais extremamente complexas, produzidas ao longo
de imigrações, escravismos, genocídios, guerras e outras
formas de convívios e conflitos’ (IANNI, 1996, p.192).

Desta maneira, as questões respectivas ao respeito da diversidade e educação antirracista passam
a ter espaço obrigatório na escola. Principalmente com base na Lei Federal 10.639 de 09 de janeiro
de 2003, que alterou a Lei 9.394/1996 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, indicando a
obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira nas Redes de Ensino de todo o país.
Esta Lei foi reformulada pela 11.645 em 2008, acrescentando, de igual forma, a obrigatoriedade
para o ensino da cultura e história dos povos indígenas. Segundo o artigo 26-A, inciso 1°
da lei, “O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da
história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a tomando como
base esses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos,
a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e
o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições
nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil” (BRASIL, 2003).
As rápidas transformações econômicas e o acelerado desenvolvimento tecnológico
que caracterizam o processo de globalização que vivenciamos reconfiguram o cenário
geográfico e sócio político fazendo emergir questões que pareciam estar resolvidas. Os
meios de comunicação têm nos mostrado que os choques culturais que caracterizaram
os processos de conquista, colonização e lutas por independência em vários países
permanecem mobilizando e reconfigurando fronteiras em várias regiões do mundo.
O objetivo de tal abordagem é perceber como a ideia proposta até pela lei de pluralidade cultural
e importância do conhecimento sobre Cultura Afro-brasileira vem se articulando politicamente
e em nossas escolas. Especificamente iremos abordar o histórico de lutas e reivindicações
até a promulgação da lei 10.639/03, tendo em vista os debates e caminhos percorridos pelos
movimentos negros e também iremos discutir sobre o importante papel da escola e do educador
no fomento prático das perspectivas trazidas pela Lei, observando também o silenciamento
que por muitas vezes é adotado pelas instituições como perpetuação das violências raciais.
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OS CAMINHOS DA LEI Nº 10.639/03
É de extrema importância os educadores
e educadoras conhecerem o percurso de
normatização e a decorrente a aprovação da
Lei nº 10.639, ele se insere em um processo
de lutas pela superação do racismo, tendo
como protagonista o Movimento Negro e
diversos grupos e organizações que articulam
na luta antirracista, tendo em mente que
por muitas vezes a escola se torna um
espaço de afirmação destas violências.
É sabido o quanto a produção do conhecimento
interferiu e ainda interfere na construção de
representações sobre o negro brasileiro e, no contexto
das relações de poder, tem informado políticas e
práticas tanto conservadoras quanto emancipatórias
no trato da questão étnico-racial e dos seus sujeitos.
No início do século XXI, quando o Brasil revela avanços
na implementação da democracia e na superação das
desigualdades sociais e raciais, é também um dever
democrático da educação escolar e das instituições
públicas e privadas de ensino a execução de ações,
projetos, práticas, novos desenhos curriculares
e novas posturas pedagógicas que atendam ao
preceito legal da educação como um direito social e
incluam nesse o direito à diferença (GOMES, 2012).

O caminho percorrido até a sua aprovação e
desconstrução não só de práticas ou políticas,
mas também de um imaginário pedagógico e
na sua relação com a diversidade, representado
pela luta e dos negros e negras. No ano de
1995, tivemos um importante marco para o
avanço da Lei 10.639 de 2003, a Marcha
Zumbi dos Palmares, contra o racismo,
pela Cidadania e pela Vida foi realizada
no dia 20 de novembro reunindo cerca de
30 mil pessoas em frente ao Congresso
Nacional. Este evento pode ser considerado
um marco na luta do Movimento Negro, na
luta por um programa de educação que não
reafirme os preconceitos e outras demandas.

As principais demandas
estavam o
monitoramento dos livros , manuais escolares,
e programas educativos controlados pela
união, desenvolvimento de programas
permanentes de formação de professores
sobre diversidade racial, identificação de
práticas discriminatórias, e desenvolvimento
de ações afirmativas para o acesso dos
negros e negras aos cursos profissionalizantes
e universitários (JESUS 2010, p. 5).

As reivindicações propostas pela marcha
foram, em parte, colocadas em prática
pelo governo federal por meio de
algumas ações que foram a
criação do Grupo de Trabalho
Interministerial para valorização
da população negra, auxiliando
na construção do Parâmetros
Curriculares
Nacionais
(PCNs) dos anos 1995 e
1996, colocando em pauta
temas referentes a História
da população Negra ainda que
numa perspectiva universalista
da educação (PAULA, 2009).
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Ainda em 1996 o Governo implementa
dentro do Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD) novas orientações para
detectar questões de discriminação nos livros
didáticos. No ano de 1995 muito se foi discutido
sobre políticas afirmativas para a educação
especialmente no que se refere a cotas para
as universidades públicas, foi com o seminário
“Multiculturalismo e Racismo: o Papel das
Ações Afirmativas nos Estados Democráticos
Contemporâneos”
as
possibilidades
brasileiras para a produção de tais políticas.
No caminho para a construção da
lei, destacamos a produção do
livro “Racismo na Escola”
construído para professores
e professoras do ensino
fundamental, a fim de ser
um instrumento para o
combate à discriminação
racial nas escolas. Já
em 2001 realizou-se
um importante evento
em Durban, na África
do Sul, a III Conferência
Mundial ao Racismo,
Discriminação Racial,
Xenofobia e Intolerância
da
Organização
das Nações Unidas
(ONU), além de todos
as reflexões, sendo
elas
23
propostas
referentes a população
negra
relacionadas
a
medidas reparatórias para
as vítimas de Racismo,
até políticas afirmativas de
acessibilidade da população
negra a universidades públicas
(BRASIL, 2009).

373

Foi em março de 1999 que os então
deputados Esther Pillar e Benhur Ferreira
apresentaram na Câmara dos Deputados o
Projeto de Lei 259 de 1999, que “Dispõe sobre
a obrigatoriedade de inclusão, no currículo
oficial da Rede de Ensino, da temática
‘História e Cultura Afro-Brasileira’ e dá outras
providências. Com amplo debate, nos primeiros
meses de 2003, sob o número 10.639/03
alterando os artigos 26º e 79º das Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, que se refere:
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental
e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório
o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o
caput deste artigo incluirá o estudo da História
da África e dos Africanos, a luta dos negros no
Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na
formação da sociedade nacional, resgatando
a contribuição do povo negro nas áreas social,
econômica e política pertinentes à História do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura
Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o
currículo escolar, em especial nas áreas de Educação
Artística e de Literatura e História Brasileiras.
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o
dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional
da
Consciência
Negra
(BRASIL,
2003).

Juntamente com a promulgação da Lei
10.639/03 foi criada a Secretaria Especial
de Políticas de Promoção de Igualdade
Racial, com status de ministério para
coordenar a Política Nacional de Igualdade
Racial do Governo, passando a coordenar a
regulamentação da Lei 10.639/03 e assim
criado um Grupo de Trabalho para regulamentar
a temática História e Cultura Afro-brasileira.
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O SILÊNCIO NO ESPAÇO ESCOLAR E AS
RELAÇÕES RACIAIS
De acordo com Elaine Cavalheiro (2003), o mesmo
silêncio que atravessa o conflito étnico na sociedade, é
aquele que sustenta o preconceitos e discriminações
nas escolas, de forma que por muitas vezes,
silenciosamente, nos espaços escolares influenciam
a socialização das crianças, mostrando e afirmando
diferentes lugares para pessoas brancas e negras.
O silêncio da escola ressalta e alimenta as
desigualdades que são diariamente impostas
pela sociedade, que por muitas vezes tende
a impedir com que os alunos e alunas
afrodescendentes a valorizarem suas identidades
assim como ao grupo à qual pertence.
Segundo Cavalleiro (2003) não podemos
negar que o preconceito e a discriminação
afetam na sua totalidade a criança negra, fazendo
com que ela sofra diariamente as violências
que comprometem todo seu desenvolvimento.
A autora reforça a existência da ausência de
questionamentos crítico por parte de educadores
e educadoras sobre a presença e os sofrimentos de
crianças negras no cotidiano escolar. Confirmando
assim o despreparo dos profissionais da educação
ao se relacionarem com diferenças raciais no ambiente
escolar. Ao silenciar a escola inferioriza, desrespeita e
despreza a diversidade que deve ser respeitada, e não
despercebida pelos agentes e profissionais da educação.
Desta maneira nas diretrizes curriculares Nacionais
para a educação das relações Étnico-Raciais e
para o ensino de história e cultura Afro-Brasileira
e Africana 03/2004 dentre as ações educativas
de combate ao racismo e as discriminações esta:
- A valorização da oralidade, da corporeidade e da
arte, por exemplo, como a dança, marcas da cultura
de raiz africana, ao lado da escrita e da leitura;
- Educação patrimonial, aprendizado a com base no
patrimônio cultural afro-brasileiro-brasileiro, visando a
preservá-lo e a difundi-lo;
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Para isso, institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a educação das relações
Étnico-Raciais e para o ensino de história
e Cultura Afro-Brasileira e Africana:

encontram e são nas discussões sobre currículo
que estão os debates sobre os conhecimentos
escolares, os procedimentos pedagógicos, as
relações sociais, os valores e as identidades
dos alunos e alunas. A lei 10.639/03, deve
Art.2 incisos 1°- A educação das relações ser encarada como parte fundamental do
Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação conjunto das políticas que visam à educação
e produção de conhecimentos, bem como de qualidade como um direito de todos e todas.
de atitudes, posturas e valores que eduquem
cidadãos quanto à pluralidade étnicoracial, tornando-os capazes de interagir e
negociar objetivos comuns que garantam,
a todos, respeito aos direitos legais e
valorização de identidade, na busca da
consolidação da democracia brasileira.
Ainda segundo Cavalleiro (2012) se acesso
à educação é um direito de todos os cidadãos,
se torna contraditório um espaço escolar não
estar preparado para receber crianças negras,
essencialmente em um país de maioria negra
tendo em vista que, o artigo nove inciso VII
e XI, conforme as Diretrizes curriculares
Nacionais para a educação infantil, 2009,
indica que a prática pedagógica que compõe
a proposta curricular da educação infantil deve
ter como eixos norteadores as interações e
a brincadeira, garantindo experiências que
possibilitem vivências éticas e estéticas
com outras crianças e grupos culturais,
que alarguem seus padrões de
referência e de identidade no diálogo
e reconhecimento da diversidade, e
ainda que propiciem a interação
e
o
conhecimento
pelas
crianças das manifestações e
tradições culturais brasileiras.
Sendo assim de acordo
com Plano Nacional de
implementação das diretrizes
curriculares Nacionais para
educação das relações
étnico raciais e para o
ensino de história e cultura
Afro brasileira e Africana
é na escola onde as
diferentes presenças se
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nas teorias de ordem normativa de Axel Honneth e Nancy Fraser há dois conceitos, o de
eliminar a degradação e o desrespeito e o de reconhecer a dignidade pessoal de todos os indivíduos.
Nesta perspectiva a importância de incluir a lei 10639/03, de todo seu histórico de luta
e de séculos de violências contra os negros e negras, conclui-se que seja necessária uma
mudança de atitudes, de posturas sociais e pedagógicas, no qual exige comprometimento
de todos os profissionais da educação, requer uma mudança nos discursos, tornando a
aplicabilidade da lei em práticas pedagógicas eficientes e transformadoras. Práticas estas
que não sejam somente trabalhadas nas perspectivas do evento, que não sejam atividades
fragmentadas sem intencionalidade, sem significado, para as crianças e jovens, ou ainda que
esta cultura tão rica e imprescindível à formação da criança, não seja folclorizada ou minimizada.
Os professores precisam ser sensibilizados o quanto se faz necessário abordar as
questões raciais na escola, o respeito a cultura Africana e Afro Brasileira, independentemente
de religião, ideologia, crença, cor da pele, ou de classe social, precisam conscientizar-se
e refletirem sobre suas práticas, para que de fato todos sejam tratados com igualdade,
dignidade e acima de tudo com respeito às individualidades, assim também a diversidade.
Conclui-se, portanto, que é indispensável à elaboração de um trabalho que promova
o respeito mútuo, a valorização e o reconhecimento das diferenças, com isso, cabe a
nós educadores, professores, e demais profissionais da educação, lutar por práticas
para que de fato a Lei 10639/03 esteja presente no ambiente escolar, e para que seja
promovido o pleno desenvolvimento das crianças no que tange as questões raciais.
É imprescindível e urgente que as escolas avancem com relação a estratégias, ações e
construam novas práticas pedagógicas, e novas posturas, visando a valorização da cultura negra,
tendo como foco principal uma educação que contemple a igualdade racial, étnica e religiosa.
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E DA
IMAGINAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo tratará da ludicidade na Educação Infantil que abordará a relevância desse
tema para as crianças e para o processo de ensino-aprendizagem, proporcionando o prazer
de aprender, e a superar questões que envolvem as etapas de aprendizagem. As atividades
constituídas pelos jogos e brincadeiras, são de suma importância para o desenvolvimento integral
do educando. Nas escolas, podem ser exploradas em todo seu potencial, pois a criança mistura em
sua vida cotidiana o jogo com atividades buscando o prazer em realizá-los e ter um desempenho
eficaz. Embasado em teóricos da Educação, esse artigo constatou que a prática pedagógica a
partir de atividades lúdicas possibilita o desenvolvimento da criatividade, levando-os a construir
conhecimentos, sendo respaldado por autores consagrados e entendedores do assunto.

Palavras-chave: Educação Infantil; Afetividade; Aprendizagem; Criança; Educador; Contação de história
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INTRODUÇÃO

O

tema ludicidade na educação infantil com ênfase no conto de histórias e narrativas
é um tema expressivo, pois podemos observar que está ligado principalmente
ao imaginário. A importância se dá devido a relação existente entre o lúdico e
a construção do conhecimento e a influência na organização do trabalho pedagógico. A
palavra lúdica derivada do latim ludus, que significa brincar, divertir-se infantilmente, que tem
caráter de jogar. Esta definição aponta para a ligação entre o lúdico e a criança, fato que
nos desperta para análise da importância do lúdico em todo desenvolvimento da criança e
consequentemente na sua aprendizagem. Umas das formas dos educadores desenvolverem o
processo de ensino-aprendizagem é através do brincar, explorar o imaginário e suas próprias
percepções. O objetivo deve ser levar a criança ao mundo da imaginação explorando o
maravilhoso universo dos contos. Deve se ressaltar que a ludicidade também deve ser uma
proposta metodológica a ser trabalhada para favorecer a oralidade e a expressão corporal
através do momento lúdico. A ideia central dar-se pelo uso da contação de história pela
professora, com dramatização das crianças recontando as histórias e atividades relacionadas.
Os recursos serão fantasias diversas, mural decorado, folha impressa, lápis de colorir,
canetinhas, tecidos, fantoches e uma caixa. O trabalho lúdico com contos clássicos ou
literaturas diversificadas torna a aula mais atrativa, dinâmica e mais próxima da realidade
dos alunos, além de ser um recurso rico e viável para ser trabalhado na Educação Infantil.
A iniciativa é fazer com que durante as brincadeiras, as crianças adquiram a iniciativa e
autoconfiança, quando lhes é permitido ter autonomia e liberdade. É muito importante aprender
com alegria, pois enquanto se divertem, as crianças se conhecem e aprendem a descobrir o mundo.
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O PAPEL DO PROFESSOR, DA ESCOLA
E AS AÇÕES PEDAGÓGICAS
A Educação Infantil é primordial na
formação de um indivíduo no que diz respeito
não somente a mediação do conhecimento,
mas também ao englobar questões
relacionadas ao amor, fraternidade, dignidade,
solidariedade, responsabilidade, ética e outros
valores fundamentais para a convivência
harmoniosa do ser humano em sociedade.
A função da escola é instrumental, ou seja,
os adultos mantêm os filhos na escola em
função do futuro, cidadão que também graças
a ela, eles deverão se tornar. Vai-se a escola
para aprender a ler, escrever, fazer contas,
porque as profissões adultas necessitam
desses conhecimentos, mas para a criança
essa função instrumental da escola é muito
abstrata, teórica, tem um sentido adulto por
vezes muito distante dela, já o conhecimento
tratado como um jogo pode fazer sentido
para a criança (SANTOS, 2000, p.45).
O objetivo da escola é a formação
integral, levando em conta os aspectos físico,
psicológico, intelectual e social da criança.
A educação infantil é a etapa ideal para
trabalhar com a construção da autonomia,
criticidade, criatividade, princípios éticos,
em um exercício permanente de cidadania.
É nesta etapa da educação básica em que
a criança passa pela fase que ela começa
a desenvolver suas capacidades físicas,
cognitivas, afetivas, estéticas, éticas, de
relacionamento interpessoal e de inserção
social. A escola, encontra alguns obstáculos
para desempenhar sua função em igual teor
para todos os alunos, alguns apresentam
várias dificuldades de aprendizagem em
conteúdo específicos, conceitos e habilidades
é desta forma que se inicia as estratégias para
ajudar esses alunos (SANTOS, 2000, p.45).

Os jogos e brincadeiras constituem-se
aliados insubstituíveis, uma vez que além de
ligar o divertimento, a sala de aula de caráter
tão sisudo e mau, a criança desenvolve aquilo
que não consegue entender, acomodar ou
apropriar sem coerções, punições de forma
espontânea e dedicada. Para que tudo ocorra
é importante que o pedagogo reveja sempre
suas práticas, e analise se não está se
utilizando de práticas, defasadas, e rompa os
moldes tradicionais, quebrando esses velhos
paradigmas, e se adeque ao modelo de nova
escola, que segue o modelo construtivista não
excluindo a necessidade de corrigir, mas utilizar
novas formas para que isso ocorra. O papel
do professor é fundamental dentro da escola
e se reflete em toda a sociedade, pois ele é
um agente ativo na formação de um cidadão.
As crianças necessitam de modelos a serem
seguidos para que ajam em prol da equidade
no mundo, e seus únicos exemplos nos
primeiros anos de vida são os pais, seguidos
dos professores e amizades encontrados
no ambiente escolar (SANTOS, 2000, p.45).
O professor, precisa ver em cada aluno
sua totalidade, respeitando sua capacidade e
potencialidade e, desta forma trabalhando em
prol do cidadão completo que critica, avalia,
sugere, transforma, ama e é feliz. Propiciando
uma educação humanitária, aquela que leva ao
bem geral da humanidade. O dever da escola
não pode ser meramente cuidar, mas é: garantir
que o cuidar e educar sejam concebidos e
realizados de forma indissociável e da melhor
maneira possível garantindo a criança alegria
em estudar, planejar atividades lúdicas
na educação infantil, pode ser uma ótima
ferramenta para que isso ocorra. O papel do
educador é fundamental quando acontecem
atividades lúdicas em sala. Sua posição
deve ser antes de tudo, de investigador do
modo de pensar da criança para ajudá-la a
compreender os conteúdos escolares e a
superar dificuldades (SANTOS, 2000, p.77).
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Na prática educacional é possível perceber
que as crianças aprendem cada vez mais através
de brincadeiras, das atividades concretas,
dos jogos de exercício e de faz-de-conta.
De uma brincadeira podem sair os objetivos
didático-pedagógicos, que favorecerão o
desenvolvimento geral do educando. A ação
pedagógica deverá valorizar as oportunidades
que surgirem para levar a criança a refletir sobre
a realidade, possibilitando-lhe a compreensão
das suas desigualdades, contradições e
possibilidades de transformação. Nessa visão,
o brincar está relacionado à comunicação,
expressão, associação do pensamento e
ação criadora. Um profissional competente
aproveita a motivação lúdica para impulsionar
o questionamento construtivo, enquanto
processa o produtivo, provocativo, instigador
e prazeroso. A educação pode proporcionar
a criança desde os primeiros anos de vida,
o tempo, espaço e recursos adequados para
que possa escolher e desenvolver interesses
individuais e em grupos (SANTOS, 2000, P.43).
O trabalho pedagógico na educação
infantil deve ser orientado pelo princípio de
procurar proporcionar o desenvolvimento da
autonomia, bem como gerar conceitos de
cooperação e ajuda mútua. Esta construção
não se esgota na infância, mas necessita
ser iniciada na educação infantil, por meio
de atividades lúdicas e se estender ao
longo do processo ensino de aprendizagem
nos anos iniciais do ensino fundamental.

A LUDICIDADE COMO PROPOSTA DE
ENSINO
Preocupados com a tarefa de educar,
refletindo sobre essas questões, de fornecer
condições e mediações para que o aluno se
torne um ser participativo não nós restringimos
à oralidade, e a autora vem corroborar com
essas ideias trazendo essa proposta eficaz
para que isso se desenvolva , visando
propiciar uma prática diária, capaz de formar
alunos sensíveis, criativos, intuitivos, críticos,
éticos, prontos a buscarem soluções para sua
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realidade, conhecedores de seus direitos e
deveres. Jogar é uma prática própria do ser
humano não acontece somente na infância,
mas inicialmente nela, prolongando-se na
fase adulta (ANDRADE, 2009, p. 124 e 125).
Para o autor, o período do jogo simbólico
inicia aproximadamente aos 2 anos,
perdurando até 6 anos. Nessa fase da
criança, a qual queremos dar maior ênfase
representa-se a realidade da forma como é
lida e compreendida. Nossa função, como
educadores, é oferecer situações para
que a criança vivencie o maior número de
possibilidades de expressão para estimular
a sua criatividade, representação, facilitando
a compreensão de mundo e a construção
da imagem mental. Isso a ajudará na
abstração do conhecimento, posteriormente.
Ao brincar, jogar, fazer de conta, a criança
reproduz momentos que possibilitam realizar
seus sonhos e fantasias. Esse momento
de descontração também possibilita a
criança reviver os conflitos e angústias do
dia a dia para melhor compreende-los. A
utilização de jogos educativos no ambiente
escolar traz muitas vantagens para o
processo de ensino aprendizagem, confira:
• Motiva a criança pela necessidade
natural de jogar que está possui na
infância.
• Leva a criança a realização de um
esforço espontâneo e voluntario para
atingir o objetivo do jogo.
• O jogo mobiliza esquemas mentais
estimula o pensamento, a ordenação de
tempo e espaço.
• Integra
várias
dimensões
de
personalidade: efetiva, social, motora e
cognitiva.
• Favorece a aquisição de condutas
cognitivas e desenvolvimento de
habilidades
como
coordenação,
destreza, rapidez, força, concentração
etc.
• Contribui para a formação de atitudes
sociais, respeito mútuo, cooperação,
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obediência às regras, senso de lúdica pode trabalhar a busca do êxito em
responsabilidade, senso de justiça, múltiplas tentativa-erro, a persistência e a
iniciativa pessoal e grupal.
segurança de que o erro faz parte do processo
de aprendizagem. Nessa perspectiva, é
Forma vínculos que unem a vontade e o prazer fundamental que o professor crie situações de
durante a realização de uma atividade. Cria aprendizagem significativas, pois estas farão
ambientes gratificantes e atraentes, servindo com que o educando associe o aprendizado
como estímulo para o desenvolvimento integral ao prazer (ANDRADE, 2009, p. 124 e 125).
da criança (ANDRADE, 2009, p. 124 e 125).

A LUDICIDADE DA CONTAÇÃO DE
A ludicidade na educação possibilita HISTÓRIA

situações de aprendizagem que contribuem
para o desenvolvimento integral da criança,
mas deve haver uma dosagem entre a
utilização do lúdico instrumental, isto é,
a brincadeira com a finalidade de atingir
objetivos escolares, e também a forma de
brincar espontaneamente, envolvendo o
prazer e o entretenimento, neste último, o
lúdico essencial. Elucidar as possibilidades
da ludicidade na prática pedagógica
converte-se indispensável. O brincar/jogar
quando descoberto, redescoberto na prática
pedagógica torna-se um espaço privilegiado
de intervenção e confronto de diferentes
ideias, realidades e culturas. Nesse sentido,
o espaço da brincadeira na instituição
escolar seria a garantia de uma educação
criadora e consciente. A ação educativa numa
abordagem

Atividade lúdica é toda e qualquer
animação que tem como intenção causar
prazer e entretenimento em quem a prática.
São lúdicas as atividades que propiciam a
experiência completa do momento, associando
o ato, o pensamento e o sentimento. A
atividade lúdica pode ser uma brincadeira,
um jogo ou qualquer outra atividade que
vise proporcionar interação. Porém, mais
importante do que o tipo de atividade lúdica é
a forma como ela é dirigida e vivenciada, e o
porquê de suja realização. Toda criança que
participa de atividades lúdicas, adquire novos
conhecimentos e desenvolve habilidades de
forma natural e agradável, gerando um forte
interesse em aprender e garantindo o prazer.
Podemos verificar através das atividades
lúdicas o que a criança: Faz e como
organiza este fazer (MALUF, 2012, p.22).
Na educação infantil, por meio
das atividades lúdicas, a criança,
joga e se diverte. Ela também
age, sente, pensa, aprende e se
desenvolve. As atividades lúdicas
podem ser consideradas tarefas
do dia a dia na educação
infantil. Toda atividade lúdica
pode ser aplicada em
diversas faixas etárias, mas
pode sofrer intervenções
em sua metodologia de
aplicação, na organização
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e nas suas estratégias, de acordo com as
necessidades peculiares das faixas etárias.
As atividades lúdicas têm capacidade de
desenvolver várias habilidades na criança,
proporcionando-lhe
divertimento,
prazer,
convívio profícuo, estímulo intelectivo,
desenvolvimento harmonioso, autocontrole
e autorrealização. Não só as crianças são
beneficiadas pelas atividades lúdicas, mas
também os professores. O prazer está presente
nas atividades lúdicas (MALUF, 2012, p.22).

propiciará melhores condições para que
ela seja apta, em diferentes circunstâncias
aprender por si mesma, conhecendo
suas capacidades (MALUF, 2012, p. 24).

Essas propostas nos trazem ótimas ideias
de como trabalhar a ludicidade na educação
infantil, essas propostas se bem elaboradas
podem favorecer de forma completa a
expressão corporal, a aquisição da linguagem,
respeito às regras, disciplina, durante as
atividades podemos observar as reações
A criança fica absorvida de forma integral. das crianças diante das brincadeiras, se
Cria-se um clima de entusiasmo. Podemos estão agindo de forma, violenta, sentimental,
ressaltar que grandes educadores do passado tímida entre outras (MALUF, 2012, p.22).
já reconheciam a importância das atividades
lúdicas no processo de ensino-aprendizagem.
De acordo com alguns autores podemos
A criança se expressa, assimila conhecimento compreender que para o desenvolvimento
e constrói a sua realidade de quando está em dos conhecimentos pedagógicos, é de
alguma atividade lúdica. Ela também espalha fundamental importância que os professores
a sua experiência, modificando a realidade utilizem diferentes fontes de pesquisa, livros,
de acordo com seus gostos e interesses. gravuras, histórias, músicas, brincadeiras,
São vários os benefícios das atividades jogos, revistas, filmes etc. Estes materiais
lúdicas, e entre eles estão: Assimilação de deverão fazer parte da vida escolar, como
valores; Aquisição de comportamentos; também não se podem desconsiderar as
Desenvolvimento de diversas áreas de inúmeras possibilidades que o contexto exterior
conhecimento; Aprimoramento de habilidades; oferece. Dentro dessas possibilidades lúdicas
Socialização. Quanto aos tipos de atividades quero enaltecer em meu projeto intitulado “O
lúdicas existentes, são muitas, e podemos mundo da imaginação” as histórias narrativas,
citar: desenhar; brincar; jogar; dançar; pois desde que a escrita passou a fazer parte
construir coletivamente; ler; usar softwares da vida do ser humano tornou-se fundamental
educativos; passear; dramatizar; cantar; fazer para que ele possa interagir com os fatos e
teatro de fantoches etc. (MALUF, 2012, p.22). situações apresentadas na sociedade atual,
todos os dias têm contato com informações
A criança pequena pensa e reproduz diversas vindas de jornais, revistas, folhetos
fatos que a cercam, para os quais conduz informativos, cartas, livros, mensagens através
sua atenção bastante curiosa. A educação dos celulares, computadores. Atualmente
infantil é um espaço original, onde eles têm um formato próprio e um suporte
crianças pequenas podem desenvolver específico feito propositalmente para leitura
como indivíduos ativos e criadores. e conhecimento e são chamadas de sócio
comunicativas e fazem parte da língua
Sua função é promover aprendizagem portuguesa, dentre esses gêneros existentes
significativa, por meio de atividades lúdicas, queremos enfatizar os contos que vem de
que são formas de representação através muito tempo atrás (MALUF, 2012, p.22).
das quais se revela o mundo interior da
criança. Se a instituição de Educação Infantil
puder proporcionar a criança pequena um
espaço com muitas atividades lúdicas,
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Podemos observar que os contos clássicos
da literatura Infantil, trazem histórias que são
contadas há centenas de anos, e em sua
maioria trazem consigo, uma lição de vida
ou abordam situações problemas vividos na
época em que foram criadas, essas histórias
se tornaram clássicos, pois são passadas
de geração em geração, e mesmo assim
podem ser usadas para se trabalhar as
situações do cotidiano escolar ainda hoje.
São leituras que proporcionam momentos
de imaginação e diversão se tornando muito
prazerosas e devem estar presentes nas
atividades escolares, pois além de contribuir
para a preservação da memória cultural, são
excelentes estratégias para serem usadas na
facilitação da aprendizagem, pois o professor
deve ter como objetivo oferecer aos seus
alunos uma educação que os preparem para
a vida, precisa fazer com que sua sala de aula
seja um espaço promotor de significativos
conhecimentos. Quanto mais cedo a criança
tem contato com os livros e descobre o prazer
que a leitura proporciona, mais probabilidade
ela terá de ser um adulto leitor, nem sempre
as narrativas dizem tudo, por isso é necessário
ser em interpretadas pelo leitor, podemos
observar que cada criança interpreta de acordo
com os conhecimentos antes adquiridos, cabe
ao professor ser o mediador do entendimento
e aproveitamento da história lida, da mesma
forma através da leitura a criança adquire
uma postura crítica e reflexiva, extremamente
relevante para sua formação cognitiva. Ao se
notar tal importância que a narrativa de contos
estabelece entre aquele que narra e aquele
que ouve uma estória, a partir da sua visão
e vai encadeando as sequências de uma
fábula cuja ação é vivida por personagens;
está situada em determinado espaço, tempo
e linguagem. Utilizar-se da leitura através da
cotação de história, como metodologia para
o desenvolvimento dos alunos e melhoria
de seu desempenho escolar contribui com
as suas necessidades afetivas e intelectuais
através do contato do conteúdo simbólico
das leituras trabalhadas (MALUF, 2012, p.22).

Cada faixa etária possui um gosto específico
de leitura, o professor deve perceber através
da convivência com a turma os livros que
seus educandos preferem isso se torna um
estímulo para o interesse pela leitura, não é
somente a escolha do livro que é fundamental,
outro fator importante é a desenvoltura do
professor ao contar a história, ele deve
explorar sua espontaneidade, valorizando
sua expressão corporal, adequando o tom de
voz a cada situação e personagem durante
o desenvolvimento da cotação de história, e
também ele deve envolver as crianças nesse
momento, verificando se as mesmas estão
correspondendo através de questionamentos
durante a história, observar e estimular a
expressão corporal de cada uma, fazendo
com que eles participem da história, como
por exemplo, imitar um animal que tem na
história e outras atividades como brincadeiras
interativas e em equipe, fazendo com que ele
não se torne um mero ouvinte, mas também
autor da história. Contudo, os resultados
esperados são que, o aluno aperfeiçoe sua
leitura e escrita, conhecer vários contos da
literatura infantil, desenvolvendo a criatividade
e a socialização os livros se conservados
podem perdurar muitos anos e ensinar
várias gerações (MALUF, 2012, p.22).
Dentre uma das formas de gêneros textuais
vistas no parágrafo acima temos uma em
especial que é a forma do agrupamento do
narrar, essa forma é totalmente proveniente
da oralidade e do imaginário humano.
Utilizar esses recursos das narrativas é muito
importante em sala de aula, pois garante o
exercício da linguagem corporal trataremos
melhor desse assunto. A linguagem corporal é
a forma de linguagem não verbal é e percebida
através de gestos e outros sinais do corpo,
por exemplo, através de uma careta que um
aluno faz, sem ele falar absolutamente nada
podemos perceber que algo não o agrada,
poderíamos dar muitos outros exemplos, de
como esse tipo de linguagem se reproduz,
é importante que o professor esteja atento
a essas expressões e faça de tudo para que
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ela possa ser explorada, para que melhore
cada vez mais a comunicação do aluno,
é importante que primeiramente o aluno
conheça bem as partes do seu corpo, ou pelo
menos as mais evidentes, existem algumas
cantigas populares que podem auxiliar o
trabalho do professor (MALUF, 2012, p.22).
Ao explorar o imaginário de uma criança
podemos provocar nela várias reações,
surpresa,
medo,
atenção,
apreensão,
ansiedade para saber o que acontecerá
muitos desse sentimento podem ser notados
não somente através da linguagem verbal,
mas poderemos observá-las através, das
expressões faciais e corporais das crianças.
Desde a mais tenra idade, quando ainda
são bebes a primeira comunicação de
uma criança é corporal, por ainda não
adquirirem a oralidade, através desse tipo
de expressão comunicam ao seu cuidador
suas necessidades, desejos e até mesmo
emoções, até mesmo estando em silêncio,
nosso corpo fala através de nossas reações,
cabe ao professor incentivar seus alunos
a se expressarem e explorarem o
corpo da melhor forma possível.
Ao contar uma história o professor
deve organizar o melhor momento,
pois os alunos irão observar suas
expressões corporais durante toda
história , é importante aproximar
seus alunos de si, para que possam
visualizar com bastante clareza e
precisão suas expressões faciais
durante cada momento
da história, posição do
corpo coerente, a atenção
do seu olhar tom de voz
adequado a cada situação
do enredo da narrativa,
expressões
corporais
durante a explanação do
enredo, como por exemplo,
se na história em determinado
momento os personagens
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dançam, professora pode dançar um
pouco para mostrar para as crianças, ou
pedir que todos acompanhem a dança
juntamente com a professora, a criança
observará a tudo e aprenderá a se
comunicar melhor (MALUF, 2012, p.22).
O acervo de gêneros textuais do
narrar existente é gigantesco, belíssimo
e diversificado, cabe ao pedagogo ser
um
professor-pesquisador
e
escolher
dentre esse montante, uma narrativa que
tem mais afinco com seus alunos e o
momento em sala que estão vivenciando.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como objetivo de discutir esses assuntos propostos, temos em primeiro lugar os
educandos que precisam de educadores preparados e conhecedores convictos e
completos para acompanharem seu desenvolvimento, que proponham atividades não
apenas para ocupar o tempo, mas para garantirem a melhor aprendizagem possível, por
isso a relevância de sermos sabedores desses assuntos discutidos nessa produção textual.
Não podemos considerar algo banal, a expressão dos educandos e o que elas desejam
nos revelar, e ás vezes ela fará isso com um gesto, uma expressão facial, o que talvez ela se
sinta reprimida a expressar oralmente, cabe ao professor estar sempre atento e comprometido
com o que a criança quer dizer, e não somente com os conteúdos programados que devem
ser sistematicamente impostos. Nessa produção textual abordamos com mais precisão uma
das ferramentas que podem ser usadas para que a linguagem corporal seja estimulada:
as narrativas que ao estimular a imaginação, produz na criança reações corporais que a
fazem desejar reproduzir as ações dos personagens durante a brincadeira e momentos
lúdicos, explorando a expressão corporal. Portanto, reconhecer verbalmente a importância
da ludicidade na prática docente não basta garantir uma prática lúdica com qualidade.
Deste modo, acreditamos que um dos caminhos necessários para a quebra de paradigmas
ainda existentes na pratica docente, no que diz respeito ao descrédito pedagógico da ludicidade,
ou ainda, na tentativa de vencer as exigências de uma sociedade capitalista que exige da criança
produtividade acadêmica, venha ser a presença da ludicidade no planejamento docente, pois, na
visão do professor, este documento registra as oportunidades de aprendizagem dos seus alunos.
É preciso ter cuidados com exageros, uma escola não vive só de jogos e brincadeiras, mas
é perfeitamente compatível o desenvolvimento das atividades pedagógicas no contexto escolar
buscando principalmente a superação das dificuldades de aprendizagem dos alunos que não
conseguem ter um bom desempenho. As atividades lúdicas – jogos e brincadeiras despertam
para uma forma diferencial de ensinar e aprender, que valoriza o prazer do ato e a importância
da consideração do sujeito que é direcionado a atingir um fim, no caso a criança. Convém
que os educadores atentem para o fato de que descaracterizar a importância pedagógica do
ato de brincar é negar a própria criança, e talvez violentá-la naquilo que tem de mais precioso.
As crianças brincam com muita intensidade muitas vezes sem atenção adequada da escola,
brincando quando não estão em “aula”, ou quando o brinquedo e utilizado na sala de aula
sem intenção educativa, apenas para passar tempo, contudo é preciso aproveitar seu próprio
conhecimento, suas experiências de vida. Na escola o jogo devem ser incluído em projetos com
objetivos educacionais definidos previamente, tendo a consciência do que é pretendido, nas
competências e habilidades que estão sendo mobilizadas e que deverão ser desenvolvidas com
aquela prática, visando trabalhar: coordenação motora fina, raciocínio lógico,
habilidades motoras, habilidades de linguagens, enfim aquilo que é necessário
para consolidação do processo ensino aprendizagem. No decorrer de
toda pesquisa, podemos comprovar que as teorias são realizáveis.
Compete a cada educador a responsabilidade de contribuir
para forma cidadãos críticos, conscientes e atuantes na sociedade
contemporânea através da educação que nos oferece, humanizando
a sociedade. A partir de propostas com atividades lúdicas em sala
de aula buscando a interação e o desenvolvimento integral da criança,
valorizando o que lhe é mais precioso auxiliando assim o processo de
ensino aprendizagem e legando aos alunos a alegria e o prazer de aprender.
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OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO E
A EDUCAÇÃO ESPECIAL
RESUMO: Não podemos negar que a cada novo ano a realidade das escolas brasileiras tem
sofrido grandes mudanças, sejam elas através de seus currículos, conquista da autonomia
na realização de projetos e destinação de verbas, mas também, acerca da clientela que tem
buscado as escolas públicas. Posteriormente a publicação da Declaração de Salamanca,
documento elaborado na Conferência Mundial sobre Educação Especial em 1994 na Espanha,
mas também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei 9394/96 é nítido a chegada
de crianças e suas famílias com deficiência, buscando seus direitos a educação, mas também
a inclusão social.O presente trabalho estará suscitando algumas questões acerca de como
pensam e como estão se organizando as escolas municipais de São Paulo para a chegada
cada vez maior de crianças na rede municipal e, como as escolas estão recebendo e se
organizando para atender com qualidade essa demanda, entendendo que o primeiro passo
é a visibilidade deste público no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, pensando na
construção de uma educação inclusiva e de direitos e deveres. A pesquisa foi desenvolvida
nas escolas Municipais de São Paulo, em especial as de Educação Infantil e do Ensino
Fundamental I, com os respectivos professores. O procedimento de coleta de dados foi um
questionário da ferramenta google forms com questões fechadas, enviadas através do aplicativo
de conversas on line. Após a tabulação dos dados e análise dos resultados, constatamos
que existe de fato a falta de entendimentos da proposta da Educação Especial nas escolas
e que embora a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo faça esforços para garantir
a formação e conscientização das equipes escolares, ainda não está sendo o suficiente.

Palavras-chave: Educação Básica; Educação Especial; Escolas Municipais; Coordenador Pedagógico;

Projeto Político Pedagógico.
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INTRODUÇÃO

A

proposta de refletir sobre a atuação dos diferentes profissionais da educação
no que se refere ao processo de inclusão e de ensino aprendizagem das
crianças com deficiência, surgiu a partir da observação das diferentes
condutas e posturas entre uma escola e outra da prefeitura de São Paulo e os
enfoques dados durante a Jornada Especial Integral de Formação (JEIF) e também, na
organização e elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas que passei.
Se fez necessários ao longo do trabalho levantar o perfil acadêmico dos
Coordenadores Pedagógicos da rede municipal de Educação de São Paulo, uma
vez que esse profissional exerce o papel de articulador das teorias e práticas, da
problematização, da interlocução entre as partes envolvidas entre muitas outras ações.
Ao longo da trajetória profissional podemos perceber que o papel do Coordenador
Pedagógico é fundamental na unidade escolar, não apenas na ação de coordenar,
mas, também no papel de formador, multiplicador e principalmente de provocador de
questionamentos que levem seu grupo de profissionais envolvidos no processo de
escolarização dos educandos a pensarem e refletirem sobre suas práticas pedagógicas.
Sabemos que a formação inicial não abarca toda gama de conhecimento teórico ou prático
que um educador necessita, e que muitas vezes, é na prática que as demandas surgem. Cabe
ao educador aprimorar e complementar seus conhecimentos por meio de formação, seja em
serviço ou, por interesse próprio. Os cursos ampliam novos horizontes, acrescentam novos
saberes e introduzem novos autores, além de promover outro olhar frente à situação do dia a dia.
É neste sentido que acreditamos que a formação do Coordenador Pedagógico é de
extrema importância não só para o trabalho a ser realizado na unidade escolar, como
também no auxílio de cada educador e consequentemente na vida escolar de cada
educando, indiretamente ou diretamente, promovendo uma qualidade no processo
de ensino/aprendizagem que resultará em uma educação de melhor qualidade.
Com o objetivo de compreender como se dá o processo de entendimento da inclusão de
crianças com as mais diversas deficiências, bem como acontecem as ações no cotidiano
escolar entre a equipe da escola e as crianças com deficiência e seus familiares é que
pretendemos encontrar pontos que necessitam de um olhar e uma reestruturação, para
fortalecer não só a escola mas, atingir pontos cegos que tem causando falhas neste processo.
Então se faz necessário ouvir os profissionais da escola quanto as suas necessidades,
como pensam a educação inclusiva, quais documentos amparam as ações da escola,
quem são os responsáveis pela formação, se as formações que receberam foram
ofertadas pela SME em parceria com as DIPEDs (Diretorias Pedagógicas), ou por vias
independentes/particulares, quem participa destes cursos oferecidos, entre outros.
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O COORDENADOR PEDAGÓGICO E O
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA
ESCOLA
Ao
pensarmos
numa
educação
para todos onde o foco deveria estar
voltado aos educandos com toda sua
complexidade, devemos também imaginar
que os profissionais ligados diretamente ou
indiretamente neste processo de ensino/
aprendizagem, devam acompanhar também
o seu grau de subjetividades/complexidade.
Quando
nos
referimos
a
este
acompanhamento, entendemos que já existe
nas relações, mesmo que implicitamente,
uma troca de saberes que englobam
conhecimentos
informais,
culturais,
emocionais e que o conhecimento científico,
técnico e formal, demanda um esforço,
dedicação e desejo que cabe a cada um
buscar ou ser ofertado através de políticas
públicas de formação visando conhecimento
que promovam o fortalecimento do seu
trabalho e consequentemente dos seus pares.

e fortalecer os docentes, uma vez que
estes estão diretamente ligados às
relações de ensino/aprendizagem das
crianças e que tais processos acontecem
principalmente sob a mediação dos
professores, seja nas relações entre:
professor e alunos, aluno e alunos,
funcionários e alunos, família e escola.
• A importância do Projeto Político
Pedagógico (PPP) na construção de
uma educação inclusiva e de direitos e
deveres, sendo ele o documento mais
importante da escola e que através
dele todo o trabalho deve estar pautado
(pedagogicamente, administrativamente
e
financeiramente).
Perceber
o
envolvimento dos profissionais da
escola na construção deste importante
documento é uma ação de primeira
grandeza, por isso analisaremos
o envolvimento e o conhecimento
que os profissionais da escola, tem
sobre o PPP e sobre sua elaboração.

Neste sentido é importante entendermos o
quanto a escola e todos os envolvidos nesta
instituição precisam ter clareza de
seus objetivos enquanto educadores
e mais ainda, ter clareza que os
métodos, o caminho escolhido de
fato, os levarão ao sucesso de seus
objetivos. Não basta apenas cumprir
as leis, aqui nos referindo a Política
Nacional de Educação Inclusiva, é preciso
antes de tudo investir na formação dos
profissionais e traçar metas reais e possíveis.
O presente trabalho tem por objetivo
levantar informações das escolas Municipais
de São Paulo, em especial as de Educação
Infantil e do Ensino Fundamental I, a respeito:
• Da
formação
do
coordenador
pedagógico, entendendo que este
profissional tem o papel fundamental
junto a sua equipe, de subsidiar, formar
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HISTORICIZANDO O COORDENADOR
PEDAGÓGICO
Se nos propomos a investigar as relações e
os impactos do coordenador na formação e,
também, como problematizador de questões
que norteiam o processo de aprender e, também
de auxiliar os professores frente aos desafios
diários, faz-se necessário compreendermos
onde surgiu e qual era sua função.
Segundo DOMINGUES, 2015 a ideia
de se ter um Coordenador Pedagógico na
estrutura organizacional das instituições
de ensino, vai começando a ganhar forma
somente na década de 60, com a Lei 4024/6.

Se tomarmos como referência a Lei de
Diretrizes e bases da Educação Nacional
9394/96,
A formação de profissionais da educação para
administração, planejamento, inspeção, supervisão e
orientação educacional para a educação básica será
feita em cursos de graduação em pedagogia ou em pósgraduação, a critério da instituição de ensino, garantida,
nesta formação, a base comum nacional (Art. 64).

Até o momento estamos tecendo discussões
e reflexões acerca da educação geral e global,
de situações que o Coordenador sabe bem
como são por já ter passado pela condição
de professor, mas, se passarmos para as
especificidades e saímos do senso comum,
abordando questões sobre: deficiência visual,
autismo, síndromes raras como Síndrome de
Gilles de la Tourette, Síndrome de Guillain-Barré,
Síndrome de Asperger cada vez mais comum
em nosso meio, tecnologias educacionais,
Altas habilidades com ou sem a superdotação,
será que teremos coordenadores pedagógicos
preparados para fomentar as discussões e
formar sua equipe de trabalho na escola?

O Assistente Pedagógico ou Orientadores
Educacionais eram os cargos já existentes
nas
escolas
de
aplicação,
escolas
experimentais e ginásios pluricurriculares,
porém com a Lei 4024/61 o estado de São
Paulo atribui a esses profissionais, autonomia
Outro ponto igualmente importante e
na elaboração do currículo, organização fonte de grande informação a respeito da
dos tempos e espaços e também na escola, é o Projeto Político Pedagógico
escolha dos métodos a serem aplicados. (PPP), nele deve conter o retrato escolar,
todos devem estar presentes porque
O cargo de Coordenador Pedagógico é ele que norteará a organização da
escola, a complexidade dos espaços e
em si, surge em 1985 no estado de São
as ações da Coordenação Pedagógica.
Paulo resultado da fusão entre o Assistente
Pedagógico e os Orientadores Educacionais,
A organização de um PPP precisa,
que desde então vem passando por inicialmente, partir respondendo as seguintes
releituras e ressignificados tendendo a questões: Onde estamos? Quem somos? O
se consolidar na formação continuada que desejamos? O que esperam de nós? Qual
dos professores e da equipe escolar. o meu público? Quais são meus desafios? O
que é possível? O que depende de mim, de
nós, da comunidade, do município, do Estado?
O trabalho do Coordenador Pedagógico, no século
XXI, como gestor dos processo de formação, tem
especial importância pela possibilidade de condução
de uma reflexão que produza a consciência das
identidades possíveis frente às descontinuidades
da contemporaneidade, das determinações das
políticas públicas e das necessidades educativas
das comunidades (DOMINGUES, 2015, p. 26).

O PPP tem cada vez mais exigido uma
construção coletiva, como propõe Guimarães
(2007, p.13), “uma escola feita por todos
vem sendo reforçada nos últimos anos
dentro de uma perspectiva descentralizadora
dos serviços públicos que tem pregado a
importância da autonomia a ser conquistada
Partindo então desta tendência, faz-se nos diferentes espaços de atuação do cidadão”
necessário uma questão: Se o coordenador
forma sua equipe, quem forma o Coordenador?
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É necessário que a equipe gestora tenha
definido com clareza que uma escola ideal,
é aquela onde todos se sintam pertencentes
ao processo de educar, dos funcionários
diretos ou indiretos, os professores, os alunos
e a comunidade. Só assim, construído uma
proposta a muitas mãos estaremos nos
aproximando de um ensino real com objetivos
atingíveis e promovendo uma infância saudável
e um aprendizado significativo e de qualidade.

Porém, vale lembrar que desta forma,
estamos falando de uma ação que foi
definida coletivamente e que caberá ao
Coordenador subsidiar as práticas, as ações
e as reflexões diante da proposta pedagógica:
A formação proposta no ambiente de trabalho não pode
ser determinada nem pelo coordenador pedagógico
nem pelo sistema, mas caracteriza-se como produto do
processo reflexivo dos atores envolvidos. Cabe, assim,
ao projeto político-pedagógico organizar as atividades
promovidas pela escola, no qual os planos de ensino, os
planos de trabalho dos seus profissionais e de informação
devem estar inseridos. A formação, sendo contemplada
no projeto da escola, torna-se a expressão da concepção
e das decisões coletivas. Essa conjuntura possibilita ao
coordenador pedagógico a busca das condições e dos
conhecimentos para desenvolver o plano de formação
construído a partir das necessidades apontadas pelo
projeto educativo da escola (DOMINGUES, 2015, p. 86).

Com frequência vemos que os PPP
objetivam formar cidadãos críticos, pensantes,
autônomos, mas será que estamos preparados
para lidar com esse público? Será que estamos
conseguindo acompanhar o desenvolvimento
tecnológico, será que estamos envolvendo
nossos alunos com os conteúdos que
elencamos para ensinar? Será que PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:
conhecemos cada um dos nossos alunos, suas UNIVERSO DA PESQUISA
capacidades, suas limitações, seus interesses?
Investigamos nesta pesquisa, os professores
Postula-se que a escola deseja um aluno, ativo, de Educação Infantil (crianças com idade
autônomo, que questione e proponha, e no entanto os entre 4 e 5 anos) e do Ensino Fundamental I
educadores (em geral) e os professores (em particular) (crianças entre 6 e 11 anos) da rede municipal
não se sentem seguros ou preparados para lidar com de Educação da Cidade de São Paulo.
esse aluno que eles mesmos desenham e desejam.
Neste sentido, parece-nos clara a necessidade de
amparo àquele educador que tenta com dificuldade
renovar sua prática torná-la nova e significativa para
um aluno que também é um aluno novo, com novas
demandas trazidas de um mundo que, a cada dia
também é novo (ALMEIDA, 2003, p. 103 e 104).

Para isso, será disparado via redes sociais, um
formulário do Google contendo um questionário
fechado que permitirá uma pequena amostragem
de como na visão dos professores e demais
profissionais da educação, seus Coordenadores
Pedagógicos, estão sobre a Educação Especial
e, o quanto possuem condições para subsidiar
Neste sentido, o PPP também pode e deve discussões, orientações e reflexões sobre do tema.
nortear a proposta de formação continuada,
pois, embora seja um documento, sua
Outra questão fundamental para análise que
função entre outras é permitir flexibilidade também consta no formulário diz respeito sobre o
nas ações, nos objetivos, nos projetos, PPPdasunidadesescolares,quemoconhece,como
em suma, na sua configuração, afinal ele foi constituído. As demais questões servirão
para complementar esses dois grandes objetivos.
este documento precisa “estar vivo”.
Uma vez tendo uma proposta pedagógica
definida, cabe levantar com o grupo
escolar quais os impedimentos, sejam da
ordem física, estrutural, pedagógica ou de
formação, para que o Coordenador comece
então a elaborar o seu plano de trabalho.

OS AGENTES PESQUISADOS
AofalarmosdaSecretariaMunicipaldeEducação
da cidade de São Paulo, estamos nos referindo
a 13 Diretorias Regionais onde destacamos
somente as unidades de Educação Infantil (EMEIs)
e as unidades do Ensino Fundamental I (EMEFs)
diretas, com as suas respectivas quantidades:
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Diretorias Regionais de
Educação

Nº de EMEIs Diretas

Nº de Escolas do Ensino
Fundamental I

BUTANTÃ - DRE BT

29

31

CAMPO LIMPO - DRE CL

56

71

CAPELA DO SOCORRO DRE CS

35

36

FREGUESIA / BRASIL
NDIA - DRE FO

33

35

GUAIANASES - DRE G

35

35

IPIRANGA- DRE IP

48

33

ITAQUERA - DRE IQ

40

27

JAÇANÃ / TREMEMBÉ DRE JT

37

35

PENHA - DRE PE

47

36

PIRITUBA - DRE PJ

45

53

SANTO AMARO - DRE SA

29

32

SÃO MATEUS - DRE SM

43

47

SÃO MIGUEL - DRE MP

38

47

Fonte: https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/ Acesso em: 23 fev. 2017
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Entendendo que o processo educativo
se dá por todos os envolvidos no ambiente
escolar e que ao disparar a pesquisa
na rede outros servidores que não só
professores tiveram acesso a pesquisa,
serão contabilizados nesta pesquisa todos os
servidores da rede Municipal cujo seu cargo
é efetivo. Vale informar também que não será
considerado o tempo de docência no serviço
público, mas, o tempo de permanência na
unidade em que se encontra atualmente.
Os
instrumentos
de
coleta
de
dados
e
seleção
de
dados:

O instrumento para a coleta de dados será
um questionário com questões fechadas.
Inicialmente a proposta era enviar um
questionário aos Coordenadores Pedagógicos
por intermédio da Diretoria Regional, como
infelizmente não foi possível, optamos em
readequar o questionário com questões
fechadas para os professores, utilizando o
e-mail ou aplicativo de conversas on line para
encaminhar a pesquisa. Porém, temendo
que o questionário não chegasse apenas
os professores, foi solicitado em uma das
questões, informações sobre o cargo que atuam.
Os questionários foram enviados para as
unidades escolares no mês de abril de 2017.

35,7%. apenas 2 pessoas ou 7,1% disseram
ser outros (ou seja, profissionais da educação
que não possuem a formação em Pedagogia,
e portanto, não são professores). Os demais
participantes também foram professores de
outros segmentos como Ensino fundamental
II e Centros de Educação Infantil (Creches)
do qual não foram contabilizados uma vez
que, o alvo da pesquisa eram professores
da educação infantil e ensino fundamental I ,
Um dado muito interessante é a respeito
da extensão que a pesquisa percorreu, sendo
disparada inicialmente somente para alguns
colegas da escola onde trabalho que fica na
zona norte e que pertence à Diretoria Regional
Jaçanã Tremembé e, para alguns estudantes do
curso de Pós-Graduação em Alta Habilidades
ou Superdotação. Com isso a pesquisa
nos revelou dados referente a formação
do Coordenador Pedagógico (CP) mas
também, sobre o Projeto Político Pedagógico
de várias Regiões da cidade de São Paulo,
conforme revela os dados do gráfico abaixo.

Procedimentos para a análise de dados
Mediante as respostas obtidas por intermédio
do questionário fechado, as informações
serão categorizadas, tabuladas e analisadas
quantitativamente para posteriormente serem
discutidas na conclusão deste trabalho.

RESULTADOS
Após o sítio do formulário Google ser fechado,
finalizamos a pesquisa com 28 participantes e
como era esperado, desses 28 questionários
respondidos, 17 são professores, sendo 7
professores de Educação Infantil (EMEIs)
representando 25% e 10 professores do
Ensino Fundamental I (EMEFs) representando

Gráfico 1. Frequência de respostas dos professores
sobre a qual Diretoria Regional pertencem.
FONTE: Questionário enviado aos profissionais da
rede municipal de educação de São Paulo, para fins
desta pesquisa.
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Das trezes Diretorias Regionais de Educação
que compõe o município de São Paulo,
tivemos amostragem de 7, sendo elas: Jaçanã/
Tremembé com 35,7%, Itaquera com 7,1%,
Ipiranga com 17,9%, Freguesia/ Brasilândia
com 14,3%, Capela do Socorro com 3,6%,
Butantã com 3,6%, e Pirituba com 17,9%.

O próximo dado a ser analisado, diz
respeito ao tipo de jornada deste professor,
entendendo que Jornada Básica Docente
(JBD) corresponde a 20 horas semanais
e, Jornada Especial Integral de Formação
(JEIF) 40 horas semanais, sendo, 25
horas de docência e, 15 horas de estudo.

Referente ao tempo de trabalho na rede,
os dados nos mostram que 42,9% são
professores da rede a mais de 12 anos, sendo
que 17,9% estão entre 1 e 3 anos e a mesma
porcentagem, 17,9% trabalham entre 4 e 7 anos.
Também foi perguntado sobre a permanência
desse professor na mesma escola e conforme
o gráfico apresenta, podemos afirmar que a
média de permanência dos professores de
Educação Infantil e Ensino Fundamental I na
mesma unidade varia entre 1 e 4 anos, porém
bastante relevante termos 17,9% de professores
que atuam na mesma escola a mais de 7 anos.

Neste sentido 71,4% dos professores possui
jornada (JEIF), o que de fato precisaríamos para
analisar e tentar entender sobre a dinâmica de
formação, nos horários de estudos coletivos.
Os demais dados, 14,3% representam os
docentes que cumprem jornada básica e
o mesmo valor, 14,3% são profissionais
que fazem parte da equipe de jornada 40
horas semanais, podendo ser ATE (Auxiliar
técnico de educação/ inspetores de alunos
ou, cargos de gestão como Coordenador
Pedagógico, Diretor ou Assistente de Direção).
Perguntamos sobre a situação do
coordenador
pedagógico
na
unidade
pois estamos num período de grandes
aposentadorias e em processo de concurso
para o cargo de CP, gerando então, inúmeras
designações. Com isso os dados nos
revelam que em 60,7% das escolas o cargo
está ocupado por Coordenador efetivo, ou
seja, concursados e o total restante, 39,3%
ocupados por professores em designação.

A questão a seguir refere-se ao tempo de
atuação do CP na mesma unidade de ensino,
pensando não só na continuidade dos projetos,
mas também, dos vínculos estabelecidos
com a comunidade, com a equipe, com
Gráfico 2. Frequência de respostas dos professores as crianças, enfim com todo o processo.
sobre quanto tempo trabalha na escola atual.
FONTE: Questionário enviado aos profissionais da
rede municipal de educação de São Paulo, para fins
desta pesquisa.
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Nota-se que uma parcela considerável
35,7% de escolas estão com coordenadores
a menos de um ano. Com porcentagens
idênticas, ou seja 21,4% encontramos escolas
com o mesmo coordenador por um período
entre 2 e 3 anos, 4 e 5 anos e 6 anos ou mais.
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Gráfico 3. Frequência de respostas dos educadores sobre quanto tempo o Coordenador Pedagógico
está na unidade escolar.
FONTE: Questionário enviado aos profissionais da rede municipal de educação de São Paulo, para
fins desta pesquisa.

Quando perguntamos sobre alunos com deficiência na sala de aula desses professores, os
dados revelam que 76,2% possuem em sua sala algum aluno com deficiência, contra 23,8%
professores que declaram não possuírem alunos em sua sala com qualquer tipo de deficiência.

Gráfico 4. Frequência de respostas dos professores sobre a existência de alunos com deficiência em
sua sala de aula.
FONTE: Questionário enviado aos profissionais da rede municipal de educação de São Paulo, para
fins desta pesquisa.

Referente ao Projeto Político Pedagógico interessava-nos saber, sobre a participação de
todos na elaboração deste documento e os dados nos revelam que 53,6% participaram
direta ou indiretamente do processo de elaboração do (PPP), contra uma diferença
bastante pequena de 46,4% que não participaram na construção do documento.
Quando perguntamos se o (PPP) da unidade escolar contemplava as crianças com
Altas Habilidades Superdotação, encontramos um valor até que considerável de 25%
afirmando que sim, no (PPP) as Altas Habilidades Superdotação estavam presentes,
mas 53,6% afirmaram que não há qualquer menção deste público no documento e para
21,4% desconhecem talvez o documento ou talvez a existência de ações voltadas
a parcela da população que apresenta altas habilidades, ou seja, superdotado.
398

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

Gráfico 5. Frequência de respostas dos professores sobre os alunos com deficiência
constarem no PPP.
FONTE: Questionário enviado aos profissionais da rede municipal de educação de São
Paulo, para fins desta pesquisa.

De acordo com as atribuições do Coordenador Pedagógico (CP), cabe a ele
promover, incentivar, subsidiar e organizar as formações e os projetos nos horários de
estudo, com isso perguntamos: quem deveria pautar as temáticas a serem discutidas,
e 71,4% responderam que deveriam ser os professores, 3,6% disseram que deveria ser
o coordenador e 25% disseram “outros”, cabendo a nós pensamos que esse grupo
talvez esteja se referindo a DRE, SME, como órgãos centrais ou mesmo a comunidade.
Com a intenção de descobrir se os CPs demonstram ou apresentam condições
de mediar e subsidiar discussões sobre crianças deficientes os resultados foram os
seguintes: apenas 17,9% responderam que sim, os coordenadores de suas escolas dariam
conta de discutir e mediar discussões sobre o tema, já 50% responderam que não é
uma parcela significativa 28,6% não souberam afirmar a respeito das condições de seus
coordenadores referente a mediação, discussão, e recomendação de leituras sobre o tema.

Gráfico 6. Frequência de respostas dos professores sobre as condições do CP em subsidiar
as discussões, apresentar bibliografia e auxiliarem os professores a respeito das diversas
deficiências existentes na escola ou na rede municipal.
FONTE: Questionário enviado aos profissionais da rede municipal de educação de São Paulo,
para fins desta pesquisa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho nos permitiu de maneira modesta, mas não menos importante, perceber,
a partir do conhecimento da equipe escolar, a importância do papel dos Coordenadores
Pedagógicos no que se refere ao processo de inclusão das crianças com deficiência e o papel
fundamental que o Projeto Político Pedagógico tem ou deveria ter ao contemplar, planejar
e objetivar ações ou mesmo um olhar as crianças com deficiência de sua unidade escolas.
É possível afirmar que temos um longo caminho pela frente, não só de conquistas de
direitos, mas também de conscientização e deveres enquanto educadores e, também cidadãos.
Ao relacionarmos os Coordenadores Pedagógicos com as escolas que apontaram em seus
PPPs ações para o público alvo de nossa pesquisa, veremos que são minoria, e isso nos
leva a pensar em vários fatores, entre eles: será que esse público já foi identificado? Será
que a escola está preparada para perceber esses alunos? O que fazer com esse aluno uma
vez identificado? Para esta última questão também fica um ponto de conflito a nosso ver,
porque, se eu não percebo, tudo bem não fazer nada, mas e quando eu percebo e me omito?
Há na educação infantil uma questão ainda é mais complexa, pois estamos falando de crianças que
estão em pleno desenvolvimento e cheias de possibilidades de aprender; será que já seria hora de
encaminhar para um diagnóstico ou poderíamos focar em explorar as diversas linguagens, observar,
instigar, incentivar, valorizar e acima de tudo promover vivências e aprendizados significativos.
Seja focando nas ações das diferentes linguagens, seja focando nas habilidades em
destaque da criança ou ainda acompanhando este criança nas redes protetivas, encaminhando
esse aluno para um acompanhamento do CEFAI, por exemplo, a ação do Coordenador e
a inclusão deste ou destes alunos precisam ser apontadas no PPP, não basta ter ações e
discussões diárias no momento do planejamento ou nos horários de estudo se, no documento
que caracteriza a escola, que indica as ações pedagógicas, esses alunos estão invisíveis.
Frente ao conhecimento do percurso da criação do cargo de Coordenador Pedagógico em
nosso Estado, não podemos culpabilizar apenas o CP, uma vez que a formação inicial não dá
conta da abrangência em que a educação atua. Em nosso ponto de vista, o papel do coordenador
ainda não está constituído em nosso sistema de ensino, é também um desafio que precisa ser
superado, e que anterior a isso deve-se primeiro ser construída uma identidade para ele, ou
seja, que função lhe cabe? Formador? Responsável por preencher e entregar as demandas
administrativas/ pedagógicas? Auxiliar o Professor em seu planejamento semanal? Tais dados
nos permitem fazer inferências, que não devemos ser generalistas, pois os mesmo dizem respeito
a um público específico e restrito e que o PPP não é um documento dele. Entendemos que o
maior erro está na omissão e na falta de envolvimento das pessoas nas ações que são da escola.
Será que existe tempo entre receber novos alunos, conhecer suas realidades, dialogar com a
comunidade e produzir um documento que de fato caracteriza não só a escola atual mas, também
seus desafios, as especificidades daquele ano, daquela comunidade sem contar a nova constituição
da equipe que passa anualmente por processo de remoção, reestruturação e recomposição.
A formação do CP é de extrema relevância para o andamento das discussões, direcionamentos
e na reflexão dos temas trazidos pelo grupo, mas não cabe apenas a ele. Há
um termo bastante importante que vem sendo utilizado não só no meio
educacional, mas também em outras áreas, que é o termo Multiplicador.
Se ao invés de exigir que o coordenador monopolize os espaços da
JEIF pudéssemos propor em nosso Projeto Político Pedagógico que
todos seríamos formadores e multiplicadores de saberes, cada
um pudesse contribuir com o grupo com aquilo que sabe fazer
de melhor, ou socializar experiências, formações, boas práticas
ou mesmos suas angústias frente as inúmeras impotências que
vivenciamos em nosso dia-a-dia, com certeza a realidade seria outra.
Envolver-se com, e no coletivo, é uma tarefa bastante complexa que
envolve disponibilidade, desejo, responsabilidades, coparticipação e
estar na educação, é justamente isso, “estar um por todos e todos por um”.
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A IMPORTÂNCIA DO DOMÍNIO
TECNOLÓGICO NA FORMAÇÃO DE
DOCENTES DE NÍVEL SUPERIOR
RESUMO: Todos os dias surgem novas tecnologias como ferramentas para nosso uso e
de toda uma sociedade, professores e estudantes, onde elas facilitam o processo de ensino
aprendizagem. Porem, a mesma pode tornar-se um grande oponente e inimigo entre eles, se
os mesmos não chegarem a um entendimento quanto ao uso e a ajuda destes beneficios.
Devido ao pouco conhecimento das mesmas e em meio de tantas duvidas, buscasse atraves
de estudos, pesquisas e aprendizado, responder algumas destas perguntas que versam
sobre este tema com relacao ao uso das novas e diferentes tecnologias no ensino superior.
Desta forma, o presente trabalho aplica-se âs respostas e questionamentos que envolvem
o uso das novas tecnologias para a formaçao de professores. Estamos inseridos em uma
sociedade com caracteristicas muito diferentes das anteriores, o que se deve em especial
a evolucao da tecnologia. Atualmente, sabemos que os profissionais mais qualificados
são aqueles que usam corretamente e aliam-se a midia para melhoria da aprendizagem.
Observa-se assim, que as tecnologias de comunicaçao são utilizadas em sua maioria apenas
para apoiar as estrategias e objetivos didatico pedagogicos, ou seja, elas ainda não são em si,
utilizadas como novas formas de aprendizagem mas sim, como forma de facilitar a apresentacao
de conteudos, ilustraçao dos mesmos para melhoria do aprendizado e para notificar ou difundir
questoes de relevada importancia. Dessa forma, o presente trabalho aplica-se as respostas
e questionamentos que envolvem o uso das novas tecnologias na formação de professores.

Palavras-chave: Novas Tecnologias; Educação; Professores; Aprendizado.
403

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

INTRODUÇÃO

E

m meados da segunda década do século XXI, assistimos uma verdadeira reviravolta
tecnológica, que rapidamente aderida tornou-se parte do cotidiano e nas realizações
de nossas tarefas. Tecnologias hoje consideradas forte aliadas na educação e nos
espaços acadêmicos, cujo objetivo é o de disseminar cultura e facilitar acessos e informações
importantes em tempo real. Sendo assim a progressão tecnológica é um processo dinâmico
cada vez mais ágil, e cabe a cada indivíduo adaptá-lo ao seu uso construindo entendimento
acerca desses recursos.
Em termos gerais, existem aqueles se deleitam a cada novidade, os que as rejeitam, e
os que já não se imaginam sem as facilidades que a mesma pode proporcionar. Sendo
assim, a utilização dessas tecnologias tornou-se intensa, pois, analisando diferentes custos e
possibilidades, tornaram-se significativamente acessíveis, possibilitando a democratização de
seu uso em diversas situações de lazer, conhecimentos gerais e específicos.
Com a expansão de recursos tecnológicos, faz-se necessário que o profissional da educação
em seu exercício, coloque-se a par e possua algum domínio para melhor desenvolvimento do
trabalho docente, já que a tecnologia é praticamente uma extensão corporal do público atual
encontrado nas instituições de ensino superior, possuir domínio em relação a esses recursos
pode ser um facilitador nas práticas em ambientes educacionais. Ainda assim, para algumas
pessoas as novas tecnologias provocam certo temor sendo necessário enfatizar o quanto
computadores, tablets e celulares gradativamente, vão se tornando objetos de uso continuo
auxiliando em pesquisas, melhorando a estética e produções de trabalhos, possibilitando
interações entre os que partilham os mesmos interesses e, das tantas outras oportunidades,
como por exemplo, a educação à distância. Modalidade de ensino quem vem crescendo
consideravelmente por propiciar formação sem sair de casa através de aulas online ou
gravadas, com conteúdo de qualidade disponíveis para sanar as dúvidas do usuário e resolver
exercícios. Litwin (1997, p. 30), a esse respeito, reforça:
A tecnologia é um elemento de controle social, de
dominação e de poder, não apenas entre países –
centrais e periféricos – como no interior das próprias
escolas. Estão formadas por condições sociais, forças
coletivas, tradições culturais e opções políticas (LITWIN
1997, p. 30).

Considerando as reflexões feitas nesta etapa objetiva-se, com este estudo, explorar o tema
uso das tecnologias no ensino superior e na formação de docentes propondo entendimento
acerca dos avanços tecnológicos e sua importância no processo ensino e aprendizagem.
A tecnologia sempre esteve presente em nossas vidas, e nós, sempre procuramos uma
melhor estratégia para realizar as coisas, alcançar nossas metas, executar planejamento ou
aprimorar nossas ações. O uso das tecnologias está presente nos ambientes educacionais,
como recursos facilitadores do processo de ensino-aprendizagem, ampliando possibilidades,
e atuando como agente da inclusão social.
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A tecnologia é um produto da ciência que envolve métodos, técnicas e instrumentos que
buscam trazer solução aos problemas identificados, a palavra tecnologia tem origem no grego
“tekhne” que significa “técnica, arte, ofício” juntamente com o sufixo “logia” que significa
“estudo”. Considerando as reflexões feitas na etapa anterior objetiva-se, com este estudo,
explorar o tema uso das tecnologias no ensino superior e na formação de docentes propondo
entendimento acerca dos avanços tecnológicos e sua importância no processo ensino e
aprendizagem.
Propor entendimento acerca do uso das tecnologias no ensino superior. A pertinência
dessa pesquisa se fundamentou na relevante necessidade de preparo e reflexões por parte do
docente no que diz respeito à formação tecnológica. O profissional da área da educação deve
estar constantemente envolvido na busca por melhorias em suas práticas.
Refletir, pesquisar em busca dos resultados que foram obtidos através do uso da tecnologia,
planejar almejando alcançar melhorias no ensino aprendizagem através desses recursos,
diagnosticar necessidades, traçar metas quanto à utilização dos novos meios, são ações
imprescindíveis para aprimorar a própria formação e o domínio deles em prol de um ensino
de qualidade.
O docente deve carregar consigo a preocupação de estar sempre munido de teorias e
metodologias que o prepare para a construção de conhecimentos significativos para seu
público, utilizando recursos que ampliem o acesso as informações do discente. Estar atento às
mudanças e principalmente disposto aos caminhos em que a nova sociedade está percorrendo.
Conceituar a importância das tecnologias na formação do docente e nos processos
educacionais dos cursos a Distância nas Instituições de Ensino Superior, levantando
questionamentos como:
Qual a importância de ter domínio sobre as tecnologias por parte do docente?
Ainda existe resistência quando o assunto é inovar em sala de aula?
Por que a tecnologia é um dos fatores no aumento da demanda ao Ensino Superior?
Quais são os recursos utilizados na educação a distância?

405

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

CONCEITO DE TECNOLOGIA
Segundo BRITO (2008, p. 18), tecnologia
é um produto da ciência e da engenharia que
envolve um conjunto de instrumentos, métodos
e técnicas que visam à resolução de problemas.
É uma aplicação prática do conhecimento
científico em diversas áreas de pesquisa.
A

palavra tecnologia tem origem
no
grego
“tekhne”
que
signfica
“técnica, arte, ofício” juntamente com
o sufixo “logia” que significa “estudo”.
As tecnologias primitivas ou clássicas
envolvem a descoberta do fogo, a invenção
da roda, a escrita, dentre outras. As
tecnologias medievais englobam invenções
como a prensa móvel, tecnologias militares
com a criação de armas ou as tecnologias
das grandes navegações que permitiram
a expansão marítima. As invenções
tecnológicas
da
Revolução
Industrial
(século
XVIII)
provocaram
profundas
transformações no processo produtivo.

Na atualidade, a criatividade humana e
as tecnologias decorrentes dela alteraram
significativamente
os
universos
da
comunicação e da informação. Hoje não é
absurdo pensar que um conjunto de nós
heterogêneos, ligados por conexões não
lineares, resultam em uma outra percepção, uma
nova forma de organização do conhecimento.
Trata-se de uma era de convergência na
qual tecnologias do passado coexistem com
tecnologias de ponta e abrem um oceano
de possibilidades para os sujeitos desse
tempo, sujeitos que precisarão aprender
a navegar em um oceano de incertezas.
Porém, esta é a era em que o saber não
está centrado apenas no indivíduo, mas
agrega também as coisas e as instituições.

Assim, o desenvolvimento e as escolhas
que envolvem as tecnologias e seus usos
carregam intencionalidades e desejos. As
tecnologias são muito mais do que meros
instrumentos, todas carregam em si um
potencial sócio-político e, por isso, sua
A partir do século XX, destacam-se as
apropriação deve ser consciente e democrática.
tecnologias de informação e comunicação
através da evolução das telecomunicações,
Com isso, é importante observar que,
utilização dos computadores, desenvolvimento
quando reconhecemos o lugar central das
da internet e ainda, as tecnologias avançadas,
tecnologias na organização das sociedades
que englobam a utilização de Energia
contemporâneas, entendemos que são elas,
Nuclear,
Nanotecnologia,
Biotecnologia,
por consequência, um dos principais agentes
etc. Atualmente, a alta tecnologia, ou
seja, a tecnologia mais avançada é transformadores dessas mesmas sociedades.
conhecida como tecnologia de ponta.
Em relação à utilização de recursos
AINDA, segundo BRITO (2008, p. 21), as tecnológicos no ambiente escolar não
novas tecnologias são fruto do desenvolvimento é diferente, ela evolui junto com as
tecnológico alcançado pelo ser humano e têm necessidades e mudanças da sociedade.
um papel fundamental no âmbito da inovação.
A história da humanidade é também a
história das invenções e do desenvolvimento
tecnológico. A nossa evolução como espécie é
marcada pela busca e criação de instrumentos
e mecanismos que nos garantiram, desde a
sobrevivência, até profundas transformações
na forma de nos relacionarmos com o outro,
com o mundo e com os recursos disponíveis.

Dessa forma, por ser a tecnologia
imprescindível à educação – principalmente
se considerarmos que seu emaranhado é
constituído, dentre outros elementos, de
comunicação, informação, conhecimento
e criatividade – é importante refletirmos
sobre o percurso realizado até aqui
para uma melhor análise da presença
das tecnologias no âmbito pedagógico.
406

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

TRAJETÓRIA DAS TECNOLOGIAS EM
ÂMBITO PEDAGÓGICO.
O conceito de tecnologia surgiu na Grécia
como já vimos. Para os gregos, os termos
téchne (arte, destreza) e logos (palavra, fala)
significavam a finalidade das artes. Desta forma
tecnologia é um fazer concreto, fruto da razão.
Pode-se dizer, segundo BRITO (2008, p. 08)
que a ciência origina-se do questionamento
sobre o mundo natural, propõe explicações de
fenômenos e seus métodos são investigativos.
Quanto à tecnologia, trata dos processos de
adaptação do meio, propondo soluções aos
problemas através de estratégias de resolução.
A primeira trabalha questionamentos;
a segunda os desafios a serem vencidos.
Em resumo, a ciência tem a ver com o
que é, e a tecnologia com o que há de
ser. No entanto, embora didaticamente
separadas,
são
duas
instâncias
do
conhecimento que se complementam.

O espaço educacional, ao considerar a
criatividade e a inovação como elementos
fundamentais dos processos formativos, amplia
as visões de mundo, as práticas cotidianas,
as relações de trabalho, as relações pessoais
que perpassam as crenças dos professores
ao utilizarem tecnologias em seus processos.
Pensar a escola, a empresa, a organização
não-governamental ou mesmo a cidade na
qual vivemos e os espaços informais que
compartilhamos
na
contemporaneidade,
subestimando a integração, as tecnologias
e a participação delas nos processos
de formação do sujeito e da sociedade,
constitui-se
em
profundo
engano.
Devemos construir novos modelos do espaço dos
conhecimentos. No lugar de uma representação
de escalas lineares e paralelas, em pirâmides
estruturadas em “níveis”, organizada pela noção
de pré-requisitos e convergindo para saberes
“superiores”. A partir de agora devemos preferir
a imagem de espaços de conhecimentos
emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não
lineares, se organizando de acordo com os
objetivos e contextos, nos quais cada um ocupa uma
posição singular e evolutiva (BRITO, 2008, p. 26).

A produção humana, por excelência,
agrega e impulsiona a evolução da
espécie no seu tempo, fundamentando a
evolução futura pela pesquisa e domínio
Frente a estas mudanças sociais e
de
novas
tecnologias
e
processos. tecnológicas que observamos, a forma de
ensinar do professor está a exigir rupturas
Neste sentido, computadores e softwares, e transformações. Algumas, geradas por
apoiados em pressupostos epistemológicos, força de obrigações externas impostas pelos
estão disponíveis para a educação, assim modelos escolares para a adaptação a um
novo paradigma social; outras, geradas
como quadros-verdes ou brancos, retropor uma mudança de postura interna do
projetores, livros, tablets, plataformas virtuais. docente que passa a enxergar as tecnologias
e todos os recursos instrumentais que
A tecnologia existe para auxiliar a surgem voltados ou não para a educação
resolver problemas e desta maneira todo como oportunidades de uma prática
indivíduo é produtor e consumidor de pedagógica mais afinada com a realidade
tecnologia. Sancho ]afirma que tecnologia atual, bem como com suas emergências.
Se há pouco tempo atrás, os espaços de
“é, basicamente, uma produção humana”.
formação, como a escola, eram considerados
locais onde o saber era “guardado” como
As tecnologias provocam mudanças privilégio de alguns e a informação era
e aumentam expectativas no âmbito da “repassada como fonte de verdade”, hoje
educação escolar, e, efetivamente, modelam a informação circula por toda a parte e
o desenvolvimento dos indivíduos e as pode ser buscada por qualquer pessoa.
suas formas de interação com o mundo.
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A Educação a distância, nesta era digital,
em suas variações e contribuições para uma
aprendizagem flexível e autônoma foi uma
das grandes associações estabelecidas com
o universo das tecnologias. Com isso, os
universos educacionais formal e não-formal
ampliaram o alcance e foram desafiados a
inovar em métodos, formas e profissionais.

A Educação em tecnologia capitaliza o
que provavelmente é o seu mais importante
potencial valor educacional, isto é, o seu
caráter interdisciplinar.
A tecnologia permeia diferentes campos
de investigação. Provê um modo para integrar
o aprendizado, não só com outros campos,
mas com atividades que têm significado para
o estudante.

As tecnologias educacionais ao se
consolidarem permitiram aos estudantes:
O ensino e o aprendizado são
acessar,
organizar,
trocar
e
verdadeiramente integradores. São poucas
administrar a informação; produzir
as matérias que têm a capacidade para
conhecimentos
e
integrar
integrar
campos
completamente
habilidades; modelar, resolver
distintos do conhecimento, baseados
problemas e tornar decisões
nas atividades ordenadas destes
independentes,
promover
campos quando eles são aplicados
de forma autônoma e ao
à aquisição, uso e reconstrução do
mesmo tempo compartilhada
conhecimento tecnológico e da técnica.
o desenvolvimento de pessoal
e profissional, dentre outros
Por exemplo, o estudante lê, escreve
ganhos.
e comunica com e sobre tecnologia
(linguística); identifica e soluciona
Analisando
a
tecnologia
situações-problema
(lógicoeducacional e as teorias da
matemático); expressa ideias
aprendizagem, Sancho [3],
através de projeto, desenho
afirma que “o processamento
técnico e protótipo (espaço);
de informação parte de premissas como constrói, testa e manipula dispositivos físicos
operações, tais como codificar, armazenar, e ambientes (corporal-cinestético); organiza e
comparar, localizar, etc., se encontram administra as respostas do grupo à resolução
na
base
da
inteligência
humana”. de problemas (interpessoal); estabelece
metas pessoais e trabalho independentemente
A UNESCO formulou, em 1984, uma (intrapessoal).
dupla concepção do conceito de Tecnologia
Educacional;
Atualmente, além do uso de softwares nunca
antes imaginados, nos deparamos com o uso
a) Originalmente foi concebida como o da Internet. Do uso da correspondência até
uso para fins educativos dos meios nascidos as comunidades virtuais colaborativas e com
da revolução das comunicações, com os construção de conhecimentos, navegamos
meios audiovisuais, televisão, computadores em descobertas, desafios, frustrações,
e outros tipos de hardware e software. mas, sobretudo, a convicção de que a
Educação a distância e as possibilidades
b) Em sentido novo e mais amplo, como trazidas pelas tecnologias continua a
modo sistemático de conceber, aplicar e ser um rico universo a ser explorado.
avaliar o conjunto de processos de ensino
e aprendizagem, levando em consideração,
ao mesmo tempo, os recursos técnicos e
humanos e as interações entre eles, como
forma de obter uma educação mais efetiva”.
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TECNOLOGIAS DE INTERAÇÃO.
Por muito tempo não se dava a justa
valorização ao uso de tecnologia em sala
de aula. Aqueles que conseguiam levar a TV
e o DVD para o espaço educacional foram
os precursores no processo de ensinoaprendizagem com o uso de tecnologias além
do livro impresso, do quadro negro e do giz.

Uma das questões primordiais para
pensarmos sobre toda essa trajetória de
transformações e sabermos como estamos
refere-se ao papel do tutor. As formas de
inserção e apropriação das tecnologias,
principalmente no contexto de formação
de
professores-tutores,
nos
fornecem
alguns elementos sobre as concepções
de ensino que estão sendo nutridas.

Em geral, o papel do professor era A TECNOLOGIA E A FORMAÇÃO DO
limitado ao de transmitir o conhecimento DOCENTE.
para o aprendiz, mantendo sua atuação
como detentor do conhecimento e restando
Com tantas possibilidades ao nosso dispor,
ao público a posição mero expectador. considerando a prática educacional um dos
pilares sociais, é natural que as inovações
Na educação do novo milênio, é visível tecnológicas chegassem também ao âmbito
a presença de tablets, smartphones, de ensino. GRYZYBOWSKI, 1986 corrobora:
games, quadros interativos à disposição
de professores, estudantes e curiosos. O
A educação é antes de tudo desenvolvimento
ciberespaço, que abrange o espaço virtual para de potencialidades e apropriação do saber
a comunicação por meio da tecnologia, pode social (conjunto de conhecimentos, habilidades,
reunir as ferramentas usadas dentro e fora dos atitudes e valores que são produzidos pelas
espaços formais de aprendizagem e permite a classes, em uma situação histórica dada de
interação constante no processo educacional. relações para dar conta de seus interesses
e necessidades). Trata-se de buscar na
A presença desse instrumental, de acordo educação, conhecimento e habilidades que
com LITWIN, (1997, p. 4), desde que bem permitam uma melhor compreensão da
avaliados para a finalidade, permite a interação realidade e envolva capacidade de fazer valer
do estudante tanto em cenários virtuais, os próprios interesses econômicos, políticos
como as redes sociais que trazem consigo e culturais (GRYZYBOWSKI, 1986 p.41).
a possibilidade de uso de diversos jogos e
aplicativos, quanto em seu cotidiano real. Relata,
Também vale salientar que embora
ainda, uma variedade de possibilidades que haja alguns padrões no processo ensino
auxiliam na construção de atividades por meio aprendizagem, o mesmo não está vinculado
de ferramentas de comunicação síncronas e apenas à sala e aula. Segundo PILETTI
assíncronas, com a gestão do professor em (1997) para haver uma situação ensino
ambientes virtuais de aprendizagem ou com a aprendizagem basta que se tenha uma atitude
utilização de blogs, além da possibilidade de cientifica diante da realidade e esta postura
uma rede de contatos e interesses comuns. é a geradora do processo tecnológico social.
O avanço da interação entre ambientes
educativos e as tecnologias digitais
alteraram, portanto, hierarquias e estruturas
do saber, antes muito rígidas. Porém, na
atualidade, exige maior reflexão por parte
dos atores envolvidos nesses processos.
409

O ensino desprovido das novas tecnologias
e fundamentado apenas no discurso do
docente permite que o ambiente das aulas
se torne obsoleto, pobre em relação aos
principais elementos utilizados atualmente.
Cada profissional da educação deve buscar
o conhecimento sobre o uso das novas
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tecnologias e utilizá-lo como facilitador
no processo ensino/aprendizagem, uma
vez que qualquer instrumento usado
para mediar à interação professor/aluno
é considerado ferramenta tecnológica.

É de suma importância que o profissional
da educação assuma nova postura frente
aos desafios do contexto atual, aprimorese,
levante
questionamentos
sobre
suas práticas em prol da nova geração.

Ensinar é orientar, estimular, relacionar, mais
que informar. Mas só orienta aquele que tem
uma boa base teórica e que sabe comunicar-se.
O professor vai ter que se atualizar sem parar,
vai precisar abrir-se para novas informações
que o aluno vai trazer aprender com o aluno,
interagir com ele, afirma Dimenstein (1999).

Brito e Purificação (2008, p. 32) baseiam-se em
Bueno (1999) para afirmar o seguinte conceito:
É um processo através do qual a humanidade
molda, modifica e gera a sua qualidade de vida.
Há uma constante necessidade do ser humano
de criar, a sua capacidade de interagir com a
natureza, produzindo instrumentos desde os
mais primitivos até os mais
modernos, utilizando-se de
um conhecimento científico
para aplicar a técnica
e
modificar,
melhorar,
aprimorar os produtos
oriundos
do
processo
de interação deste com
a natureza e com os
demais seres humanos
(BUENO, 1999 apud BRITO
EPURIFICAÇÃO2008, p. 32).

Dessa forma, pensar
em inovação na educação
é também refletir sobre
as
novas
tecnologias
educacionais
e
não
somente como ferramentas
tecnológicas. Uma vez que
as tecnologias interferem
no
cotidiano,
torna-se
relevante que a educação
também
se
envolva
na democratização do
acesso ao conhecimento,
à produção e à interpretação das
Portanto ao retomarmos a ideia de que o
tecnologias (SAMPAIO E LEITE, 1999 apud indivíduo desenvolve conhecimento através
BRITO E PURIFICAÇÃO, 2008, p. 23). de interações e conexões que ele faz com seu
conhecimento de mundo, cabe ao professor
Com a globalização da economia, a conduzir a aprendizagem manipulando
grande influência dos avanços dos meios de recursos materiais e tecnológicos que
comunicação e os recursos de informática, estejam inseridos no contexto de seu público.
aliados à mudança no paradigma da ciência,
o ensino nas universidades não pode se
Ao refletir acerca das tecnologias, devemos
caracterizar por uma prática pedagógica vê-la como um conjunto de recursos que
conservadora, repetitiva e não crítica conforme possibilita ao professor uma série de vantagens,
Behrens (2003, p. 69 apud ROCHA, 2009, como a facilidade em adquirir informações
p. 70). Afirma que a tecnologia seja incluída necessárias à construção do conhecimento
no processo formação de professores e e a soma de diferentes metodologias.
profissionais da educação como uma
disciplina, com finalidade e currículo próprio.
Ainda que as novas tendências nos
Deve, inclusive, articular-se com currículos conduzam em direção as facilidades da vida
de outros cursos (ROCHA 2009, p. 70). moderna, a seguir trataremos daqueles que
ainda possuem grande dificuldade ao se
desvencilhar de métodos mais antiquados.
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RESISTÊNCIA DO EDUCADOR AO
CONTEXTO TECNOLOGICO.
Ao falar sobre a resistência do docente às
novas tecnologias, de acordo BRITO (2008,
p. 32) ainda é possível ouvir argumentos
utilizados a muito tempo atrás, de que esses
recursos ainda não estão disponíveis a todos.

escola não pode ser cristalizada como lugar
de fossilização e atraso. Brito (2008, p.
37) corrobora com esta afirmação. Há uma
necessidade real de que os educadores
comprometidos com o processo educativo se
lancem à produção ou assimilação crítica de
inovações de caráter pedagógico, podendo,
assim, aproveitar o estreito espaço existente
no campo educacional, para gerar mudanças
que não sejam simplesmente pura expressão
da modernidade. Dessa forma, no conceito
de inovação que se propõe hoje, está
envolvida a utilização de novas tecnologias
em sala de aula, o que implicará novos
projetos fundamentados em concepções
de ensinar e aprender diferentes das
propostas já existentes (BRITO 2008, p. 37).

O mesmo argumento cabia a cerca de
30 anos atrás, porém é necessária cautela
ao usar esse tipo de afirmação. Vejamos: se
analisarmos o cotidiano desses docentes é de
certo que os mesmos utilizam computadores
para digitar provas e notas, também é comum
vermos em aulas expositivas o uso de
projetores para apresentação em Power point,
corriqueiramente comunicação por mensagens
Estar disposto às propostas de mudança
eletrônicas, consulta de preços de viagens,
compras e como a grande maioria da população e constante atualização metodológica não
e administram seus perfis em redes sociais. é tão simples quanto parece, é necessário
que os gestores propiciem ações, propostas
Adquirem celulares smartphones, lidam e estratégias motivadoras para que o
com tablets, aparelhos de leitura digital com corpo docente incorpore e compreenda as
inovações tecnológicas como algo benéfico.
total desempenho.

Então por que existe resistência ao aderir à TICS PRESENTE NOS CURSOS
tecnologia nas aulas?
As tecnologias da informação e da
Bem, modificar o formato das aulas, dispor comunicação (TICs) estão cada vez mais
máquinas aos estudantes implica em um presentes no cotidiano. A informática não é mais
planejamento diferenciado, mudanças nas um privilégio de poucos, o mundo está sendo
práticas pedagógicas. Mudanças essas que movido por novas tecnologias e não há como
movimentam e faz com que o professor deixe negar as possibilidades de transformação da
sua zona de conforto. Presos a ideia de que as cultura e da educação atualmente, advindas
tecnologias.
Independentemente
velhas práticas deram certo anteriormente, é dessas
compreensível que abandonar aquilo que nos da faixa etária, cada vez mais as pessoas
faz sentir seguros e confiantes gere alguma sentem-se atraídas pelo universo midiático
diferentes
linguagens
circulam.
resistência e temor. Brito (2008) ressalta: onde
A sociedade atual não admite práticas
arcaicas, sendo necessário arriscar-se,
experimentar até mesmo certa instabilidade
ao se desvincular de metodologias de outrora
na busca de aperfeiçoamento profissional.
É necessário um novo olhar e compreender
as novas ações pedagógicas como um
esforço mútuo e social. E, certamente, a
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Muitos são os benefícios que as
tecnologias digitais podem atualmente
trazer, através do uso de computadores de
uso pessoal, celulares modernos, televisão,
vídeos, Internet, hipertextos, podcast, blogs,
wikis, softwares educacionais, enfim, uma
série de tecnologias digitais que precisam
ser incorporadas tanto em atividades
práticas, como em ações pedagógicas.
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Existe uma variedade de softwares,
simuladores,
objetos
educacionais
e
ferramentas para criação, gravação e
manipulação de áudio, vídeo, imagens e muitas
são as possibilidades de integrá-las de forma
que contribuam para facilitar a apropriação
das tecnologias digitais pelos professores.
No entanto, a apropriação dessas tecnologias
no contexto formativo é ainda um grande
desafio para os professores formadores
que permanecem com métodos e práticas.

A configuração da matriz formativa, de certa
forma, explicita o Projeto Pedagógico de cada
curso em termos de perfil. Tal proposição,
apesar de ser definida, a priori, pela instituição
formadora, necessita ser revitalizada pelo
coletivo de formadores em seu fazer cotidiano.

Na análise das matrizes curriculares
dos cursos que se constituem em foco de
nossa discussão, identificamos a presença
de uma disciplina específica que aborda as
tecnologias da informação e da comunicação:
Segundo MORAN (1995, p.27) o vídeo Informática e Multimeios na Educação
parte do concreto, do visível, do imediato, (Pedagogia e cinco cursos de Licenciatura).
próximo, que toca todos os sentidos. Mexe
com o corpo, com a pele nos toca e ‘tocamos’
Outras disciplinas que seriam relevantes a
os outros, estão ao nosso alcance através todos os cursos analisados, mas que é obrigatória
dos recortes visuais, do close, do som apenas na Computação são: Educação
estéreo. Pelo vídeo sentimos, experienciamos a Distância e Tecnologias na Educação.
sensorialmente o outro, o mundo, nós mesmos.
Cabe destacar que não há nenhuma
De acordo com ARRUDA (2004), para que disciplina que aborde predominantemente
as tecnologias digitais sejam utilizadas na a questão das TICs na Educação nas
educação, elas devem trazer possibilidades Licenciaturas de Geografia, Filosofia, História,
interativas para a docência e novos Letras e Educação Física. Cabe ao aluno
encaminhamentos quanto ao processo de preencher esta lacuna através da realização de
construção do conhecimento pelo aluno. alguma das disciplinas citadas como optativa.
Nos últimos anos houve
um
aumento
significativo
dos cursos de formação
continuada de professores para
a educação básica. Instituições
formadoras, públicas e privadas,
se envolvem no oferecimento
destes cursos para as diferentes
redes públicas de ensino,
inclusive na modalidade a
distância. É de se refletir se isso
se deve apenas aos professores
que foram formados anteriormente
ou se os cursos estão preparados
para formar profissionais capazes
de lidar com as TICs atuais e futuras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao nos referirmos à educação e tecnologias devemos observar que estamos vivenciando
um momento de difusão de ambos os aspectos. Tanto uma quanto outra podem e devem
possibilitar ao sujeito a construção de conhecimento. Ou seja, se estamos inseridos em um
mundo em que esses recursos interferem diretamente em nossas atividades, é relevante
possuirmos domínio suficiente para envolvê-los no meio educacional.
Sabemos que o cenário tecnológico envolve novas práticas pedagógicas, gestão de
conhecimento ao transferirmos informações e ao promovermos aprendizagem.
Na pesquisa realizada demos ênfase a relevância acerca das reflexões, análise e compreensão
a respeito das necessidades da atual sociedade.
Há preocupação em realizar um manejo construtivo e significativo, levando em conta o
grande fluxo de informação disponível em tempo real.
O indivíduo deve estar em constante formação para acompanhar a velocidade e variações
dos recursos disponíveis. Possuir destreza acerca das tecnologias pode ser um diferencial
e facilitador tanto para o docente, quanto para o discente, levando em consideração a
administração de tempo, a autonomia e o grande número de atividades que podem ser
realizadas a distância e em tempo real.
Diante dos estudos realizados até aqui, podemos inferir que tecnologia vai muito além de
meros equipamentos físicos e virtuais, ela representa uma cultura que está diretamente ligada
ao momento social, político, econômico e educacional no qual estamos inseridos. Conduzindonos cada vez mais ao uso e a necessidade de seu pleno domínio.
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
(EAD): DESAFIOS E
VANTAGENS
RESUMO: A presente pesquisa tem como intenção problematizar as questões relacionadas
à Educação à Distância no Ensino Superior, uma prática cada vez mais recorrente.A
intenção é pensar nas questões positivas relacionadas ao ajuste de possibilidades
entre aluno e curso, bem como levantar alguns conflitos dessa prática, algumas
arestas que ficam no embate entre solução ou problema. Levantaremos prós e contras
para que essa prática seja mais esmiuçada em suas questões prático-pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

S

egundo Costa e Faria (2008),
entendemos que no Brasil, a
EAD aparece no século passado.
Através de cursos e por meio de diferentes
meios de comunicação, com diversas
finalidades, relacionados à conscientização
das pessoas num determinado grupo, voltado
para formação política do cidadão, algumas
experiências com apostilas para cursos a
serem desenvolvidos não presencialmente,
cursos específicos de comunicação, entre
outros, mas somente com a LDB, que essa
modalidade de ensino foi reconhecida e
legitimidade com a seriedade de se integrar
às universidades de modo a reconhecer um
curso do ensino superior. De maneira mais
esmiuçada podemos observar os seguintes
registros desta modalidade de ensino no
Brasil, segundo Marins e Silva (2015):
Já no Brasil, a EaD aparece por volta de 1904, quando
escolas internacionais privadas ofereciam cursos
pagos, a distância, por correspondência. Depois disso,
somente em 1934 no Instituto Monitor, e em 1939 o
Instituto Universal Brasileiro em São Paulo foram os
pioneiros desse modelo de ensino que ainda não era
uma modalidade (MARQUES, 2004). Hoje, essas duas
entidades ainda transmitem suas aulas por apostilas
enviadas pelo correio (MARQUES, 2004). Em 1960,
o MEB – Movimento de Educação de Base, a Igreja
Católica e o Governo Federal, com o objetivo de
promover a educação, usou o sistema radioeducativo.
Em 1970, o projeto Minerva, um convênio entre a
Fundação Padre Landell e outra fundação chamada
Padre Anchieta, tinha como objetivo: produzir textos e
programas de um convênio entre o Governo Federal e a
Inglaterra como parte de ações conjuntas (MARQUES,
2004). Em 1976, foi criado o Sistema Nacional de
Teleducação, que funcionava principalmente com
cursos por correspondência e também experiências
com rádio e TV e em 12 anos teve 1.403.105 alunos
matriculados em, aproximadamente, 40 cursos
diferentes (MARQUES, 2004). Outro exemplo desse
pioneirismo é a Fundação Roberto Marinho, criada em
1977, que já formou milhares de brasileiros por meio
do telecurso, um programa de TV que oferece aulas
pela televisão via satélite complementadas por kits de
materiais impressos. Em 1990, pela Lei nº 403/92, é
criada a Universidade Aberta de Brasília, que atingia
três campos distintos: • Ampliação do conhecimento
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cultural: organização de cursos específicos de acesso
a todos. • Educação continuada: formação continuada
para os profissionais das diversas categorias de
trabalhadores e aqueles que já passaram pela
universidade. • Ensino superior: englobando tanto a
Graduação como a Pós-graduação. No ano de 1995,
foi criado o CEAD – Centro Nacional de Educação
a Distância, criado pelo Departamento Nacional
de Educação no contexto do avanço dos meios de
comunicação e ampliação da internet. Mas o que
estabelece a EaD no Brasil é a Lei nº 9.394/96, que
oficializa e normatiza a Educação a Distância como
modalidade válida para todos os níveis de ensino,
tornando-se, assim, um objeto formal (MARQUES, 2004).

Percebemos que a EAD apesar de
apresentar grandes pausas de tempo entre
sua utilização, vem se alastrando cada vez
mais, pelas facilidades já mencionadas
anteriormente e por sua viabilização ser
cada vez mais acessível à todos; temos
que o início dessa grande possibilidade é
datada do início do século XIX, na Europa,
conforme Scherer (2012) nos mostra:
Ao contrário do que muitos pensam, a Educação à
Distância (EaD) não constitui uma modalidade recente
de ensino. Seus experimentos iniciais remontam
ao início do século XIX e vão ganhar impulso no
fim daquele século, sendo hoje um poderoso
instrumento de ensino ainda mais quando os
recursos da informática são utilizados em seu apoio.
A principal inovação das últimas décadas na
área da educação foi à criação, a implantação e o
aperfeiçoamento de uma nova geração de sistemas
de EaD que começou a abrir possibilidades de
se promover oportunidades educacionais para
grandes contingentes populacionais, não mais tãosomente de acordo com critérios quantitativos,
mas, principalmente, com base em noções
de qualidade, flexibilidade, liberdade e crítica.
No Brasil o Decreto Nº 50622, de 19 de dezembro
de 2005, regulamentou o art. 80 da LDB Nº 9394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelecem diretrizes
e bases da Educação à Distância em que, seu artigo
primeiro caracteriza a educação à distância como
modalidade educacional na qual a mediação didáticopedagógica 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 (SCHERER, 2012).
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A EAD surge também nesse contexto de
inserir a tecnologia como principal ferramenta
no ensino superior, como uma facilidade para
as pessoas com poucas condições de acesso
à educação formal e universitária presencial.
Assim como Hermida e Bonfim (2006)
mostra em seus estudos as motivações que
impulsionaram a EAD a virar uma tendência
para suprir as necessidades mundiais:
acordo com a UNESCO (1998), a tendência da
Educação Superior constatada a partir da década
de 1990, associada aos novos desafios resultantes
do desenvolvimento das Novas Tecnologias de
Informação e Comunicação (NTIC), fizeram com que as
autoridades educativas tivessem que definir, do ponto
de vista legal e pedagógico, o papel e a missão da
Universidade para poder orientar o desenvolvimento
em função de novos enfoques e possibilidades.
Ainda que, em linhas gerais, a globalização tenha
afetado de forma diferenciada o sistema educacional
dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, é
possível detectar uma série de tendências comuns a
esses países. Segundo SEGRERA (2005), elas são:
1) mudanças na organização e no tipo de trabalho
exigem um nível mais elevado de educação da
força de trabalho e a requalificação permanente; 2)
pressão crescente sobre os governos dos países em
desenvolvimento para que estes invistam mais em
educação, para poder preparar uma força de trabalho
mais competitiva, produzir técnicas sofisticadas, que
permitam competir num mercado mundial cada vez
mais globalizado; 3) a complexidade crescente da
educação superior, que tornou seus currículos mais
diversificados e passou a requerer estudantes adeptos
do domínio de novas tecnologias e vários idiomas; 4)
o desenvolvimento da educação virtual, nem sempre
com o objetivo de expandir a educação pelo menor
custo, com a tendência da educação virtual vir a tornarse a forma predominante de educação – em especial
na educação superior; e, 5) as redes de informação
globalizadas implicam a transformação da cultura
mundial, ao tempo que os “excluídos” dessa “ordem
mundial” se organizam em movimentos contrários à
globalização e forçam que os maîtres du monde, isto
é, líderes e responsáveis pelas políticas neoliberais,
reconheçam que é necessário atenuar estas políticas
a fim de reduzir suas conseqüências danosas. Nesse
novo contexto, as instituições de ensino superior
passaram a sofrer transformações. Os processos de
crescimento, expansão, diversificação, especialização
e diferenciação dos sistemas de educação superior,
associados à generalização da informática e das
telecomunicações – estimuladas pela tendência
na modernização produtiva e a globalização dos
mercados, deram espaço à emergência de novos

cenários e modalidades de ensino. O desenvolvimento
acelerado das ciências, associado ao das NTIC
trouxe, em conseqüência, uma diversidade de
aplicações que, ao serem utilizadas em educação,
ampliaram horizontes de atuação e intensificaram
a produção de novos conhecimentos. Dentre as
modalidades de atuação que mais cresceram temos
a Educação à Distância (EAD), (SEGRERA, 2005).

Para finalização desta seção é importante
entendermos que a EAD no ensino superior
ainda é uma inserção recente, que por
isso ainda causa certo estranhamento
em algumas questões e bastante dúvida
e questionamento também. De acordo
com Scherer (2012) percebemos que:
Conforme Marques (2004), no Brasil, a educação
a distância em instituições de ensino superior
é uma prática nova. Segundo dados do MEC
(Ministério da Educação), os primeiros cursos
de pós-graduação se deram apenas em 1999 e
2002 com o credenciamento oficial do governo
federal. Em relação às vantagens e desvantagens
da modalidade EaD os educadores destacam mais
benefícios do que problemas (SCHERER, 2012).

Esses benefícios e problemas serão
apresentados e postos em discussão em
seguida, quando pensaremos em como toda
essa prática, quem é o aluno EAD e como
sua vida se organiza em prol do ensino.
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QUESTÕES IDEOLÓGICAS A RESPEITO DO EAD
A Educação à Distância surge como uma ferramenta, como já dito anteriormente, que
facilita o acesso de um maior número de pessoas a um determinado conteúdo, no nosso caso
o ensino superior, acompanhamos por propagandas e pesquisas que o número de cursos a
serem oferecidos só aumenta com o passar do tempo. Bem como podemos verificar através
desses gráficos retirados do Censo do Ensino Superior de 2006 e explanados por Costa e
Faria (2008):
Nos gráficos abaixo fica evidenciado o crescimento de cursos e matrículas nessa modalidade
de ensino. Vejamos:

Mesmo esses dados sendo de um censo de 2006, nos mostra o crescimento dessa
modalidade de ensino desde antes de 2002, quando ainda estava no processo de firmamento
desta modalidade até 2006, então com base nesses dados podemos perceber como aconteceu
factualmente o início da EAD.
Um novo gráfico do Inep de 2014, mostra a crescente inserção do aluno nos cursos de
ensino superior à distância, mesmo observando uma oscilação quanto ao número de alunos
em 2009, nota-se a crescente da EAD durante todos os anos analisados, como podemos ver
abaixo:
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Então percebemos o quanto essa
modalidade cresce e tende a se firmar cada
vez mais no ensino superior, nota-se também
pela análise de gráficos e pelas pesquisas
que o ponto forte da EAD são cursos de
licenciatura, depois temos os tecnológicos
e os bacharelados parecem manter uma
tradição presencial. Assim, analisaremos a
composição da EAD, como seus recursos
ajudam ou dificultam a vida do educando.
Como ocorre essa interação entre professores
e alunos e de que modo conseguimos
interpretar todas as questões levantadas.

Levantaremos questões quanto aos
conteúdos e metodologias utilizadas e como
algumas divergências aparecem quando
pensamos na formação humanista do sujeito
social, como ocorre a troca com os pares
e como é garantida a permanência dos
educandos nessa modalidade de ensino.

Assim como é possível afirmar benefícios
como a inclusão de um maior número
de pessoas na universidade e outras
facilidades que essa modalidade permite.

A EAD proporciona uma inserção maior
de pessoas no ensino superior, percebemos
esse fator quando pensamos no número
de vagas ofertadas pelo ensino presencial,
que
segundo
apontamentos
não
é
suficiente para atender toda a demanda de
adolescentes que concluem o Ensino Médio,
imaginando que já iniciem o ensino superior.
Como Marins e Silva (2015) apontam:

O número de brasileiros que desejam cursar uma
Graduação e por diferentes razões não encontram
condições é três vezes maior do que o número de
vagas oferecidas (ANDRADE, 2012), e esse número
a cada ano aumenta com os egressos do Ensino
Médio. Considerando que todos esses egressos vão
cursar a Graduação, serão necessárias mais de 800
mil novas vagas nas universidades, o que necessita
de infraestrutura física e educadores com capacidade
para viabilizar esse processo; sendo assim, a
educação a distância no Ensino Superior é mais do
que viável, é necessária (MARINS e SILVA, 2015).

Pensar na EAD pelo ponto de vista de
investimentos também é complexo, porque de
um lado temos uma economia quanto a mão
de obra de professores e funcionários das
instituições de ensino e por outro temos toda a
mão de obra para preparar as plataformas de
atendimento ao EAD, bem como a manutenção
dos mesmos (MARINS e SILVA, 2015).

QUAIS OS MARCOS JÁ
REGISTRADOS SOBRE ESSE ENSINO
Uma das hipóteses levantadas com base na
pesquisa teórico bibliográfica é o fator do perfil
do aluno que busca um curso EAD ser diferente
do aluno que busca um curso presencial,
estamos falando de diferenças em muitos
níveis (sociais, culturais, econômicos, etc).
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Além do mais, pensando como professor
universitário, a maioria não teve em sua
graduação,
pós-graduação,
mestrado,
doutorado e afins, uma experiência com
essas plataformas e como trabalhar com
esses
recursos.
Alguns
profissionais
procuram (por fora) alguns cursos, para
ter base dessas plataformas, mas é um
processo de transformação e modernização
desse professor (MARINS e SILVA, 2015).
Esse mesmo professor que mesmo
no curso presencial já encontra mais
acesso a novas tecnologias, já
propõem materiais online, e-mail
da sala, entre outros. Com
a inserção da tecnologia na
vida cotidiana do professor,
estamos pensando em mais
uma mudança na educação,
do seu suporte central.
Sabemos que além dos
cursos 100% EAD, tem cursos
semipresenciais também e todos contam com
essa adequação do professor, que sempre se
atualiza quanto aos conteúdos e formas de
realizar a sua aula (MARINS e SILVA, 2015).
O aluno EAD economicamente falando,
economiza além do tempo, entre trajeto,
dinheiro com alimentação, transporte e nas
mensalidades, pois os cursos são mais baratos.
Ele também tem um outro perfil do que busca,
muitas vezes vai em busca de uma facilidade,
errônea, pois o curso depende muito mais de
um esforço e auto estudo, que é pessoal e por
vezes as pessoas não se dão conta disso e
acabam desistindo (MARINS e SILVA, 2015).
O aluno EAD, por muitas vezes, já está
inserido no mercado de trabalho e busca nesse
curso uma ampliação de seus conhecimentos
prévios, em alguns casos já exercidos em
seu cotidiano profissional. Notamos também
como dito anteriormente que muitos cursos
voltados para a licenciatura são oferecidos
por essa plataforma. O que podemos
questionar quanto a sua formação integral
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de maneira a não compartilhar e dividir com
os pares. Será que isso afeta a formação
do profissional. Nessa questão, Scherer
(2012) nos faz refletir sobre a oferta da EAD:
Segundo Novak (2009) desde suas origens, o EaD
tem como objetivo principal o acesso ao ensino,
sendo este um compromisso que vem se renovando
com o passar das gerações e que se mantém até
a atualidade. Esta modalidade vem consolidandose ao longo da história e tendo como missão
principal levar o conhecimento as populações que
se localizam distante dos grandes centros e sem
condições de frequentar os cursos presenciais.
A transformação introduzida pela informática
na educação e a complexificação
da
sociedade
contemporânea
vem fazendo com que a questão

do
acesso
ao
ensino
assuma
novos
conceitos.
Na atualidade, devido à imediata
expansão da EaD, o conceito que
a denominou não se mostra mais
suficiente para dar conta de tantos
desafios que se colocam ao ensino
não-presencial. Além de superar os limites de ordem
geográfica, a EaD possui outro grande desafio que
é a inclusão educacional do segmento da sociedade
que se encontra afastado do ensino presencial
devido a incompatibilização de tempo. O conceito de
ensino mediado passa a ser definido, através desta
nova realidade, como a mediação espaço temporal.
A grande procura pelos cursos EaD por parte dos
alunos que residem em grandes centros demonstra
que a missão original desta modalidade de viabilizar
o acesso ao ensino em função do espaço, também
possibilite o acesso em função do tempo. No entanto os
alunos que residem distante das instituições também
têm enfrentado problemas no tocante a organização
do seu tempo, necessitando maior flexibilização
dos horários de estudo. Com explicação da rápida
expansão da EaD salienta-se a importância das
tecnologias de informação e comunicação (TICs) pois
possibilitam a mediação espaço/temporal das ações
de ensino aprendizagem tornando-as propulsoras
desta modalidade de ensino (NOVAK,2009).

Deste modo, percebemos que o ensino é
oferecido pela EaD, mas a aprendizagem além
de utilizar-se de ferramentas como as TICs
mencionadas, depende de um esforço individual
e muito bem estruturado do próprio aluno.
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QUAIS OS DESAFIOS A SEREM
ENFRENTADOS
Tentarei explanar agora outras questões
sobre a EAD, pensando em suas dificuldades
e contextos. Para conscientizar dessa
busca pelo EAD como solução de diversos
problemas educacionais, temos a seguinte
questão levantada por Ferreira apud Hermida
e Bonfim (2006). Para Ferreira (2000):
A EAD se apresenta na esfera pedagógica como
mais uma opção metodológica, que traz consigo uma
série de características que impõem a necessidade
de novas aprendizagens por parte de quem vai utilizála (planejamento, desenvolvimento e avaliação),
pois do que se trata é de compreender um novo
processo de ensino-aprendizagem. De acordo com
FERREIRA (2000, p.09), - Sob o olhar sociológico, a
EAD é educação concebida da mesma forma que o
ensino regular, sendo direito preliminar de cidadania,
dever prioritário do Estado, política pública básica e
obrigatória para ação de qualquer nível de governo.
Logo deve ser considerada na Educação no mesmo
contexto histórico, político e social em que se realiza
como prática social de natureza cultural. - Do ponto de
vista pedagógico a EAD deve ser encarada como um
instrumento de qualificação que traz uma fundamental
contribuição ao processo pedagógico e ao serviço
educacional. Para confirmar esta afirmação, deve-se
analisar seu potencial de utilização na capacitação e
atualização dos profissionais da educação e na formação
e especialização em novas ocupações e profissões.

Nesses dois campos educacionais a EAD teve um
crescimento significativo nos níveis médio e superior
de ensino. Além disso, a EAD, por suas próprias
características, se constitui em canal privilegiado de
interação com as manifestações do desenvolvimento
científico e tecnológico no campo das comunicações.
Também o autor alerta para uma questão política central:
É preciso, porém, muita clareza sobre as condições
de ter a EAD como alternativa de democratização do
ensino. As questões educacionais não se resolvem
pela simples aplicação técnica e burocrática de um
sofisticado sistema de comunicação, num processo
de “modernização cosmética”. Isso a ninguém serve,
exceto aos “empreendedores espertalhões com suas
escolas caça-níqueis” ou governos mal intencionados.
Sob o ponto de vista social, a Educação à Distância,
como qualquer modalidade de educação, precisa
realizar-se como uma prática social significativa e
conseqüente em relação aos princípios filosóficos de
qualquer projeto pedagógico: a busca da autonomia,
o respeito à liberdade e à razão (FERREIRA, 2000, p.
09). É preciso ter muita clareza sobre as condições
de ter a EAD como alternativa de democratização
do ensino. As problemáticas educacionais não
podem ser resolvidas através de técnicas, de
um sofisticado sistema de comunicação, num
processo de “modernização”. Para que a EAD seja
significativa deve objetivar a melhoria da sociedade,
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constituindo-se como uma prática social pautada
em princípios filosóficos que visem a construção
do conhecimento, da autonomia e da consciência
crítica do educando (FERREIRA, 2000, p. 09).

Diante desta situação, cabe a pergunta,
estamos pensando nessa formação integral
do sujeito, ou esta é mais uma manobra
para uma ilusória facilidade disponível
para uma formação inicial mais prática.
É de espantar o fato da licenciatura
dominar a EAD, pois trata-se de uma
formação completamente humanista, voltada
para a formação integral do sujeito, que
busca questionar situações do cotidiano
e a troca entre pares se faz de suma
importância para pensar novas estratégias
e socializar opiniões (FERREIRA, 2000).
Para suprir um pouco dessa falta de
contato com o outro, são criados fóruns
de discussões nos cursos EAD e outras
ferramentas, mas por ser um curso
totalmente voltado para o pessoal, me
preocupo um pouco com a condição
que o educando terá de interagir com
os pares e se isso será feito de maneira
satisfatória. Claro que essas questões
levantadas acima, não buscam
propagar o preconceito quanto a
esta modalidade de ensino, mas são
questões como estas que nos fazem
pesquisar e ter uma informação melhor
para compreender novos recursos,
como a EAD], (FERREIRA, 2000).
Apesar desse conflito, que muito nos
interessa, já encontramos pesquisas
que apontam a importância de fóruns
de discussão para a construção do
conhecimento (seja no ensino formal ou
não), pois neles você tem liberdade para
opinar no comentário do colega e vice-eversa, fora a interação com o professor.
Como Bicalho e Oliveira (2012) nos mostram:
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O fórum de discussão é uma ferramenta interativa
frequentemente utilizada nos modelos de EAD de
orientação construtivista, que prezam a construção
de comunidades de aprendizagem online (Palloff,
Pratt, 2002). Entendemos que, para a construção
dessa comunidade, o fórum não pode se resumir a
um espaço de trocas de informações assíncronas
ou repositório de mensagens com fins meramente
avaliativos (Dennen, 2005). Ele deve se converter em
um verdadeiro contexto dialógico, em que as trocas
se caracterizam não apenas pelo encadeamento
das mensagens na linha do tempo, mas, sobretudo,
pelo comprometimento dos interlocutores em criarem
um espaço de compartilhamento de experiências
e perspectivas, visando o fomento da discussão
e o aprofundamento das reflexões a respeito do
conteúdo. Portanto, devem prevalecer, no fórum,
mensagens endereçadas a interlocutores concretos
ou imaginados e encadeadas em um ativo fluxo
de interações, e não mensagens abertas, sem a
expectativa de respostas (PALLOFF, PRATT, 2002).
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A mútua compreensão é um pressuposto que
move a comunicação humana. Quando um
integrante da comunidade de aprendizagem
posta uma mensagem no fórum, ele parte do
princípio de que a mensagem é clara, que a
pessoa do “outro lado” a compreende, ou,
se não a compreender, vai se esforçar para
entender o que está sendo expresso. Com
base no princípio da mútua compreensão,
cada um pode reformular seus enunciados
coordenando-os entre si e mantendo ativo
o fluxo da comunicação (Watzlawick,
Beavin, Jackson, 1993). Em face disso, é
necessário que os parceiros apropriem-se da
perspectiva uns dos outros como condição
para a construção dos significados
(ROMMETVEIT, BLAKAR, 1979).

Deve-se considerar, entretanto, que nos
contextos educativos formais, nem todos os
interlocutores se encontram em igualdade de
posições. A autoridade do conhecimento e sua
posição institucional diferenciada tendem a
colocar o professor-tutor como um interlocutor
diferente dos demais nos contextos de trocas
da EAD, acentuando sua responsabilidade
na promoção de trocas significativas,
mesmo em contextos de educação de
adultos (ROMMETVEIT, BLAKAR, 1979).
Deste modo, o professor continua tendo a
sua importância nesse processo de ensinoaprendizagem, como mediador desse
conhecimento, que está sendo construído
coletivamente e os educandos passam
a ter uma responsabilidade maior em
manter vivo o diálogo com o outro
(ROMMETVEIT, BLAKAR, 1979).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A EAD, sem dúvidas é mais uma oportunidade para os educandos se inserirem nessa etapa
de ensino, amplia esse acesso, por ser mais econômico, flexível em horários, mas ao mesmo
tempo precisa de um perfil bem específico de alunos que estejam realmente comprometidos
com a sua graduação.
Garantir a formação integral é difícil em qualquer modalidade, presencial ou EAD, mas
é preciso dar atenção aos projetos construídos para essa plataforma, a maneira como o
professor e aluno tem que se adequar a essas novas tecnologias e o modo como a construção
dos conhecimentos estão se desenvolvendo.
As questões relacionadas à política, nos mostram que a EAD surge de modo a garantir
uma inserção ao mercado, considerada de maneira prática para pessoas que muitas vezes
já exercem determinada função, como exemplo, professores. Tem os alunos que estão na
segunda graduação buscando um aperfeiçoamento, entre outros casos, mas todos tem que
estar alinhado à formação desse aluno, de maneira qualificada e satisfatória.
A educação sempre nos apresenta novas questões e desafios, cabe a nós pensarmos
sempre em nossa prática e inovações, para que juntos professor e aluno possamos apresentar
o melhor trabalho possível.
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A IMPORTÂNCIA DA ARTE
NA EDUCAÇÃO INFANTIL E O
PAPEL DO PROFESSOR
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar a importância da Arte na Educação
Infantil, refletindo sobre o fazer pedagógico do professor e abrindo possibilidades e caminhos
para ressignificação do ensino dessa área de conhecimento que, muitas vezes, é entendida
como secundária no contexto da sala de aula. O ensino de Artes na Educação Infantil é
essencial, uma vez que promove os meios da expressão humana, amplia o conhecimento de
mundo, desperta a criatividade e a imaginação. O ensino de Artes Visuais permite compreender
o mundo em que se vive tratando conceitos como visualidade, imagem, arte e educação, em
relação à cultura e como cultura. O trabalho com a arte permite que a criança se comunique,
expresse seus sentimentos, como forma de linguagem, que pode ser percebida, sobretudo,
por meio do desenho infantil, pois, é por intermédio dele que a criança concebe seu espaço,
sua realidade: o desenho é o modo de expressar da criança. Sendo assim, um dos principais
compromissos do professor da Educação Infantil é adequar sua prática educativa de modo
a privilegiar a observação, a expressão e a comunicação das crianças, representando
papel central nesse contexto, pois, atua como mediador entre o conhecimento e a criança.

Palavras-chave: Artes Visuais; Educação Infantil; Professor.
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INTRODUÇÃO

No que diz respeito às artes visuais, é por
meio delas que as crianças desenvolvem
o conhecimento em diferentes produções
Educação Infantil, primeira etapa artísticas e, sendo assim, deve ser
da
Educação
Básica,
como estimulada por meio de atividades lúdicas
dispõe a LDB 9394/96 (BRASIL, que ampliem a livre expressão da criança.
1996), constitui uma fase imprescindível
Nesse sentido, o papel do professor da
no desenvolvimento da criança de 0 a 6
anos. No âmbito dessa etapa da educação, Educação Infantil torna-se fundamental,
o ensino da Arte constitui um instrumento devendo ser o mediador entre o aluno
o
conhecimento,
ajudando-lhe
a
capaz de facilitar o desenvolvimento da e
refletir
sobre
a
Arte
de
maneira
criativa,
expressão e da criatividade da criança.
reflexiva e construtiva (BUENO, 2008).

A

Defendida também nos Referenciais
Curriculares da Educação Infantil – RCNEI
(BRASIL, 1998), o ensino da Arte na
Educação Infantil possibilita que a criança
amplie seus conhecimentos e descubra
suas
habilidades
e
potencialidades.

Diante do exposto, a presente pesquisa
tem como objetivo discutir a importância das
Artes Visuais na Educação Infantil, partindo
da perspectiva histórica da infância, da
Educação Infantil e da importância do ensino
da Arte no desenvolvimento da criança.

Desse modo, as instituições de ensino
Assim, pretende-se afirmar a importância
infantil devem propiciar ambientes nos quais
a criança possa se expressar de forma da arte na Educação Infantil, desmistificando
livre e prazerosa, uma vez que, por meio a mesma como mero passatempo.
do trabalho com a arte, a criança pode
exteriorizar seus sentimentos, suas emoções. A presença das artes visuais na educação infantil, ao
A escola atual, na sua grande maioria,
privada em muito a criança da sua originalidade
e autonomia. Acredita-se que a criança deva
ser orientada de forma efetiva durante o seu
desenvolvimento escolar. Depois de tantos
avanços teóricos, descobertas em tecnologia
educacional e a derrubada de métodos
obsoletos, o ambiente escolar ainda reprime
as ações da criança, com a justificativa
de que ela ainda não é capaz de intervir
dando a sua contribuição para a sociedade
a qual faz parte. Nesse contexto, pouco ou
nada se usa da contribuição artística para
o desenvolvimento escolar da criança.
Conforme Barbosa (2010), a visão de
arte na educação infantil deve ser revista e
ressignificada, pois, o desenvolvimento das
habilidades artísticas é uma das maiores fontes
de satisfação pessoal para as crianças, além
de contribuir para elevar a sua autoestima,
como também para construção dos valores
essenciais de convivência em sociedade.
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longo da história, tem demonstrado um descompasso
entre os caminhos apontados pela produção teórica e a
prática pedagógica existente. Em muitas propostas as
práticas de artes visuais são entendidas apenas como
mero passatempo em que atividades de desenhar, colar,
pintar e modelar com argila e massinha são destituídas
de significados (BRASIL, RCNEI; 1998, p. 87).

Quanto aos aspectos metodológicos, foi
realizado um trabalho de revisão bibliográfica
sobre o tema em questão, buscando levantar
um referencial teórico que fornecesse subsídios
à pesquisa, baseada em autores como:
Barbosa (2003; 2010), Fusari e Ferraz (2001),
Kramer (2002), Vygotsky (2008), entre outros.
Acredita-se que a relevância social
desta pesquisa encontra-se na promoção e
discussão sobre o papel das artes visuais
na Educação Infantil, tema de crescente
interesse no contexto educacional, de modo a
incentivar projetos que garantam o direito da
criança à livre expressão de sua criatividade.
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Ao observar cada um desses elementos,
Prosser (2012) acredita que é possível
obter informações precisas sobre o
Muitas questões ligadas à arte na autor, sua visão de mundo e sua época.
contemporaneidade
geram
discussões,
No contexto da educação infantil,
sobretudo, no que diz respeito ao ensino.
Bastos (2005) propõe que o ensino Tatit e Machado (2003) acreditam que é
da arte contemporânea deve se pautar necessário promover uma vasta discussão
pela
prática
educativa
comprometida sobre os elementos da linguagem das
com a liberdade e a consciência. artes visuais, que ajudará o aluno a ampliar
sua visão na construção de uma obra.

AS ARTES VISUAIS COMO LINGUAGEM NA ATUALIDADE

Segundo a autora, “uma visão ampla e
inclusiva do mundo considera várias formas
de arte, desafiando limites convencionais,
inspirando
uma
valorização
artística
mais ampla e a possibilidade de maior
participação social” (BASTOS, 2005, p. 229).
Outro aspecto importante é o conhecimento da
cultura de hoje, pois dá significado ao momento
atual e possibilita contextualizar as obras.
A compreensão da arte pós-moderna está
diretamente ligada ao meio cultural e ao
contexto do que à análise formal das obras.
As linguagens artísticas com todas as suas
possibilidades servem como instrumentos,
como recursos para veiculação da expressão
humana.
Na concepção de Prosser (2012), isso
ocorre porque quem exprime alguma coisa, o
faz para alguém, ou seja:

Conforme Carrara (2012), para compreende
os trabalhos de arte visual, é necessário
conhecer os elementos que estruturam a
linguagem. Tais elementos são chamados de
formais e fazem parte de objetos de arte visual,
transmitindo muitos sentimentos e sensações.
De acordo com Bueno (2008), a leitura de uma
imagem só é possível quando se conhece tais
elementos. A autora salienta que conhecer os
elementos básicos que compõem a linguagem
é equivalente ao fato de aprender a ler.
Ao se referir às artes plásticas, está se
reportando ao que se reconhece por meio de
elementos visuais e táteis, como o desenho, a
gravura, a pintura e a escultura. Porém, o estudo
desses elementos também se faz necessário
em outras linguagens das artes visuais, como o
vídeo, o cinema e a fotografia (BUENO, 2008).

Segundo Dondis (2001), os elementos
visuais constituem a substância básica
O produto artístico, então, desempenha daquilo que se vê. São eles: o ponto, a
uma função mediadora: ele exprime uma ideia linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a
que é traduzida em símbolos e transformada textura, a dimensão, a escala e o movimento.
em ação ou elemento concreto. Este novo
O uso dos componentes visuais básicos
elemento, por sua vez, transmite algo para a
outra pessoa, que pode entender a mensagem como meio de conhecimento e compreensão
de maneiras diferenciadas, conforme seus tanto de categorias completas dos meios
próprios referenciais (PROSSER, 2012, p. 47). visuais quanto de obras individuais é um método
excelente para explorar o sucesso potencial e
Nas artes visuais, os recursos de consumado de sua expressão (DONDIS, 2001).
linguagem utilizados são distintos. Ao
A compreensão dos elementos visuais
apreciar uma obra artística, distingue-se a individuais
permite o conhecimento mais
superfície, a linha, as formas, as cores, as aprofundado das qualidades específicas de
transparências, as texturas, os volumes, o determinada linguagem visual.
movimento, a técnica (CARRARA, 2012).
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O PAPEL DA ARTE NO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

vai fazendo sua inserção no mundo. A
aquisição da linguagem, a aprendizagem
de hábitos e costumes estão diretamente
A arte é uma maneira pela qual as pessoas ligadas ao fato de a criança fazer parte
expressam seus sentimentos, suas emoções, desse universo maior de relações sociais.
desenvolvem sua sensibilidade e criatividade, (CARVALHO E GUIMARÃES, 2002, p. 31).
além de ser uma forma de comunicação.
Semelhantemente, Coleto (2010) e Goulart
Não se pode negar que a arte faz
(2006) afirmam que a arte é importante na vida parte da formação da criança e, dessa
da criança, pois, facilitará o desenvolvimento forma, o trabalho da arte na Educação
da expressão e da criatividade do indivíduo. Já Infantil irá propiciar às crianças formas de
para Silva e Gonçalves (2003), ao refletir sobre se expressar de forma livre e prazerosa.
qualquer atividade essencialmente lúdica,
como a artística, é preciso lembrar que ela
Goulart (2006) afirma que é importante
desenvolve um elemento emocional de prazer. trabalhar artes na Educação Infantil, porque,
por meio delas, a criança pode exteriorizar seus
Carvalho e Guimarães (2002) salientam sentimentos, emoções e, ainda, por tratar-se
que o desenvolvimento da criança é de uma maneira de ampliar as capacidades
um processo que ocorre numa rede de da criança, possibilita a exploração de
relações sociais. Esse processo ocorre diversos tipos de materiais, desenvolvendo
em um contexto no qual a criança é cada vez mais a sua autonomia e identidade.
colocada em contato com outras pessoas.
A esse respeito, Silva e Gonçalves (2003)
É imersa nessa rede que a criança salientam que uma das funções básicas

da escola é trabalhar, objetivando o pleno desenvolvimento do
educando. Atuam sobre a criança, todo o tempo, as influências do
meio em que está inserida. “A maneira como a criança se relaciona
com esse contexto que lhe é externo é de caráter predominantemente
lúdico. Ela quer fazer o que lhe dá prazer, o que satisfaz, por isso
gosta tanto de brincar e desenhar” (BARBOSA, 2018, p. 22).
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O PAPEL DO PROFESSOR NO ENSINO
DAS ARTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Para Prosser (2012, p. 7):

As artes visuais na Educação Infantil são
importantes no desenvolvimento da criança,
pois, permitem que as crianças vivenciam suas
experiências e desenvolvem o conhecimento
em
diferentes
produções
artísticas.

A cada idade, a criança vai aprendendo
inicialmente por observação e imitação e,
depois, também de maneira mais abstrata,
desenvolve-se na sua capacidade de exprimir,
representar e reelaborar a realidade. Importa
desafiá-la a ir cada vez um pouco mais adiante
– respeitando, porém, o seu ritmo, as suas
capacidades e limitações. Ela mesma irá superálas no decorrer do processo educativo que, na
verdade, dura a vida toda (PROSSER, 2012, p.7).

Na concepção de Barbosa (2003), a arte,
como conteúdo, representa o melhor trabalho
do ser humano. “Arte não é somente básica,
mas essencial na educação de um país em
desenvolvimento. Arte não é enfeite, arte é
cognição, é profissão, é uma forma diferente de
Em muitas instituições, no entanto, o
interpretar o mundo, a realidade, o imaginário
e é conteúdo” (BARBOSA, 2003, p. 4). lúdico é visto de maneira improdutiva, sem
nenhum vínculo com a aprendizagem formal,
Com base nessa afirmação, é possível a que se destina a escola. A esse respeito,
compreender que a arte tem influência Carvalho e Guimarães (2002) salientam que
fundamental sobre o desenvolvimento da a oferta de um ambiente rico e diversificado
personalidade infantil e precisa ser incentivada em estímulos/recursos com materiais,
por meio da imaginação e de atividades lúdicas sons, espaços e relações, facilitará as
que alarguem as possibilidades cognitivas, oportunidades de desenvolvimento da criança.
afetivas, sociais e criadoras da criança.

Ferreira (2008) informa que a atividade
Nesse sentido, Ferreira (2008) acredita artística na escola não é para “acalmar”
que a realização de tais atividades e as crianças ou “descansar” o professor, ou
atitudes no contexto escolar favorece a ação simplesmente ser uma atividade complementar.
espontânea da criança, contribuindo para a
A arte é muito mais do que isso, arte tem a
sua formação intelectual e o desenvolvimento
de
conhecimentos
e
habilidades. função de favorecer a ação espontânea facilitar
a livre expressão e permitir a comunicação,
Ao questionar quando se devem iniciar as ela contribui para formação intelectual da
atividades artísticas na educação, percebe-se criança desenvolvendo conhecimentos e
que a criança já as realiza desde que nasce. habilidades, utilizando as mais diferentes
linguagens para expressar experiências.
Portanto, trata-se de uma forma muito
importante de expressão e comunicação
humana, justificando sua presença na
Educação Infantil.
O trabalho com crianças da Educação Infantil
(0 a 6 anos) precisa considerar o processo de
aprendizagem que ocorre conforme os estágios
de desenvolvimento da criança. Entretanto,
deve-se ter em mente que cada criança é única,
com identidade própria e um ritmo peculiar
de desenvolvimento (BARBOSA, 2010).
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Assim sendo, além de considerar o processo
de maturação da criança de forma geral e
suas peculiaridades individuais, é necessário
promover situações que a estimulem a
conquistar gradualmente sua autonomia e sua
individualidade. Identificar os conhecimentos
prévios das crianças não é tarefa fácil.
Exige que o educador crie estratégias
didáticas para realizá-lo (BRASIL, 1998).
Para tanto, o RCNEI propõe que a prática
das Artes Visuais seja trabalhada como parte
do dia a dia da criança, uma vez que nesse
período, que vai dos dois até os quatro ou
cinco anos de idade, ela rabisca o chão e as
paredes, desenha seu próprio corpo, pinta
objetos, cria sua marca. Sugere ainda que:
As Artes Visuais precisam ser compreendidas
como uma linguagem que tem estrutura e
expressam, comunicam e conferem sentido a
sensações, sentimentos, pensamentos e realidade
através da organização de linhas, formas, pontos,
tanto bidimensional como tridimensional, além de
volume, espaço, cor e luz na pintura, no desenho,
na escultura, na gravura, na arquitetura, nos
brinquedos, bordados, etc. (BRASIL, 1998, p. 86).

De acordo com Fusari e Ferraz (2001), o
professor deve conhecer e compreender melhor
a forma de ensinar as linguagens artísticas,
levando em consideração o contato que os
alunos têm com o universo de visualidade do
mundo contemporâneo, isto é, deve pensar
as aulas de modo a privilegiar a observação,
expressão e comunicação das crianças.
Sendo
assim,
um
dos
principais
compromissos com o professor é adequar
sua prática educativa para o desenvolvimento
das expressões e percepção infantil, que são
favorecidas quando “elas são orientadas para
observar, ver, ouvir, tocar, enfim, perceber
as coisas, a natureza e os objetos à sua
volta. Sentir, perceber, fantasiar, imaginar,
representar, fazem parte do universo infantil
e acompanham o ser humano por toda
vida” (FUSARI E FERRAZ, 2001, p. 56).

A fim de orientar os professores sobre
os conteúdos de aprendizagem em artes,
os RCNEI’s (BRASIL, 1998) recomendam
que poderão ser organizados de modo a
permitir que a criança utilize sua carga de
conhecimento de mundo, mas também possa
estabelecer novas relações. Para isso é
Essa sabedoria artística, própria de necessário que o professor, para ter uma ação
crianças pequenas, está cheia de conceitos educativa de qualidade, deve garantir que:
e ideias que abrangem e revelam valores,
emoções, sentimentos e significados acerca
de si e acerca do mundo à sua volta.
A arte incentiva o desenvolvimento de
competências, habilidades e conhecimentos
necessários às diversas áreas de estudo.
Porém, não é apenas isso que justifica a
sua introdução no currículo escolar, mas
sim seu valor intrínseco como construção
humana, como patrimônio comum a ser
apropriado por todos (BARBOSA, 2018).
Sendo assim, é necessário que o professor
estimule a criança para que ela conquiste saberes
novos e aproprie do conhecimento produzido.
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• a criança possa compreender e conhecer a diversidade da produção artística à
medida em que estabelece contato com as imagens das artes nos diversos meios,
como livros de arte, revistas, visitas às exposições, contato com artistas, filmes etc.;
• exista a possibilidade do uso de diferentes materiais pelas crianças, levando-os a
serem percebidos em sua diversidade, manipulados e transformados;
• os pontos de vista de cada criança sejam respeitados, estimulando e desenvolvendo
suas leituras singulares e produções individuais;
• as trocas de experiências entre as crianças aconteçam nos momentos de conversa
e reflexão sobre os trabalhos, elaborações conjuntas e atividades em grupo;
• o prazer lúdico seja o gerador do processo de produção;
• a arte seja compreendida como linguagem que constrói objetos plenos de sentido;
• a valorização da ação artística e o respeito pela diversidade dessa produção sejam
elementos sempre presentes.

A criança necessita expressar as ideias
à sua maneira, cabe ao professor agir
flexivelmente para compreender o modo de
pensar dela, ser receptivo para aceitar suas
ideias e encaminhar a criança para o uso de
seu pensamento criador em todos os sentidos
do desenvolvimento de sua criatividade.

alunos e com a realidade circundante,
propor uma atividade criadora em oposição
à atividade mecânica e repetitiva, vinculando
a teoria à prática tanto no saber e fazer
artístico como no saber e fazer pedagógico.

Da mesma maneira, é importante que
o professor esteja atento e aberto para
Diante do papel fundamental que o o que os alunos têm a dizer nas aulas,
educador desempenha no processo ensino- pois, “a relação entre professor e aluno é
aprendizagem, Fusari e Ferraz (2001) viva” (TATIT & MACHADO, 2003, p. 09).
acreditam ser papel do educador adaptar a
sua prática para desenvolver as expressões e
De acordo com Tatit e Machado (2003),
as percepções infantis.
o docente precisa estar atento e sintonizado
também com as transformações, com os
Isso porque a arte é um dos espaços nos quais estímulos que surgem no percurso do trabalho,
as crianças exercitam suas potencialidades porque, na maioria das vezes, os alunos
perceptivas. Porém, é necessário que o gostam de participar manifestando suas ideias
professor conheça os principais aspectos que são veículos de uma nova proposta.
pedagógicos e filosóficos que permeiam o
processo de ensino e aprendizado da arte.
Nesse sentido, o ensino da arte será efetivado
pela figura do professor, uma vez que a prática
De acordo com Biasoli (2009), o professor pedagógica define o tipo de profissional que,
deve procurar, em sua prática pedagógica, por sua vez, define o tipo de prática pedagógica.
estabelecer uma ação recíproca com os
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O TRABALHO DOCENTE E AS ARTES
VISUAIS
Tendo em vista que é por meio da
educação que os indivíduos se apropriam
dos
conhecimentos
historicamente
produzidos pela sociedade, o professor
torna-se o profissional responsável pela
mediação de tais conhecimentos, para
possibilitar sua aquisição pelas crianças,
independente da fase em que se encontram.
A esse respeito, Vygotsky (2008) afirma
que a transição para a atividade mediada
influencia fundamentalmente todas as
operações psicológicas da criança, “assim
como o uso de instrumentos amplia de
forma ilimitada a gama de atividades em
cujo interior as novas funções psicológicas
podem operar” (VYGOTSKY, 2008, p. 56).

[...] A importância da atuação de outras
pessoas
no
desenvolvimento
individual
é particularmente evidente em situações
em que o aprendizado é um resultado
claramente desejável das interações sociais.
(...) A intervenção do professor tem, pois, um
papel central na trajetória dos indivíduos que
passam pela escola (OLIVEIRA, 2002, p. 62).

Sendo assim, Oliveira (2002) afirma
que a atuação do educador pode produzir
resultados positivos ou negativos sobre
a personalidade dos alunos, uma vez
que, com uma postura democrática e
libertadora, ela pode contribuir para a
formação de cidadãos conscientes e críticos.
No
entanto,
“com
uma
postura
autoritária e repressiva, que não desperta
a autoestima do educando, o educador
poderá deixar sequelas para o resto da
vida de uma criança, que irão interferir em
sua vida adulta” (OLIVEIRA, 2002, p. 63).

Oliveira (2002) contribui com essa
perspectiva, quando afirma que a criança
não possui os meios, os instrumentos,
para desenvolver-se plenamente sozinha e
daí “a importância da atuação dos outros
Em uma outra perspectiva, Kramer
membros do grupo social na mediação
entre a cultura e o indivíduo e na promoção (2002) e Sampaio (2000), acreditam que
dos processos interpsicológicos” (p. 61). seja necessário ao professor da Educação
Infantil considerar a dimensão cultural do
Nessa perspectiva, Vygotsky (2008) seu trabalho, possibilitando às crianças a
oferece subsídios para analisar a importância experiência com o conhecimento científico e
do professor da Educação Infantil uma vez com a literatura, a música, a dança, o teatro,
que, por meio da mediação do professor na o cinema, a produção artística, histórica e
atividade de ensino, a criança pode transformar cultural que se encontram nos museus de arte.
suas experiências sociais e culturais em
experiências internas, ressignificadas para ela.
Para que isso aconteça é necessário
que o professor tenha formação adequada,
com saberes necessários para promover
um aprendizado que gere avanços no
desenvolvimento das crianças.
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Apesar de ser indispensável à criança ter
acesso à linguagem escrita, a escola tem
de pensar que a criança vive num universo
de linguagens. Ter acesso na escola (e na
Educação Infantil) às diferentes linguagens –
gráfica, gestual, plástica, cinestésica, musical,
corporal, televisiva, informática, etc. – é
fundamental (SAMPAIO, 2000). Dessa maneira,
o professor tem papel fundamental ao propiciar
às crianças situações de aprendizagem que
possam contribuir para o desenvolvimento
das relações e o acesso aos conhecimentos
mais amplos da realidade social e cultural.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A reflexão proposta pela presente pesquisa, sobre as Artes Visuais na Educação Infantil,
proporcionou-nos a compreensão da importância da arte para o desenvolvimento infantil.
Partindo da perspectiva histórica da Educação Infantil, em seus primeiros passos até as
recentes conquistas configuradas por meio da LDB 9394/96, que instituiu essa como a
primeira etapa da Educação Básica, percebeu-se que se trata de um momento essencial
para a descoberta de mundo na criança de 0 a 6 anos.
Essa percepção foi possível graças a várias pesquisas que demonstraram o crescente
interesse em resgatar a importância da infância e todas as peculiaridades que lhe são
inerentes, como as brincadeiras, a criatividade, as linguagens que lhe são próprias.
Tal interesse mostrou-se visível na legislação que regulamenta a Educação Infantil hoje, no
Brasil, e que faz parte de um processo sócio-histórico no qual o ensino infantil está inserido:
a Constituição Federal de 1988, a LDB 9394/96 e o Referencial Curricular Nacional da
Educação Infantil – RCNEI, de 1998.
Assim como o amparo legal, vários pesquisadores enfocam em seus trabalhos a importância
da Educação Infantil para o desenvolvimento da criança. Isso porque a Educação Infantil
propicia o desenvolvimento infantil, uma vez valoriza e amplia os conhecimentos da criança,
possibilitando-lhe a construção de sua autonomia, criatividade e cidadania. Nesse contexto,
o ensino de Artes nessa primeira etapa da Educação Básica é essencial, uma vez que
promove os meios da expressão humana. Com o intuito de valorizar a arte na Educação
Infantil, o RCNEI privilegia esse aspecto, admitindo que o ensino da arte possibilita o
desenvolvimento do conhecimento da criança, suas habilidades e a descoberta de suas
potencialidades, o que por si só já justifica a presença da arte no contexto da educação.
Em especial, o trabalho com as artes visuais permite que a criança comunique-se,
expresse seus sentimentos, seus pensamentos, como uma forma de linguagem, que pode
ser percebida, sobretudo, por meio do desenho infantil, pois, é por intermédio dele que a
criança concebe seu espaço, sua realidade: o desenho é o modo de expressar da criança.
A arte desempenha um papel especial na vida da criança, pois, sua capacidade de criar e
recriar envolve escolhas pessoais, vivências e formas de perceber o mundo que a cerca,
permitindo que a mesma traça um percurso de criação e construção individual. É um momento
de liberdade máxima que a criança reúne elementos experienciados por ela para dar novo
significado as suas produções. A arte não deve ser considerada um passatempo e também
menos importante do que as outras áreas do conhecimento. Sendo assim, um dos principais
compromissos do professor da Educação Infantil é adequar sua prática educativa de modo
a privilegiar a observação, a expressão e a comunicação das crianças, representando
papel central nesse contexto, pois, atua como mediador entre o conhecimento e a criança.
É imprescindível que o professor possa respaldar a sua prática de forma significativa,
na qual todas as potencialidades infantis possam ser valorizadas, mesmo por que em se
tratando do fazer artístico da criança, a sua cultura e originalidade estão presentes de
forma marcante e é imprescindível que seja abarcado pelo processo
de ensino-aprendizagem. Independente de ser especializado ou
não o professor necessita dialogar, estar aberto às sugestões,
partilhar angústias, pois, a arte talvez seja feita da matéria de
uma experiência e linguagem que sobrevoam os sentidos das
coisas, sem se preocupar se há mesmo uma verdade a que
se deva bater continência. E assim construir caminhos não
só para projetar a arte no espaço da escola, com também
entender as possibilidades que a arte traz para criança de
traçar estratégias para resolução de conflitos internos e externos,
como também buscar finalidades educacionais comuns que valide
toda expressão dos sentimentos e percepções dos educandos.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS
NAS SÉRIES INICIAIS
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo destacar a importância do uso dos jogos

na Alfabetização Matemática. Despertar no professor a criatividade necessária para
transformar uma atividade em um trabalho lúdico, de forma que facilite a aprendizagem.
Elaborar situações que desperte o interesse das crianças, que, por muitas vezes, acabam
frustradas por não aprender a solucionar algumas atividades matemática. Compreender que
a criança necessita ser incentivada, que tenha vontade e interesse em aprender, sentindo
prazer naquilo que está sendo ensinado, tornando o conteúdo mais significativo para ele. A
aprendizagem desenvolvida por meio dos jogos, cria possibilidades, que levam a criança a
criatividade, a descoberta, assim como, soluções de problemas que, talvez por outros meios,
seriam mais difíceis. Segundo Vygotsky o brincar é muito importante para o desenvolvimento
da criança. Para que uma criança aprenda a somar, não é preciso lhe ensinar todas as
combinações numéricas possíveis. Isso seria para ela uma tarefa interminável e tediosa. Por
muitas vezes, a matemática foi vista como um “bicho de sete cabeças”, que causava medo
e frustrações nos alunos, porque o mesmo não conseguia aprender e dessa forma ele criava
um desânimo e falta de interesse pela matéria. É necessário levar a criança a encontrar
meios, que facilitem a ela a resolução de um problema, que ela saiba usar de uma forma
concreta o raciocínio, sem encontrar obstáculos, para que isso aconteça. A criança precisa
compreender que ela precisará da matemática para sua vida, que a mesma é importante para
o que vier a fazer no futuro, que tudo que foi criado ou inventado necessitou de um estudo
matemático. Dessa forma o professor precisa ensinar aos alunos a importância do saber
matemático e estratégias que possam levá-lo a aprender sem causar traumas ou desânimo.

Palavras-chave: Jogos; Matemática; Aprendizagem; Escola.
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INTRODUÇÃO

É

importante compreender, que por
meio de jogos e de forma lúdica,
o ensino da matemática pode ser
mais eficaz na aprendizagem de crianças nas
séries iniciais.Para isso é necessário verificar
as dificuldades encontradas pelos alunos
no ensino de matemática e dessa forma,
desenvolver de forma lúdica e divertida jogos
e brincadeiras que levem a criança a aprender.
O objetivo deste artigo, será contribuir
no trabalho do professor em sala de aula, já
que, algumas crianças encontram muitas
dificuldades em aprender matemática pelo
método tradicional. Não basta que, a criança
consiga resolver uma situação-problema ou
solucionar uma conta, mas que, ela compreenda
o que está fazendo, que saiba usar as
estratégias que chegue a solução do problema.
Esse artigo foi baseado em estudos
realizados nos encontros do PNAIC, (Pacto
Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa),
realizado com professores das redes municipal
e estadual de ensino, que trabalhavam com
a alfabetização matemática com crianças
do 1º ao 3º ano do ensino fundamental l,
no intuito de levar o professor a ensinar
matemática, para a criança, sem criar
traumas ou falta de interesse pela disciplina.
O professor precisa compreender, que o uso dos
jogos em resoluções de problemas matemáticos
é muito importante e eficaz na aprendizagem
da criança, que ainda apresentam dificuldades
na matemática. Adotar jogos em determinadas
atividades matemática, vem contribuindo
muito no ensino/aprendizagem dos alunos
que, apresentam dificuldades em solucionar
algumas situações-problema e realizar cálculos
simples. Uma vez, que aprender brincando além
de ser divertido, torna a aula mais prazerosa.
Os estudos realizados nesses encontros,
ficou destacado e exemplificado, por meio de
trabalhos realizados dentro das salas de aula
com alunos que apresentavam dificuldades,
que o ensino da matemática, por meio de
jogos, tem contribuído de forma positiva
e eficaz para a aprendizagem dos alunos.
A criança que não aprende repercute isso de
forma negativa dentro da sala de aula. Por não
conseguirem aprender, e não ter a oportunidade
de alcançar o aprendizado a criança se sente
frustrada e sua autoestima fica baixa, causando

indisciplina, fazendo com que o aprendizado em
outras disciplinas também acabe comprometido.
No entanto, é importante saber, que o ensino
da matemática, pode ser tornar prazeroso,
desde que, seja bem planejado e trabalhado
de forma correta. Que esse brincar seja
realizado com um único objetivo, o de ensinar.
Ao mesmo tempo que a criança brinca, ela
precisa ser levada a refletir sobre o seu ato,
para no final de cada brincadeira, o professor
consiga ver o resultado que foi obtido pela sua
ação ao brincar. O que ela aprendeu com aquilo.
É necessário buscar diferentes estratégias,
para que o trabalho que foi planejado, possa
apresentar resultados positivos e satisfatórios.
E isso só será possível, quando o professor
despertar o interesse no aluno, tornando a sua
aula um momento de prazer, possibilitando
ao aluno, enfrentar desafios, que o leve a
questionar, inventar e a usar a sua criatividade.
A melhor maneira, do aluno aprender e
diminuir suas dificuldades, claro é por meios
de jogos, que propicia a ele diferentes formas
de aprender matemática. Por meio dos jogos
a criança interage com mais facilidade com
seus pares, desenvolve melhor o raciocínio e
o pensamento lógico. No jogo a criança tem
mais oportunidade de usar a sua criatividade
e elaborar desafios para os outros colegas. Por
meio das brincadeiras planejadas, e realizadas
com a finalidade de buscar a aprendizagem é
possível que alcance um resultado satisfatório
para a maior parte dos alunos com dificuldades.
Muitos alunos, devido o fato de apresentarem
dificuldades na disciplina da Matemática, acabam
desanimados e desinteressados em realizar
as atividades que envolvem essa disciplina.
No entanto, vale lembrar, que é importante deixar
a criança a vontade, para registrar o cálculo da
melhor maneira possível, usando as estratégias
que possam ser mais fáceis para ela, para que
dessa forma encontre um caminho que a leve
ao resultado ou chegue perto dele. É necessário
oferecer para a criança vários recursos, para
que ela se sinta capaz de resolver a atividade.
Os índices de aprendizagem matemática
ainda continuam insuficientes, devido a aula
ainda ser muito teórica e mecanizada. Para que
esse problema diminua e aprendizagem ocorra
de forma eficaz, é necessário investir em aulas
mais dinâmicas e lúdicas, para que de forma
prazerosa a criança alcance o aprendizado.
O espaço da sala de aula, a utilização de
materiais diversos, não pode ser visto como
um empecilho para a aprendizagem da criança.
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PREPARANDO O ESPAÇO FÍSICO
Segundo Skovsmose
(2000),
todo
aprendizado é necessário ter em mente um
planejamento elaborado. Trabalhar com o
lúdico requer entendimento e objetividade
para o sucesso da aula, porque o brincar
precisa estar ligado ao conteúdo do qual,
pretende ensinar. O espaço físico da sala
de aula, precisa ser reconhecido como
um espaço facilitador da aprendizagem
matemática, do qual, necessita ser adequado
com instrumentos, símbolos, objetos e
imagens da disciplina a ser trabalhada.
Esses materiais ser providenciados pelo
professor e pelos alunos, ou adquiridos pela
escola, como por exemplo, tampinhas de
garrafas, cartela com números, dado, com
números ou figuras, cartazes com números
e a escrita dos mesmos, para serem fixados
na parede, etc. (SKOVSMOSE, 2000).
É necessário que tudo o que se pretende
ensinar seja socializado com os alunos, para
que seja levantado o conhecimento prévio dos
mesmos. Mesmo ensinando por meio do lúdico
é necessário respeitar a aprendizagem de cada
criança, permitindo a construção/
apropriação do conhecimento, seu
ritmo, condição social, cognitiva
e afetiva (SKOVSMOSE, 2000).
Segundo, Vygotsky, o brinquedo é muito mais
a lembrança de alguma coisa que aconteceu,
do que foi imaginado. Todo aprendizado novo
é resultado do processo de desenvolvimento
da criança. Ela só aprende quando há
interesse e não imposição. O ensino da
matemática como já se sabe, costuma
causar receio, que traz como consequência,
o bloqueio do aprendizado. Neste caso,
o melhor incentivo oferecido a criança é
o aprender brincando, em um ambiente
preparado para o acolhimento dos alunos.
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Para que a aula de matemática aconteça
é necessário estabelecer uma orientação
inicial aos alunos, do qual, seja apresentado
a proposta de rotina de trabalho no dia.
Mesmo que os alunos ainda não saibam
ler o professor pode ir fazendo a leitura e
listando as atividades (SKOVSMOSE,2000).
É interessante também que o professor
realize algumas atividades lúdicas em outros
espaços, que não seja só a sala de aula, para
facilitar a interação e a socialização entre os
alunos. Também é importante que seja feito os
combinados entre a turma, antes da realização
das atividades realizadas fora da sala de
aula, para que não se perda o foco, que é a
atividade. O aluno precisa ter em mente o que
será realizado na aula, para que a atividade
realmente seja produtiva e traga uma ação
benéfica para ele. Nessa hora eles podem
ficar empolgados e falarem muito, porque
a expectativa de uma aula diferente é muito
empolgante para eles (SKOVSMOSE, 2000).
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A mudança do espaço físico, provoca maior
entusiasmo na criança, e a participação e
interesse pela atividade estimula o aprendizado,
tornando a aula mais significativa. Essa proposta
também é feita por Skovsmose, (2000), que
defende um espaço de aprendizagem em que
os alunos podem formular questões e planejar
linhas de investigação de forma diversificada.

TRABALHANDO COM JOGOS NAS
SÉRIES INICIAIS
Existem diversas atividades que, por serem,
difíceis de serem assimiladas por algumas
crianças mesmo depois de várias explicações
e tentativas de ensinar, se faz necessário a
busca de outros instrumentos de ensino para
facilitar a aprendizagem (SCHWARTZ, 1966).
Será destacado a partir desse momento,
aspectos importantes da atividade lúdica, que
caracteriza o jogo como atividade livre que
permite propor, produzir e resolver situaçõesproblema. Sabe-se que uma situação-problema
é criada a partir de uma abordagem na qual
é utilizado a estrutura material e o mundo
imaginário propostos no jogo, buscando regras
tomadas pelos jogadores (SCHWARTZ, 1966).
É interessante que cada jogador ao mesmo
tempo crie os problemas e tente resolver
aqueles que foram impostos pelo adversário.
No primeiro momento, a proposta dos jogos,
tem como objetivo, a construção, que será
feita pelas crianças, como por exemplo, das
noções que ela necessita ter em mente,
das estruturas de agrupamento decimal e
de posicionamento, do qual, são utilizados,
diferentes formas, diversos materiais. Um
dos exemplos que aqui vai ser exemplificado
é o jogo do tapetinho, que pode ser feito
utilizando materiais bem simples. Veja
como é feito, segundo Schwartz (1966):
• Em uma folha de sulfite ou canson,
desenha-se um retângulo. Divida-o em
duas partes por meio de um traço na
vertical, sendo que, o lado esquerdo

precisa ter mais ou menos 16 centímetros
e o esquerdo 12 centímetros mais ou
menos. O retângulo também terá três
linhas na horizontal, sendo que a primeira
será para colocar o do jogo e a segunda
linha da esquerda será escrito a palavra
grupos e a linha da direita a palavra soltos.
• O professor distribuirá uma folha do
jogo para cada criança e alguns palitos
de sorvete. Alguns palitos precisam
estar soltos e outros agrupados de 10
em 10, presos por uma liguinha. Os
palitos soltos representam a unidade
e os presos as dezenas. A professora
dita um número qualquer da classe
das unidades ou dezenas e a criança
formará o número utilizando os palitos,
que serão colocados dentro da coluna a
qual pertença. Palitos soltos na unidade
e palitos agrupados nas dezenas.
• Para o número 21, a criança colocará
na coluna esquerda, dois grupos de
palitos e na coluna da direita apenas
1 palito. É importante que a professora
circula pela sala para observar
como o aluno se saiu no jogo. Para
aqueles que errarem, é necessário,
que o professor, leve-o a refletir sobre
o número que ele formou, se tem
certeza que está certo, para que possa
compreender o jogo e o posicionamento
dos palitos (SCHWARTZ, 1966).
O trabalho realizado com esse jogo tem
facilitado muito o trabalho em sala de aula,
e despertando na criança a representação
numérica, antes mais difícil de ser assimilada.
Durante o ditado de números, era possível
perceber a confusão que a criança fazia
na hora de organizar os números. Algumas
crianças colocavam, um número qualquer, ou
invertia a posição do numeral provocando o
erro na escrita do número. No entanto, vale
saber que esse jogo precisa ser realizado
semanalmente, até que a criança tenha se
apropriado da atividade e já não cometa mais
442
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erros. Mas também existem outras atividades exemplo, para um prendedor, temos o valor
que necessitam de jogos para que a criança 1, para quatro prendedores temos o valor
possa compreender (SCHWARTZ, 1966). 4 e assim sucessivamente. Essa leitura
de números, favorece a construção das
O jogo com fichas numéricas é muito terminologias unidades, dezenas, centenas
benéfico e tem ajudado muito no aprendizado e devem ser aplicadas de forma gradativa,
da matemática. Os registros, por meio de construtiva e significativa, exploradas a partir
fichas numéricas, são parte das regras de do 2º ano do ciclo da alfabetização. O mesmo
alguns jogos. Dessa forma é necessário pode ser feito usando outros materiais,
que as crianças sejam estimuladas a como: palitos de dente, fósforos, e para o
realizarem as primeiras leituras e escritas trabalho com cédulas (SCHWARTZ, 1966).
das quantidades apoiadas nas fichas. A
intervenção do professor é muito importante A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NOS
no momento dos jogos, porque tais atividades CICLOS DE ALFABETIZAÇÃO
lúdicas, a criança realiza leituras e escritas
do tipo “três de dez e cinco, ao invés de
Os jogos para alfabetizar crianças
dizer, “trinta e cinco” (SCHWARTZ, 1966). nos ciclos de alfabetização, tem como
Para a síntese da leitura numérica, é
necessário o desenvolvimento da capacidade
contagem de “dez em dez”, permitindo que a
criança faça a síntese dos três de dez”, por
“trinta”. Inicialmente a criança é dependente
de outros para indicar, por exemplo, “qual
número vem depois do vinte e nove”, e
sabendo que é o trinta, então dispara na
contagem, “trinta, trinta e um, trinta e dois”...
até bloquear ao chegar no trinta e nove.

objetivo ampliar progressivamente o campo
numérico, investigando as regularidades
do sistema de numeração decimal para
compreender
o
princípio
posicional
de
sua
organização
(PNA,
2014).

A criança percebe, que, os princípios da
contagem, vai se estabelecendo a partir do
momento em que ela relacionar a sequência
dos nomes dos números aos objetos, que estão
sendo contados. Por exemplo, no jogo, “As
duas mãos”, possibilitará à criança vivenciar
É importante, que o desenvolvimento de esta característica a relação numérica, com
jogos, como os propostos, nos cotidianos a quantidade de dedos correspondentes na
pedagógico favorece atividades que estimulem ilustração das mãos no cartaz (PNA, 2014).
as contagens de dez em dez ou de
cem em cem (SCHWARTZ, 1966).
É necessário que o professor
A produção de cartazes em sala
de aula, com atividades lúdicas, para
serem fixados na parede, também
podem ser um ótimo recurso
para conseguir o aprendizado da
criança, desde que ela faça parte
da elaboração dos mesmos. Os
cartazes podem ter fixados nele parte
de prendedores de roupas pintados,
e logo abaixo a representação
decimal de prendedores, para que
a criança possa fazer a socialização
de quantidade e de números. Por
443

incentive a criança a realizar
a contagem em voz alta, para
verificar se ela faz relação do
“nome do número” e quantidade
de forma correta. Ficou claro,
que são muitas as possibilidades
que podem ser oferecidas para o
ensino da matemática (PNA, 2014).
A utilização de jogos e
brincadeiras na escola, precisa ter
como finalidade explícita, de ensinar
data meados do século XIX, e
Segundo o autor: “A noção de jogo
aplicado à educação desenvolveu-
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se vagarosamente e penetrou, tardiamente,
no âmbito escolar, sendo sistematizada
com atraso, mas trouxe transformações
significativas, fazendo com que a aprendizagem
se tornasse divertida” SCHWARTZ (1966).
Recentemente diversos pesquisadores
vêm se debruçando sobre as potencialidades
pedagógicas do uso de jogos no ensino, de
forma geral e em particular na Educação
Matemática. É importante saber que os
jogos propiciam a construção de novos
conhecimentos, um aprofundamento do que
foi trabalhado ou ainda, revisão de conceitos
já aprendidos, servindo como um momento
de avaliação processual pelo professor e
de auto avaliação pelo aluno (PNA, 2014).
No entanto, para que o ato de jogar em
sala de aula, ou em outros espaços dentro da
escola, se caracterize como metodologia que
favoreça a aprendizagem, o papel do professor
é fundamental. Sem essa intencionalidade
pedagógica do professor, corre-se o risco de
se utilizar o jogo sem explorar seus aspectos
educativos, perdendo grande parte de sua
potencialidade. Caso o professor ainda não
conheça todos os jogos, que podem trabalhar
em sala de aula, ele pode pedir ajuda ao colega
ou para a coordenação, que poderá auxiliálo e orientá-lo, a fazer uma pesquisa, onde
possa encontrar diversos jogos estratégicos
para o ensino da matemática (PNA, 2014).
O aluno, como já se sabe é o protagonista,
dessa aprendizagem, de forma, que cabe ao
professor, buscar recursos, e conhecimentos
para melhor ajudá-lo. Mas, que fique claro, que
o aluno não pertence ao professor, mas sim, a
escola, e cabe a direção e coordenação, buscar
meios para orientar o professor nos trabalhos
realizados com os alunos. A escola, também
pode disponibilizar alguns jogos ou materiais
para que eles sejam confeccionados. A garantia
de aprendizagem do aluno é muito importante
para o seu pleno desenvolvimento, e o
trabalhador precisa ser feito em conjunto e bem
planejado, para que seja eficaz (PNA, 2014).

PAPÉIS DO BRINCAR E DO JOGAR NA
ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA
Por meio do brincar que se pode encontrar
tanto a aplicação do conhecimento escolar
quanto do conhecimento espontâneo, dois
tipos de conhecimentos considerados como
participantes da cultura infantil. A criança
estabelece relações complexas entre a
produção do conhecimento escolar, quando
o mesmo é desenvolvido de diferentes
modos de conhecimento. Por meio dos
jogos a criança desenvolve a sua criatividade
para construir e desenvolver situaçõesproblema. O brincar deve ser visto como um
espaço onde as crianças estão a vontade
para comunicar entre si, suas maneiras
de pensar e onde tentam explicar e validar
essas maneiras de pensar para o grupo que
participa da atividade lúdica (PNA, 2014).
Nas atividades lúdicas é possível a
operações diferenciadas, algumas delas
presentes também em outros contextos fora da
escola. Cabe aos professoreS e educadores,
investirem em esforços para mobilizar os
sentidos da mediação pedagógica operada
por meio de jogos (SCHWARTZ, 1966).
A criança a sua maneira, são bastante
inteligentes, produzem e revelam conhecimentos
que não são previamente prescritos nos
currículos escolares, nos manuais e tampouco
nas formações docentes (VYGOTSKY, 2003).
É necessária uma reflexão, sobre o conceito
de jogo e atividade lúdica na perspectiva da
Alfabetização Matemática. Para isso é preciso
assumir que a mediação da aprendizagem
pelo jogo é complexa e incerta, quando se
busca garantir a assimilação de determinados
processos, principalmente, porque a criança é
capaz de dar uma resposta que não é resposta
esperada ou desejada pelo professor, nem
tampouco pela escola (SCHWARTZ, 1966).

444

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

Isso acontece quando ela vê em atividade
lúdica, o rompimento das amarras impostas
no contexto didático, voltado à imposição
de determinadas formas de pensamento.
Devido a esse fator, a liberdade será uma
característica fundamental no modo como
a atividade lúdica será realizada em sala de
aula, enquanto espaço de produção. O jogar
revela-se, pois, como espaço de constituição
de inteligência, uma vez que, respeitando
o sistema de regras imposto, o jogador se
tornará capaz de dar respostas inusitadas
e inesperadas por aqueles com quem
partilha a atividade(SCHWARTZ,
1966).

adversários, ou ainda, à capacidade de resolver
problemas colocados por adversários durante
a atividade lúdica (SCHWARTZ,
1966).

Ao jogar a criança é impulsionada
a colocar em cena suas capacidades
cognitivas, sejam conhecidos já adquiridos,
ou seja, sua capacidade de criar e de
gerenciar novas estratégias do pensamento.
A criança utiliza conhecimentos matemáticos
adquiridos na escola ou, ainda, utiliza
conceitos e procedimentos que não são
tratados no contexto escolar. Finalizando
o estudo, acredita-se que a utilização dos
jogos nas aulas de matemática introduz
No entanto é essencial que, de início, tais conhecimentos culturais portados pelas
respostas sejam localmente validadas, para crianças na construção do conhecimento
posterior validação em campo mais amplo, escolar da matemática (SCHWARTZ, 1966).
o que se constitui em mais uma finalidade
da ação pedagógica. O jogo é considerado PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
como um espaço legítimo de criação e de
resolução de problemas matemáticos. O
Esta pesquisa de base bibliográfica, de
modo que ele é visto, no início da partida os
campo qualitativo, quantitativo de abordagem
problemas inexistem, os sujeitos se encontram
descritiva,
exploratória,
documental.
em uma situação dita neutra, de igualdade,
teórico-metodológicos
dos
que é caracterizado pela igual possibilidade Aportes
de ganhar ou de perder (SCHWARTZ, 1966). trabalhos de Vygotsky (2003), Skovsmose,
(2000), Schwartz (1966), que abordam
No final da atividade, os jogadores perdem as temáticas ou questões sobre a assunto
o interesse criar ou resolver problemas, pois ou tema em questão discutido este artigo.
já se conhece ao menos um ganhador e os
perdedores, não estando mais na situação dita PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DE
neutra, mas sim marcada por forte assimetria. ANÁLISE E RESULTADOS:
A criação de problemas se desenvolve a partir
da proposição lúdica, utilizando a estrutura
Nesta pesquisa foram analisados alguns
material e o mundo imaginário propostos,
artigos, documentários, teses e outros,
buscando respeitar as regras tomadas pelo
grupo de forma a colocar o adversário em trabalhos científicos que discutem e
situação de frustração (SCHWARTZ, 1966). apresentam reflexões, sugestões que podem
contribuir para uma maior compreensão
Cada jogador deve, ao mesmo tempo que da temática apresentada neste artigo.
cria problemas, tentar resolver os problemas
impostos pelos adversários. Se existe
aprendizagem durante a atividade a partir de
situações-problema, mesmo não sendo tal
aprendizagem o objetivo da atividade lúdica,
não é necessário tomar o jogo como uma
atividade improdutiva. No jogo infantil, ganhar
ou perder está ligado à competência de cada
participante, de maneira isolada ou cooperativa,
de criar ou impor situações-problema aos
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fica claro, que a alfabetização matemática, realizada por meio de jogos tem dado resultados
satisfatórios para os alunos que apresentam dificuldades. A matemática não pode ser vista
como uma disciplina impossível de ensinar ou de aprender, ou como algo que não pode ser
assimilado por todos.
Por muitos anos, a criança foi deixada de lado quando não conseguia aprender, e a atenção
era dada somente aqueles alunos que apresentavam melhores resultados. Era mais importante
trabalhar com o aluno que aprendia, porque os demais poderiam atrapalhar o rendimento dos
outros. Hoje em dia, isso mudou, e o aprendizado está sendo visto, como uma necessidade
que deve envolver a todos.
É necessário, que se busque recursos, e melhor capacitação para atender a todos estudantes,
mesmo que boa parte deles apresentem dificuldades. Haja vista, que nem todos podem se
apropriam do conhecimento ao mesmo tempo, porque nem todos são iguais, ou aprendem
da mesma forma, ficando claro ao professor a elaboração de um planejamento adequado e
eficaz, para que o aprendizado possa ser garantido para todos.
O professor precisa estar aberto a mudanças, pensar no ensino, que seja mais produtivo,
que desperte na criança o desejo de aprender e vontade de participar da aula. É necessário
ressaltar que o pensar do aluno como agente da própria aprendizagem não significa, em hipótese
alguma, abandoná-lo à própria sorte. É papel do professor mediar e planejar o trabalho em
classe, criando condições para o aluno criar possibilidades e relacionar saberes conquistados
em momentos diferentes e encontrar caminhos próprios de resolução de problemas.
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ARTE E CULTURA
BRASILEIRA
RESUMO: Tudo que insere o mundo infantil se torna lúdico, e o lúdico trabalha com a arte,
todas as crianças são verdadeiros artistas em sua construção. É absolutamente importante
o contato com a arte por crianças e adolescentes. Primeiro, porque no processo de
conhecimento da arte são envolvidos, além da inteligência e do raciocínio, o afetivo e o
emocional, que estão sempre fora do currículo escolar. Existe a arte como expressão e a
arte como cultura. A arte como expressão, como já disse, é a capacidade de os indivíduos
interpretarem suas ideias através das diferentes linguagens e formas. A arte como cultura
trabalha o conhecimento da história, dos artistas que contribuem para a transformação da
arte. É muito importante que o aluno tenha um leque de conhecimento acerca do seu próprio
país e do mundo. Não se conhece um país sem conhecer a sua história e a sua arte. Além
disso, as artes alargam a possibilidade de interculturalidade, ou seja, de trabalhar diferentes
códigos culturais. A escola deve trabalhar com diversos códigos, não só com o europeu e
o norte-americano branco, mas com o indígena, o africano e o asiático. Ao tomar contato
com essas diferenças, o aluno flexibiliza suas percepções visuais e quebra preconceitos.

Palavras-chave: Arte; Crianças; Educação; Escola.
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INTRODUÇÃO

A

criança necessita experimentar, vivenciar e brincar para adquirir conhecimentos que
futuramente lhe ajudará a desenvolver de maneira mais eficiente um aprendizado
formal. Através das brincadeiras a criança acaba explorando o mundo a sua volta
livremente, pois é a partir daí que ela constrói seu aprendizado, e é nesse espaço que a
criança acaba criando um mundo de fantasias e manifesta seus sentimentos, se sentindo cada
vez mais segura para interagir. Toda teoria necessita, primeiro, de uma conceituação.
Esse tema foi escolhido por que há muito tempo discute-se a questão da arte como processo
de desenvolvimento na Educação Infantil, e sua finalidade no universo lúdico, até onde esse
contexto influencia o desenvolvimento psicomotor da criança. Por fim, iremos identificar
a contribuição da arte como, ferramenta de estimulação no processo de aprendizagem e
desenvolvimento integral da criança na educação infantil, sendo assim, determinar os objetivos
precisos para que o processo pedagógico aconteça eficazmente, como agente facilitador e
enriquecedor, respeitando o desenvolvimento da criança em suas especificidades.
Outra importante contribuição é o que Pires et al (2009, p. 561) trazem sobre a temática.
Para estes autores, há de se buscar as seguintes ideias de outros pensadores: Em Platão, vêse um ambiente propício para pensá-la pelo viés da reflexão não propriamente da arte, mas do
belo, das ideias e do ideal. Na Estética de Hegel ela aparece como fenômeno ligado à história
e ao sintoma da vida contínua, obstinada, do espírito, indicando aí o seu desenvolvimento.
Nietzsche, acerca do Nascimento da Tragédia, a enxerga como potência da própria vida,
entrelaçada pelo delírio dionisíaco e pela beleza apolínea, eivada de embriaguez da alma.
Aristóteles nos fala da arte da mimesis, em sentido de metáfora da vida, com finalidades
do prazer e do deleite estético. Em busca de alguns paradoxos fundadores da arte. Kant
propõe quatro momentos do julgamento estético, quais sejam: a satisfação desinteressada, a
subjetividade universal, a finalidade sem fim e a necessidade livre. Contudo, ainda sobre esta
questão, o principal problema na definição do que é arte é o fato de que esta definição varia
com o tempo e de acordo com as várias culturas humanas.
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OBJETIVOS DO ENSINO DE ARTES E
SUA IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO

A imagem ganhou um lugar de destaque
na sala de aula, o que representa uma das
tendências da Arte contemporânea e uma
novidade para o ensino da época. As imagens
produzidas tanto pela cultura artística (pintores,
escultores) como as produzidas pela mídia
(propaganda de TV e publicitária gráfica, clipe
musical, internet) passaram a ser utilizadas
pelos professores e alunos da educação básica.

Uma noção que vislumbramos na
atualidade, e que se encontra ainda fortalecida
no passado, é que a educação continua em
parâmetros avaliativos ultrapassados. Atentarse para a díade cognição e arte é debruçarse sobre as pontuações de Pontes em que,
para esta autora, as mudanças na concepção
de Educação e de Arte “e os estudos no DEFINIÇÃO DE MÚSICA
sentido de resgatar esse conhecimento na
Notas musicais e propriedades da música.
escola têm colocado a importância das ações
A música (do grego μουσική τέχνη - musiké
cognitivas sobre experiências estéticas
téchne, a arte das musas) é uma forma
e artísticas e a relevância do
de arte que se constitui basicamente
contato/diálogo com imagens
em combinar sons e silêncio
de Arte” (ALMEIDA, 1995).
seguindo
uma
préorganização ao longo do
Nessa situação, vale
tempo .Uma transcrição
lembrar os apontamentos
literal sobre sua definição
de Pontes em que, para ela, os
é debruçarmo-nos sobre a
cursos de formação para professores
seguinte situação: a música
contribuem para que as linguagens
não é tarefa fácil porque apesar
artísticas sejam concebidas apenas
de ser intuitivamente conhecida por
como instrumentos, pois em sua maioria
qualquer pessoa, é difícil encontrar um
não atribuem à Arte o mesmo tratamento
conceito que abarque todos os significados
que atribuem às demais áreas, isto é, não
dessa prática. Mais do que qualquer outra
veem na Arte uma área de conhecimento que
possui peculiaridades que poderiam ser o manifestação humana, a música contém e
foco das reflexões e articulação de situações manipula o som e o organiza no tempo. Talvez
de ensino por professores (ALMEIDA, 1995). por essa razão ela esteja sempre fugindo a
qualquer definição, pois ao buscá-la, a música
já se modificou, já evoluiu. E esse jogo do
DO NORMAL AO ESPECIAL: COMO
tempo é simultaneamente físico e emocional.

LIDAR O ASPECTO ARTÍSTICO NO
CONTEXTO EDUCACIONAL

BREVE HISTÓRICO SOBRE A ARTE NO
Um ponto especial a ser levantado neste BRASIL E NO MUNDO

tópico é a expressividade do homem pela
arte. Ponte ressalta que: A educação estética
e artística da criança, na escola, deve partir do
pressuposto de que ela está inserida no ambiente
afetivo e social em que vai desenvolver seu
processo de socialização, isto é, desenvolver
formas de ser e estar no mundo, entre elas
as das linguagens artísticas. Não fugindo a
esta situação positiva, por volta da década
de 80, novas abordagens foram introduzidas
no ensino da Arte no Brasil (ARIÉS, 1995).
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Voltada para a educação na escola Uma
transcrição literal de arte no Brasil é o que é
apontado por Barbosa em que: Nas últimas
décadas do século XX, no Brasil, educadores
ligados à Arte têm empreendido o movimento
de resgate de sua valorização profissional e da
valorização da Arte como um conhecimento
que deve estar presente nos currículos em
todos os níveis de ensino. Articulam, assim,
diretrizes diferentes para a presença desse
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conhecimento na escola. Essas diretrizes
emergem como fruto da luta em defesa da
presença da Arte no currículo e de mudanças
conceituais no seu ensino. Mudança e
valorização conceitual no intuito de devolver –
Arte à educação é favorecer a todos o acesso
aos códigos artísticos e às possibilidades
de expressão desses códigos. O objetivo
daqueles que acreditam nesses pressupostos
conceituais é contribuir para a difusão da Arte
na escola, garantindo a possibilidade igualitária
de acesso ao seu conhecimento. É preciso
levar a Arte, que está circunscrita a um mundo
socialmente limitado a se expandir, tornandose patrimônio cultural da maioria. Ainda nesta
perspectiva, Araújo e Fratari apontam que a
disciplina de desenho, trabalhos manuais,
música e conto orfeônico, fazendo parte do
currículo das escolas primárias e secundárias.
Com 30 anos de atividade em todo o Brasil, o
canto orfeônico foi substituído pela educação
musical, entre os anos 20 e 70 o ensino de
arte volta-se para o desenvolvimento natural
da criança. No período que vai dos anos 20
aos dias de hoje, vive-se um crescimento
cultural tanto dentro quanto fora das escolas.

A vivência do mundo simbólico e a
ampliação das experiências perceptivas que
fornecem elementos para a representação
infantil dão-se no contato com o outro. Para
Pontes, tal resolutividade beneficia os laços
entre o professor e o aluno que pode, através
do trabalho com o aprimoramento das

potencialidades perceptivas, conforme as
palavras da autora, “enriquecer as experiências
das crianças de conhecimento artístico e
estético, e isto se dá quando elas são orientadas
para observar, ver, tocar, enfim, perceber as
coisas, a natureza e os objetos à sua volta”.
A linguagem simbólica é expressa pela
mímica, pelo grito, pelo canto, pela música,
pelo desenho, pela pintura, pela escultura
e principalmente pela linguagem corporal,
permeada de gestos e movimentos, uma vez
que se forma a linguagem a criança se utiliza
para expressar e se comunicar, tendo seu
corpo como principal instrumento. Tendo em
vista que as crianças possuem características
artísticas individuais, ressalto a importância
de serem trabalhadas essas linguagens,
pois, sendo a partir das experiências em
que elas vivem, constroem e reconstroem
suas fantasias, ampliam o conhecimento
artístico-cultural que é um de seus direitos,
enquanto ampliam o conhecimento de si, do
outro e do mundo. Para melhor compreensão
dessas questões na perspectiva de melhor
refletir sobre a influencia das aulas de artes
no desenvolvimento do aluno na educação
infantil.
A arte acessa, tanto para quem
faz, quanto para quem usufrui, diversos
elementos da natureza humana, como já
dito anteriormente. Para cada indivíduo,
terá um significado diferente, resultante
da combinação entre nossa percepção
sensorial e nossas referências simbólicas:
memória, cultura, imaginação, mitos,
sentimentos etc. Na música Para todos,
Chico Buarque traz uma série de referências
simbólicas acerca de sua origem. Ele lista
um pai paulista, um avô pernambucano, um
bisavô mineiro, um tataravô baiano, que
não necessariamente dizem
respeito a sua genealogia
familiar, mas a uma genealogia
simbólica, humana. A partir daí cita diversas
outras referências musicais, como que
descrevendo uma genealogia musical sua.
Tudo culmina na afirmação de uma identidade
como artista brasileiro. Tais referências
452

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

estão presentes no texto, mas também na
musicalidade, com arranjos e harmonia
inspirados na cultura brasileira. De forma
simples e simbólica, Chico Buarque fala de sua
formação enquanto indivíduo e artista através
do texto, das imagens provocadas por ele e
da sonoridade. A liberdade que a arte possui
de inverter, deslocar, ressignificar confere a
ela um caráter transgressor, necessário dentre
outras coisas, para questionar valores préestabelecidos da sociedade. É interessante,
para quem trabalha com educação, conhecer
a importância do deseducar. Levando-se
em conta que educação se dá com base
nos valores de determinada sociedade em
determinada época, não é difícil listar valores
antes considerados oficiais e atualmente
questionados. Na época da escravidão,
por exemplo, as pessoas eram educadas
para serem escravistas ou escravos. As
ideias podem ser transgredidas de várias
formas, artísticas ou não. Mas a arte é, sem
dúvidas, um excelente exercício de liberdade,
uma vez que cada obra de arte cria suas
próprias regras no exato momento em que
se constrói. Neste caso, amplia-se o poder
criador do espectador, que completa a obra
que aprecia, com suas próprias referencias.

POR QUE ARTE-EDUCAÇÃO
Considerando o conceito de arte e arteeducação, discutido até agora e de seus
elementos até aqui pontuados, listamos
algumas potencialidades do uso da arte como
estratégia ou metodologia na abordagem
de conteúdos de disciplinas diversas. ·
Possui capacidade de seduzir e mobilizar. ·
Facilita a abordagem de temas q u e
são, em geral, tabus. Permite
ver
ilustradas
situações
cotidianas. · Permite também
o questionamento de padrões e valores
estabelecidos. · Atinge o indivíduo
(tanto quem apresenta quanto
quem aprecia) em todos
os níveis: racional, físico,
emocional, espiritual e social. ·
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Além do contato consigo mesmo, o contato
com o outro também em sua plenitude. ·
Exercita o trabalho coletivo. Permite o contato
com manifestações culturais de seu povo e
de outras localidades. · É prazerosa, lúdica.
Torna-se também sedutor para instituições
financiadoras (por seu potencial no que se
refere a visibilidade). Metodologia é uma
palavra composta por três vocábulos gregos:
metà (para além de), odòs (caminho) e logos
(estudo). O conceito faz alusão aos métodos
que permitem obter certos objetivos. Com
base nisso, fazemos aos educadores que
pretendem valer-se da arte no processo de
ensino/aprendizagem a seguinte pergunta:
qual é o seu objetivo? Se, como foi dito, na
obra de arte não há certo e errado e ela
mesma cria as regras enquanto se constrói,
o que vai orientar as escolhas do educador
serão seus objetivos. A preocupação com
a situação do ensino da Arte nas escolas,
principalmente na Educação Infantil foi o que
me motivou e orientou o desenvolvimento
deste trabalho de pesquisa nesta área.
Em conversa informal com algumas mães,
foram relatadas atividades desenvolvidas por
seus filhos e suas observações : “Foi meu
olhar de mãe, através da análise de algumas
atividades desenvolvidas pelas minhas filhas
na escola, que suscitou para que a pesquisa
seguisse este caminho. Refletindo sobre o
tema, busquei desenvolver uma pesquisa com
a proposta de investigar como o ensino da
arte vem sendo aplicado no espaço educativo
formal, na fase da
educação
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infantil, articulando a esta discussão as
propostas de aulas de arte em ateliers livres.
No primeiro capítulo são apresentados alguns
fatores relevantes quanto à importância do ensino
da arte para o desenvolvimento da criança”.
No segundo capítulo apresento alguns
modelos de ensino que têm dado resultado
no ensino da arte. Como exemplo o método
utilizado nas escolas da Itália, o método de
Madalena Freire e o método de Fernando
Hernandez, ambos buscam incentivar a
exploração do ensino da arte de maneira mais
flexível e dinâmica. Sugere-se a elaboração
de projetos como metodologia para o ensino
da arte para crianças por ser um método
que explora com maior profundidade cada
tema, tendo como diferencial a flexibilidade
no currículo e um maior envolvimento entre

alunos, professores e instituição. A partir
desta pesquisa pretendo discutir a respeito
da necessidade de um ambiente voltado a
arte como possibilidade de experimentação
expressiva da criança nesta faixa de
escolarização. Um espaço de artes, dentro da
escola, contendo ateliês de experimentação de
várias linguagens artísticas, proporcionando
vivências lúdicas significativas para a sua
formação.
Durante muito tempo, a educação da
criança foi considerada uma responsabilidade
das famílias ou de grupo social ao qual ela
pertencia. Por um bom período na história
da humanidade, não houve nenhuma
instituição responsável por compartilhar
esta responsabilidade pela criança com
seus pais e, com a comunidade as quais
estes faziam parte. Isso permite dizer que
a Educação Infantil, como se conhece hoje,
realiza de forma complementar a família, é
um fato muito recente. Nem sempre ocorreu
do mesmo modo, pois, a história conta que,
por volta do século XVII, com a implantação
da sociedade industrial, foram feitas novas
exigências educativas para dar conta das
novas ocupações no mundo do trabalho.
Enquanto desenham ou criam objetos,
as crianças também brincam de “faz-deconta” e verbalizam narrativas que exprimem
suas capacidades imaginativas. Ela cria e
recria individualmente formas expressivas,
integrando percepção, imaginação, reflexão
e sensibilidade, que podem então ser
apropriadas
pelas
leituras
simbólicas de outras crianças
e adultos.
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As Artes Visuais expressam, comunicam e
atribuem sentidos a sensações, sentimentos,
pensamentos e realidade por vários meios,
dentre eles; linhas formas, pontos, etc. As
Artes Visuais estão presentes no dia-a-dia da
criança, de formas bem simples como: rabiscar
e desenhar no chão, na areia, em muros,
sendo feitos com os materiais mais diversos,
que podem ser encontrados por acaso.
Artes Visuais são linguagens, por
isso é uma forma muito importante de
expressão e comunicação humanas, isto
justifica sua presença na educação infantil.
Os primeiros anos de vida da criança
também são cheios de descobertas e
criatividade e as atividades de artes para
educação infantil ajudam a desenvolver isso.
Os pequenos querem colorir seu universo,
como o veem e mostrar suas preferências
em cores e desenhos quando não
podem em palavras ainda. O
pedagogo alemão Friedrich
Fröebel, um dos grandes
nomes da educação
na
infância,
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foi o maior defensor de atividades artísticas
em sala de aula como tarefa lúdica, bem
como o incentivo ao uso do brinquedo pelos
educadores para estimular o aprendizado.
A escola precisa para ser atrativa sobretudo
divertida e usar elementos do dia a dia da criança
é essencial para potencializar o aprendizado,
por isso o brinquedo é tão importante.
A criança, desde muito pequena, ainda
bebê, se interessa e sua atenção se volta para
o mundo de forma peculiar. Ela emite sons,
faz movimentos com o corpo, “rabisca” as
paredes da casa. Ao desenvolver atividades
rítmicas, ela começa a interagir com o
mundo sem precisar ser estimulada pelos
pais ou educadores para tal experiência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Arte é um importante trabalho educativo, pois procura, através das tendências individuais,
encaminhar a formação do gosto, estimula a inteligência e contribui para a formação da personalidade
do indivíduo, sem ter como preocupação única e mais importante à formação de artistas.
No seu trabalho criador, o indivíduo utiliza e aperfeiçoa processos que desenvolvem a
percepção, a imaginação, a observação, o raciocínio, o controle gestual. Capacidade
psíquica que influem na aprendizagem. No processo de criação ele pesquisa a própria
emoção, liberta-se da tensão, ajusta-se, organiza pensamentos, sentimentos, sensações
e forma hábitos de trabalho. Dando exemplos da área de artes visuais: Há três processos
fundamentais para a formação do professor de arte, primeiro o fazer arte para seu próprio
crescimento perceptivo e inventivo, tanto da imagem considerada arte pelos críticos,
como das imagens que nos cercam – da embalagem de suco de laranja às revistas.
Esse processo é a porta aberta para a interdisciplinaridade, o diálogo com outras
disciplinas. A história, por exemplo, é o momento de descobrir como aquilo que
você está vendo se realiza em diferentes culturas, e assim vai se formando a arte.
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PSICOMOTRICIDADE: CONTRIBUIÇÕES
PARA O ENSINO APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Esta pesquisa consiste na busca do entendimento da relação entre Psicomotricidade
e Educação. Quais benefícios e em que essa prática contribui para a educação infantil.
Buscando reconhecer a importância do trabalho psicomotor para o processo de ensinoaprendizagem infantil, essa pesquisa tem o objetivo de analisar o ensino na Educação Infantil
por meio do corpo e do movimento, trazendo um olhar sensível para o desenvolvimento motor
para crianças que é uma das práticas essenciais para a aprendizagem e desenvolvimento
cognitivo e afetivo. Com o objetivo de aprimorar e aprofundar os estudos do desenvolvimento
psicomotor na educação infantil e fazer uma reflexão sobre as concepções e metodologias
a respeito do movimento e sobre sua prática pelos professores, trazendo conhecimento
dos principais aspectos pedagógicos que marcam o seu ensino e a aprendizagem,
para que eles possam entender as suas ações e todo processo de formação infantil.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Educação Infantil; Desenvolvimento Motor.
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INTRODUÇÃO

O

tema psicomotricidade e seu campo de conhecimento e atuação passam pelas áreas
de desenvolvimento da aprendizagem. A psicomotricidade está mais ligada à educação
do que pensamos, pois coloca em prática a educação dos movimentos e põem em
jogo as funções da inteligência. Buscando reconhecer a importância da psicomotricidade para o
processo de ensino aprendizagem infantil, a presente pesquisa tem como objetivo geral expor qual
a contribuição da prática psicomotora para o processo de ensino-aprendizagem escolar infantil.
Dentro da perspectiva educacional, entender em que a psicomotricidade pode
beneficiar o desenvolvimento da aprendizagem das crianças é um dos objetivos
específicos, como também vemos as possibilidades que o trabalho corporal tem dentro
do enfoque escolar; a psicomotricidade se alia a educação para dar um significado
aos movimentos inatos das crianças, para o entendimento do esquema corporal e do
reconhecimento e utilização do corpo para um bom desenvolvimento integral do indivíduo.
Observando as crianças em seu aprendizado durante a passagem pela educação infantil,
percebo suas dificuldades na movimentação e coordenação. Sabemos que as crianças necessitam
do movimento e aprendem por meio dele, ampliam suas possibilidades e até dão indícios de
dificuldades posteriores, vemos que o conhecimento da psicopedagogia como visão global do
desenvolvimento da aprendizagem é fundamental para se trabalhar com a psicomotricidade.
Entendendo a psicomotricidade, podemos então, ajudar as crianças a dar significado
a seus movimentos, sentir seu próprio corpo como unidade de representação e
expressão e proporcionar um desenvolvimento amplo e uma aprendizagem mais
significativa. Nessa perspectiva, pode-se prevenir futuros distúrbios e dificuldades
tratados por psicólogos e psicopedagogos com enfoque na aprendizagem.
Para elaboração deste artigo,a pesquisa bibliográfica foi utilizada como base teórica
para levantamento e análise do que já se produziu sobre o tema, como objetivo na ação
transformadora, tanto do aluno como do professor e de sua atuação em sala de aula.
Tais objetivos são de grande importância para a formação da criança como sujeito, para
o desenvolvimento de seu pensar, de sua criticidade, ponderação e de seu papel social.
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ENTENDENDO A PSICOMOTRICIDADE de prevenção adequado para compensar a

multiplicidade das epidemias instrumentais
Historicamente,
a
origem
da e escolares [...]” (FONSECA, 1996, p.2).
psicomotricidade se deu no século XIX, a
A partir de então, alguns estudiosos começam
partir das pesquisas clínicas neurológicas
do neuropsiquiatra francês Ernest Dupré, a definir o conceito de psicomotricidade
que estudava as lesões no córtex cerebral; como ciência, considerando as demais
na verdade, a primeira vez que se usou o ciências humanas. COSTE (1992) define:
termo Psicomotricidade foi para explicar
os distúrbios das atividades práxis. Dupré A psicomotricidade é uma ciência encruzilhada
ou, mais exatamente, uma técnica em que se
foi uma figura importante para este campo, cruzam e se encontram múltiplos pontos de vista,
pois: “afirma a independência da debilidade e que utiliza as aquisições de numerosas ciências
motora (antecedente do sintoma psicomotor) constituídas (biologia, psicologia, psicanálise,
de um possível correlato neurológico”. sociologia e linguística), (COSTE, 1992, p.9)
(Sociedade Brasileira de psicomotricidade).
Este autor faz a ligação de outras áreas
Posteriormente, o psicólogo francês com a técnica psicomotora, acreditando que
Henry Wallon também deu sua contribuição não seja apenas uma técnica, e sim uma
com estudos do movimento humano como ciência a partir do cruzamento com as demais
instrumento na construção do psiquismo, ciências humanas. Deste modo relaciona-se
relacionando o movimento com o afeto, a às funções intelectuais no desenvolvimento
emoção, ao meio ambiente e aos hábitos psicomotor educacional, de forma que
do indivíduo. Fonseca (2007), em sua obra o movimento é a ação do pensamento.
“Psicomotricidade” considera a importância da
obra de WALLON no desenvolvimento infantil:

A obra de Wallon assinala bem a
importância da motricidade na emergência
da consciência, sublinhando a constante
reciprocidade dos aspectos cinéticos
e tônicos da motricidade, bem como as
interações entre as atitudes, os movimentos,
a sensibilidade e a acomodação perceptiva
e mental no decurso do desenvolvimento
da
criança
(FONSECA,
1996,
p.17).

Em 1947, JULIAN DE AJURIAGUERRA,
psiquiatra Argentino, redefine e delimita os
transtornos psicomotores diferenciando
esta disciplina das demais por oscilar entre
o neurológico e o psiquiátrico.Na década
de 70, diferentes autores começam
a definir a psicomotricidade e tentam
diferenciá-la entre a postura reeducativa
e a terapêutica. FONSECA(1996) fala
sobre essa diferenciação: “Ao longo
da nossa experiência terapêuticareeducativa pudemos perceber que a
psicomotricidade pode constituir um meio
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A preocupação metodológica desta ciência
seria o movimento, porém, juntando todos
os estudos sobre o tema e seu histórico,
encontra-se alguns significados diferentes
e mais amplos. FONSECA (1996) enfatiza:

Temos então, a psicomotricidade enraizada
no movimento humano dentro das funções
motoras que vão se aperfeiçoando de acordo
com o desenvolvimento e relações que o
indivíduo vive, a personalidade do indivíduo
e sua relação com o outro ou com objeto,
Considerando as bases históricas, podemos definem de que forma se movimenta e, portanto,
mais ou menos esquematiza-las segundo sua psicomotricidade como expressão.
o desenvolvimento do indivíduo, como
expressão de uma maturação, estruturada a
Sabendo ao que se refere e de
partir de funções variadas e indiferenciadas onde vem, atento-me neste momento a
que progressivamente se vão diferenciando e entender para que, e em que se aplica a
especializando (FONSECA, 1996, p.14). psicomotricidade; FONSECA (1996, p.1)
explica: “ O que pretendemos demonstrar é
que a psicomotricidade ocupa hoje um lugar
imprescindível na educação perceptivo-motora,
isto é, na educação global da criança[...]”.
Percebemos então que a psicomotricidade
não se restringe à educação do movimento,
e sim a educação da criança como um
todo. Chegamos então ao foco desta
pesquisa, a educação; mais precisamente
a educação infantil como primeiro contato
da criança com a escola, portanto, com
a intencionalidade do movimento como
finalidade a aprendizagem e desenvolvimento.

NOÇÃO CORPORAL E MOTRICIDADE
O conhecimento do próprio corpo é
fundamental para o trabalho psicomotor;
a criança age com todo seu corpo,
decorrente desta ação está o
desenvolvimento motor que é contínuo e
individual, ou seja, acontece de maneira
diferente e em tempos diferentes para
cada criança de acordo com suas
experiências.Por muitos anos o corpo foi
colocado em segundo plano em relação
ao ser humano em desenvolvimento,
FONSECA (1996, p. 57) ressalta: “Desde
Aristóteles, passando pelo cristianismo, o corpo
é considerado objeto do homem e justifica-o
na sua existência ”. O corpo era fragmentado
do ser, dividindo-se corpo, mente e alma como
partes separadas de um mesmo todo tratado
como um objeto a ser usado pelo homem.
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A noção de esquema corporal se dá
posteriormente com estudo das sensações,
patologias e das relações corporais com
o conhecimento do EU, esta noção não
está ligada apenas à atividade motora, mas
também com os aspectos emocionais e as
necessidades biológicas. FONSECA(1996)
explica: “Schilder entende o esquema corporal
como o conhecimento da experiência do nosso
corpo, resultado de uma síntese de impressões
sensoriais diversas” (FONSECA,1996, p.59).

Na
perspectiva
motora
como
desenvolvimento da criança, o corpo é o
principal meio de comunicação no período
pré-verbal. O movimento é desenvolvido por
meio das brincadeiras, jogos, manipulação
de objetos e atividades lúdicas que permitem
à criança perceber e intercalar o vivido, o
operatório e o mental, fazendo a ligação
cognitiva com as experiências exploratórias.
A motricidade está sempre relacionada à
afetividade e formação cognitiva pois,
estão presentes constantemente na
evolução da criança que percebe,
em razão de seu corpo, todas
as coisas que a cercam.

O desenvolvimento da noção
corporal se dá ao longo da
infância e projeta-se em
evolução durante toda a vida;
a tonicidade e as experiências
motoras com os objetos e com
O trabalho com o movimento
o outro, desenvolvem outros
demonstra
as
múltiplas
aspectos como, por exemplo,
funções
e
manifestações
a linguagem. Desta forma, o
do ato motor, propiciando
conhecimento do corpo está
amplo desenvolvimento da
ligado à manipulação dos objetos, e esses motricidade das crianças, incluindo uma
dois são origem a função da linguagem. reflexão acerca das posturas corporais
implicadas nas atividades cotidianas. O
Para as crianças, o movimento é a ação do movimento em se vestir e se despir, calçar
pensamento, principalmente quando ela ainda e descalçar, amarrar, abotoar, etc. estão
não adquiriu a linguagem; na escola muitas estritamente ligados à aprendizagem cognitiva
atividades podem ser desenvolvidas para a e à motricidade, para realizar tais tarefas a
aquisição da noção corporal e movimento: criança precisa ter sua noção corporal bem
“Com a aquisição da marcha, as perspectivas definida para avançar, posteriormente em seus
espaciais e temporais alcançam progressos aprendizados.A noção corporal, a motricidade
significativos, que no seu conjunto contribuem e sua relação perceptivo-motora estão
para a sucessiva elaboração da noção do associadas ao desenvolvimento psicomotor,
corpo. ”(FONSECA,1996, p. 67); desta forma juntamente com o mundo social e afetivo, e
o autor relaciona os aspectos de lateralidade a autonomia que abre as portas do mundo
e
tempo/espaço
como
contribuições para a vivência da criança (FONSECA,1996).
para a aquisição da noção corporal.
Outra contribuição para saber qual o nível de
entendimento corporal da criança é o desenho
da forma humana: “Os rabiscos dos desenhos
iniciais são o esboço da representação do
corpo vivido, ou seja, refletem o nível de
integração” (FONSECA,1996, p. 69).
O
autor afirma que as integrações e vivências
refletem na representação gráfica da criança.
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Dentre essas experiências, a exploração
do espaço e do movimento são essenciais
para a aprendizagem e desenvolvimento
da criança, desde bebês elas já se
movimentam
desordenadamente,
esses
O desenvolvimento e a aprendizagem estão
movimentos
colocaram
em
processo
relacionados às aquisições das crianças
de maturação suas funções cognitivas:
durante seu crescimento. Não se pode dizer
que primeiro acontece o desenvolvimento Quando nasce, o bebê está provido de uma série
para se ter um aprendizado, na verdade um de reflexos arcaicos, movimentos não controlados
desencadeia ou outro, fazendo com que a cada conscientemente, porque se trata de respostas e
aprendizado a criança se desenvolva e, a partir estímulos externos que não passam pela zona do
desse desenvolvimento ela adquira funções córtex cerebral. O seu sistema nervoso central está
preparado para iniciar uma maturação muito importante,
cognitivas para ter novas aprendizagens que será a base de todo o desenvolvimento posterior
(BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ, 1999). (BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ,1999, p. 31 e 32).

DESENVOLVIMENTO E
APRENDIZAGEM POR INTERMÉDIO
DO CORPO

Desta forma, a aprendizagem promove o
desenvolvimento por meio das interações com
o meio ambiente, com as outras pessoas e
com os objetos; todos nós nascemos com um
esquema para desenvolver a aprendizagem. Na
escola, diversas situações envolvendo esses
conceitos são proporcionadas às crianças
como forma de ensino. A brincadeira, os jogos
e o faz de conta também são recursos porna
qual a criança aprende e constrói significados
(BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ, 1999).
Na infância acontecem as grandes
conquistas das crianças, elas passam de
um estado de dependência do adulto, para
uma certa independência e autonomia sobre
si que, à medida que a estimulação e a
exploração são propiciadas á elas a vivência
de novas experiências é estabelecida:
No decorrer dos primeiros anos de vida, há algumas
mudanças muito grandes em relação a tudo que
se refere à capacidade de movimento dos seres
humanos. A criança passa de uma situação de total
dependência das pessoas que a cuidam a uma
autonomia completa, do movimento descoordenado
e incontrolado ao controle e à coordenação quase
total.(BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ, 1999, p. 31)

Desde pequena, a criança usa seu
corpo para conhecer e explorar o mundo
à sua volta, quando começa a andar, ela
adquire uma autonomia muito importante
para as habilidades motoras posteriores:
Ao final do primeiro ano de vida, ou em torno
dele, obtém-se uma aquisição muito importante
para o desenvolvimento posterior: a possibilidade
de caminhar autonomamente. Essa aquisição, do
ponto de vista psicomotor, é básica para evoluir até
o domínio e o conhecimento das possibilidades do
corpo (BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ, 1999, p. 33).

Neste sentido, a criança articula a noção
de espaço e de seu corpo em função da
aprendizagem; o movimento proporcionalhe a conquista do esquema corporal e das
possibilidades de seu corpo. As experiências
vivenciadas por meio do corpo na infância,
irão influenciar a criança na vida adulta,
por este motivo o trabalho corporal na
infância é importante: “As experiências
que a criança vive em relação com seu
corpo dão-lhe a imagem que será um dos
aspectos que a ajudarão a delimitar uma
determinada maneira de ver-se a si mesma”
(BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ,1999, p. 35).
Vemos então, que o movimento e a
exploração do corpo, são formas de
aprendizado da criança, aprendizado este
que é válido e essencial na escola infantil,
pois essas vivências corporais são bases
para toda a vida e aprendizagem posterior.
464

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

A educação pelo movimento favorece
todas as aprendizagens; a criança precisa da
tomada de consciência de seu corpo, a partir
disto ela se apropria da cultura e, por meio
dos movimentos corporais, expressa seu
aprendizado. De acordo com o REFERENCIAL
CURRICULAR NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL (1998, p.15): “O movimento é uma
importante dimensão do desenvolvimento e da
cultura humana. ”; desta forma, por intermédio
da cultura corporal existe a corporeidade
que tem uma significativa relação do corpoeducação por meio da aprendizagem.
Na educação infantil, manter contato com a
relação da corporeidade é fato presente: “Duas
hipóteses básicas de corporeidade envolvem
a educação motora: primeira, ninguém escapa
à ação educativa; segunda, a educação
processa-se no corpo e não apenas na cabeça
dos alunos” (REZENDE,1990, p.46). Vemos
que a aprendizagem passa por todo o corpo, e
ao se movimentar expressivamente, a criança
mostra isso efetivamente para o educador.
A educação pelo movimento se dá através
da relação corporal entre o professor e
o aluno, entre os próprios alunos e pela
interação com o meio e os objetos; as
relações emocionais e de vínculos que a
criança faz, passam pelo seu corpo formando
sua personalidade e expressão, vemos
que a corporeidade também influencia na
formação da personalidade da criança, visto
que é uma das formas de expressão mais
usadas antes da aquisição da linguagem:

Desde os fenômenos emocionais, em que o
corpo é simultaneamente receptor e emissor,
até a criação dos afetos, após o rompimento
do bloqueio espacial inicial e da imposição bio
rítmica, o corpo nunca perde a sua dimensão
expressiva e fundamentalmente criativa e
personalística
(FONSECA,
1996,
p.70).
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O corpo e o movimento são subsídios
da aprendizagem, fatores importantes para
que essa aprendizagem aconteça são os
jogos, as brincadeiras e a dança dentro das
atividades lúdicas. Temos como importante
aliado da aquisição de conhecimento e
desenvolvimento da inteligência, a prática
e a expressão corporal que, auxiliam na
integração e socialização da criança. Neste
sentido, o movimento está presente de
tal forma que permite a criança explorar
o mundo e viver experiências concretas,
sobre as quais são construídas as noções
básicas para o desenvolvimento intelectual.
O processo de ensino-aprendizagem na
área do movimento na educação depende
das atividades práticas proporcionadas pelos
educadores, das interações das crianças
com o meio e com o outro, e da noção
corporal que possui. Se o educador pretende
alcançar objetivos de desafiar a criança a se
movimentar, seu planejamento deve se apoiar
e se organizar a partir da cultura corporal
existente e valorizar a criatividade da criança.
Vayer (1989, p.21) psicomotricista português,
diz: “ É evidente que os relacionamentos com
o outro são estreitamente ligados à atividade
motora e sensório-motora da criança. ”Para o
autor, os relacionamentos desencadeiam as
atividades motoras, pois a criança pequena é
sensível às tensões apresentadas pelo adulto,
isso influencia as relações de comunicação
e
as
manifestações
de
expressão.
Algumas práticas corporais realizadas
na escola como: jogo, brincadeira, dança
e atividades lúdicas são, para a criança, a
expressão de sua criatividade que, modificase ao entrar em contato com o mundo exterior.
Vayer (1989, p.22) ainda diz: “A atividade
corporal está na origem de todo o conhecimento
[...]” Vemos que a criança se movimenta
não só para se expressar, mas também,
como forma de mostrar sua aprendizagem.
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Num
enfoque
psicopedagógico,
o
movimento pode dizer muito sobre um
paciente que apresenta algum tipo de distúrbio
ou dificuldade de aprendizagem. Ao brincar,
jogar, dança ou imitar, a criança cria novos
movimentos e se apropria dos existentes;
neste sentido, as escolas de educação infantil
têm como referencial, propiciar espaços e
condições favoráveis para que as crianças
vençam seus medos e se arrisquem, superando
desafios e se desenvolvendo por meio disso.

Se o movimento traz tantos benefícios
e auxilia no desenvolvimento na educação
infantil, porque os educadores ainda
o reprimem? Falta de conhecimento
sobre o assunto, ou reprodução da
educação autoritária do século passado?

O RCNEI (1998, p.15) diz: “O trabalho
com movimento contempla a multiplicidade
de funções e manifestações do ato motor,
propiciando um amplo desenvolvimento
de aspectos específicos da motricidade
das crianças [...]” Desta forma, vemos os
benefícios da prática corporal na educação
da criança, que implica uma reflexão das
posturas corporais que exigimos das
crianças nas atividades cotidianas.

[...] que acredite naquilo que a ciência não ousava
duvidar: a educação infantil é crucial na formação da
pessoa e em seu nome é imprescindível que ensina a
compartilhar e fazer amigos, a descobrir que a verdadeira
ciência ensina verdades, que quem não lê jamais
escreve e que a liberdade e a individualidade constituem
essências do crescer (ANTUNES, 2004, p.53).

É preciso refletir, pensar na educação das
crianças de hoje, pois nossa sociedade mudou,
as crianças são diferentes das do século XX,
e as exigências também são outras. Para tal
uma instituição de ensino infantil é essencial:

Nesta
perspectiva,
vemos
a
educação
infantil
como
imprescindível prioridade para
as crianças, que ao invés de não
ser obrigatória, deveria ser etapa
principal da educação da pessoa,
e o educador desse nível deveria
ter a certeza da paixão por ensinar as
crianças e a consciência de que tem em
suas mãos tesouros a se descobrirem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como objetivo mostrar a importância da psicomotricidade no desenvolvimento
e aprendizagem na educação infantil; por meio de pesquisas bibliográficas percebe-se que
alguns autores citados falam das possibilidades que o trabalho motor proporciona na vida das
crianças.
Ao concluir esta pequena contribuição para a área da educação ressalta-se que a educação
infantil é nível base do desenvolvimento psicomotor. Dentro do processo de ensino-aprendizagem
e de desenvolvimento, vimos que as experiências vividas pelas crianças e as interações são
muito importantes, pois, colocam as funções cognitivas e motoras em maturação.
Não podemos deixar de levar em consideração, o papel da escola e do educador nas
aquisições infantis; as instituições ainda necessitam de propiciar a maturação funcional das
crianças, bem como disponibilizar espaços e momentos para as atividades psicomotoras
livres. Essas aquisições motoras permitiram às crianças encararem as aprendizagens escolares
posteriores (ler, escrever, calcular, etc.), sem quaisquer carências instrumentais.
A psicomotricidade contribui para os desenvolvimentos e aprendizagens posteriores da
criança. No nível infantil, muitas habilidades preponderantemente o movimento são vivências
e estímulos cognitivos. A noção corporal, as atividades motoras e o entendimento de seus
benefícios pelo educador, são fatores que, na perspectiva psicomotora, agem como prevenção
das dificuldades de aprendizagem posteriores, advindas da má integralização psicomotora/
cognitiva.
Por fim, o trabalho com a psicomotricidade está estritamente aliado a psicopedagogia, visto
que a função preventiva e o desenvolvimento global das aprendizagens e funções da criança
são competências pedagógicas.
A função de educar da escola deve compreender as necessidades da criança, uma delas
é o movimento, que gera aprendizagem e é reprimido a todo momento pelo adulto que
desconhece essa temática. Esses movimentos se tornam aprendizagem, a partir do momento
que o educador dá sentido a eles, reconhece sua importância, possibilita e incentiva a criança
que use seu corpo todo para aprender, não apenas o cognitivo. Seria a educação de corpo
inteiro beneficiando o cognitivo da criança em desenvolvimento, tornando sua aprendizagem
mais significativa.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO –
DESAFIOS NA INCLUSÃO DE PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA VISUAL

RESUMO: A inclusão de pessoas com necessidades especiais é de importância educacional,
social e familiar, obstáculos surgem neste percurso que são abordados no artigo: a importância
da qualificação profissional, o papel da família nos primeiros anos de vida, como pode
ajudar na socialização, o papel da escola na vida destas pessoas. Sabe-se que todos têm
direitos iguais de acordo com o congresso de Salamanca, visando melhorias educacionais
e sociais em todos os países, inclusive o Brasil, entretanto vemos que estamos longe de
alcançar melhoras, faltando recursos do Fundeb que priorizem equipamentos que auxiliem no
aprendizado autônomo do indivíduo e capacitação de profissionais de educação, diminuição
de alunos inclusivos em sala, ou seja, com deficiências distintas e o principal, apoio familiar
desde o nascimento da criança, onde profissionais da saúde ajudaram no desenvolvimento do
sujeito. O papel deste artigo é priorizar estes assuntos que são discutidos frequentemente em
palestras congressos e escolas, mas barramos sempre no problema que é o dinheiro e que a
responsabilidade de tudo é do professor que está em sala, assumindo um fardo que não é só dele.

Palavras-chave: Aquisição da Linguagem; Deficiência Visual; Pedagogia; Psicopedagogia.
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INTRODUÇÃO

A

pesar de vários avanços depois de Salamanca e outros, percebo que ainda falta
muito para solucionarmos o grande problema de exclusão que temos nas escolas
e na sociedade, lógico que hoje, estas pessoas têm respaldo moral e ético para
viverem em sociedade, entretanto não está perfeito, vendo por este lado, decidi coletar
informações que abordam a inclusão como história, fatores psicológicos e didáticos.
Inclusão ou exclusão? Os alunos têm todo o material pedagógico proposto a ele? Que
ferramentas o professor tem ou precisa ter? Este sujeito tem apoio familiar? Como ele é visto
em sociedade em dias atuais? A escola está preparada pedagogicamente e psicologicamente
para atender esta clientela? Quais foram os acontecimentos históricos que aconteceram e
que marcaram a trajetória da inclusão na deficiência visual?
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BREVE HISTÓRICO SOBRE A
INCLUSÃO VISUAL
Os direitos sociais e educacionais de
alunos inclusivos vem ganhando força já há
algum tempo, como já vimos na Declaração
de Salamanca que direciona algumas ideias
que proporcionarão direitos mais igualitários
a todos, entretanto percebe-se que estamos
longe de atingirmos tal perfeição, atribuímos
ao fato que a inclusão de cegos ou pessoas
com baixa visão em sociedade ainda é
um tabu que devemos vencer, segundo
Vygotsky, 1989, p. 58: “A cegueira é um
fato psicológico, não é uma desgraça. Esta
se converte em desgraça como fato social
[...]. Decididamente todas as particularidades
psicológicas da criança com deficiência têm
a base não só no núcleo biológico, e sim
no social.” A realidade vai além da escola,
começando a triste trajetória com pais que não
aceitam o filho como é, isso ocorre quando
pais saudáveis têm filhos com determinados
fatores genéticos, entretanto tais fatore
acometem mais com doenças congênitas,
os pais já têm um grau de deficiência que
é herdado no período gestacional. O artigo
mostra também fatores históricos que
ajudaram na inclusão de cegos na educação
Segundo Maiola e Silveira (2009, p. 18):

Em 1891, com a queda da monarquia e a
proclamação da República, o Imperial Instituto
de Meninos Cegos passou a receber a
denominação de Instituto Benjamin Constant
(IBC), em homenagem ao republicano
Benjamin Constant Botelho de Magalhães,
que dirigiu o educandário de 1869 até
1889 (MAIOLA E SILVEIRA (2009, P. 18).

Foi um fator importante na inclusão de jovens
que até então eram considerados desfavoráveis
em sociedade, assim por deste Instituto muitos
conseguiram autonomia em seus estudos e
no direcionamento de suas próprias vidas, ou
seja, todos têm capacidade de ir e vir com
liberdade, isso é democracia e cidadania.
A educação precisa de professores
capacitados que saibam o que estão
fazendo e para que façam, tentando pôr de
ferramentas disponibilizadas pelo Governo
(UNIÃO), capacitando o aluno de acordo com
suas necessidades especiais, cabe ao Estado
garantir locais apropriados e verbas que vem
da União que serão utilizadas na compra de
materiais em braile ou máquinas de datilografia
que ajudam no direcionamento destes alunos,
além do mais, precisamos que capacitem
profissionais na leitura em braile e alunos
também porque nem todos sabem, ficando
excluídos da sociedade e da escola. Segundo
Romagnoli apud Amiralian (2008, p.21):
A aceitação e flexibilidade do professor em relação à sua
limitação é um dos principais fatores que afeta a inclusão
do aluno com baixa visão. É necessário incluí-lo na sala
de aula e no ambiente escolar, propiciar interação com
seus colegas promover sua socialização, resgatar sua
autoestima e cidadania (AMIRALIAN, 2008, P.21).

O professor é o agente mediador
social, carregando a responsabilidade no
encaminhamento deste indivíduo que está
cheio de expectativas ou não, analisar é a
melhor forma, pois cada um vem com sua
página de conhecimento prévio, sendo ela
ruim ou não, educar é gerenciar a vida de
nossos alunos, ainda mais os inclusivos que
na grande maioria não tem apoio familiar, o
alicerce será na escola, tendo este vínculo
afetivo educacional, o sujeito sentirá mais
firmeza no caminhar de sua vida como
cidadão. Segundo CNE/CEB (2001, p.40):
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O conceito de escola inclusiva implica
uma nova postura da escola comum, que
propõe no projeto pedagógico – no currículo,
na metodologia de ensino, na avaliação e
na atitude dos educadores – ações que
favoreçam a interação social e sua opção por
práticas heterogêneas. A escola prepara-se,
organiza-se, capacita seus professores, para
oferecer educação de qualidade para todos,
inclusive para os educandos que apresentem
necessidades especiais. Inclusão, portanto,
não significa simplesmente matricular todos os
educandos com necessidades educacionais
especiais na classe comum, ignorando suas
necessidades específicas, mas significa dar
ao professor e à escola o suporte necessário a
sua ação pedagógica (CNE/CEB, 2001, p.40).
O termo necessidades especiais é quando
um jovem ou uma criança tem uma deficiência ou
dificuldades de aprendizagem. Cabe às escolas
orquestrar de melhor forma a aprendizagem
de todos inclusive os com necessidades
especiais (Salamanca,1994). Segundo Santos
( apud GALVÃO; ARAÚJO, 2009, p.256-257):
No ano de 1992, em Bangkok – Tailândia, houve um
congresso histórico [...] .No encontro, foi discutida a
importância da avaliação clínica, juntamente com uma
avaliação funcional da visão, pois se entendia que
o desempenho visual é mais um processo funcional
dinâmico do que uma simples medida de acuidade
visual que ocorre com a pessoa em posição estática
(normalmente sentada na cadeira do oftalmologista);
já na avaliação funcional, deveria ser observado o
que a pessoa faz com o uso da visão que possui,
ou seja, ela deve ser avaliada através de atividades
funcionais: andando, subindo escada, alimentandose, brincando, escrevendo etc. Assim, as novas
recomendações da OMS e do ACEVI definiram que
é considerada cega a pessoa com ausência total da
visão, até a perda da projeção de luz, sendo sugerido
que o seu processo de aprendizagem se dê através
da integração dos sentidos tátil, cinestésico, olfativo,
auditivo, gustativo, utilizando o sistema Braille para
leitura e escrita. As pessoas com baixa visão são
aquelas que apresentam desde condições de indicar
projeção de luz até o grau em que a redução da
acuidade visual interfere ou limita o seu desempenho.
Essas pessoas deverão utilizar recursos ópticos e
não ópticos para o seu processo de aprendizagem
(SANTOS apud GALVÃO; ARAÚJO, 2009, p.256-257).
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Em 1970 portadores de necessidades
visuais foram evidência com o movimento
de filosofia da integração em educação
especial questionava os direitos iguais
a todos, tomando maior força nos EUA.
Segundo Magalhães (2002, p.35-36).
Defende a inserção de pessoas portadoras de
necessidades educacionais especiais no sistema
regular de ensino, postulando que a elas sejam
garantidas as condições julgadas necessárias para
o desenvolvimento de suas reais possibilidades.
Este movimento surge na Europa, principalmente
nos países da Escandinávia, e ganha força nos EUA
e Canadá podendo ser considerado como parte
das lutas de grupos minoritários na defesa dos
direitos humanos (MAGALHÃES, 2002, P.35-36).

O papel do professor na inclusão visual
O problema em nossas escolas é que
concentramos todos os nossos esforços e
responsabilidade a uma só pessoa o professor,
sabemos que vai além das posses do mediador,
muitos tem dificuldades de aceitação e outros
têm medo da responsabilidade, justamente
pela responsabilidade que a ele compete,
a família, a escola, o poder público e a
sociedade em geral devem unir forças e não
empurrar o problema para o mais fraco.
Segundo Sá; Campos; Silva (2007, p. 14):

Por isso, necessitam de um ambiente estimulador,
de mediadores e condições favoráveis à
exploração de seu referencial perceptivo
particular. No mais, não são diferentes de seus
colegas que enxergam no que diz respeito ao
desejo de aprender, aos interesses, à curiosidade,
às motivações, às necessidades gerais de
cuidados, proteção, afeto, brincadeiras, limites,
convívio e recreação dentre outros aspectos
relacionados à formação de identidade a aos
processos de desenvolvimento e aprendizagem
(SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007, P. 14).
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A mãe durante a gestação carrega valores
e expectativas que em alguns casos leva a
frustração dela e da criança que deprimida
não consegue vencer a dependência que
tem da genitora, quando os pais não têm
deficiência o problema fica ainda pior, porque
falta assistência social que acolhe e orienta
pais, muitos não tem estudo, não tendo
condições no trato e outros que são instruídos
não aceitam que o filho seja diferente deles.
Segundo Ferrel (2006, p. 91 - tradução livre):

O aluno cego tem a mesma capacidade
que um que vê perfeitamente, basta o sujeito
estimular seus outros sentidos, o ser humano
adapta-se aos obstáculos da vida cotidiana.
Segundo Vygotsky (1989) “O cego e o surdo
estão aptos para exercer todos os aspectos
da conduta humana, quer dizer da vida ativa; a
questão particular de sua educação se reduz
apenas à substituição de umas vias por outras
para a formação das conexões necessárias.”
A cegueira não é uma doença terminal, ele
completa (1989, p.58) “A cegueira é um fato
psicológico, não é uma desgraça. Esta se
converte em desgraça como fato social [...].
Decididamente todas as particularidades
psicológicas da criança com deficiência têm a
base não só no núcleo biológico, e sim no social.”

Por exemplo, um popular jogo de brincar
com as crianças é “tão grande”, em que um
adulto diz as palavras, e depois levanta os
braços e as mãos no ar. O bebê responde
sorrindo e levantando seus próprios braços
no ar na imitação. O adulto então sorri
também, e ambos estão encantados um
com o outro. O bebê cego, porém, não
sabe o que é esperado ou como fazêO professor deve conhecer o tipo de
lo, a menos que o adulto lhe mostre como
levantar os braços (FERREL, 2006, P. 91). inclusão de seu aluno para buscar ferramentas
importantes que auxiliem o aluno em sala de
Muitas escolas não têm suporte técnico ou aula, o psicopedagogo poderá ajudá-lo, mas
psicológico para acolher estes alunos, que nem sempre temos este profissional para
sem socialização vivem excluídos, tendo que direcionar o docente, entretanto o coordenador
estudar em escolas, professores e profissionais pedagógico tem está função na escola
da educação ficam sujeitos a falta de verba
que vem do governo, mas o que ocorre é que o pública. Segundo Freire; Valente (2001, p.76)
dinheiro é utilizado em outros serviços, muitos
em prol dos alunos em geral. Esta situação
agrava o quadro geral nas escolas quando
vemos desmotivados com salários, o número
excessivo de alunos em sala e a inclusão de
alunos com mais de uma deficiência, é muito
fácil culpar o ministrador como incompetente
e que cabe só a ele a responsabilidade de
educar, dar carinho, escutar e aconselhar, pois
o professor é psicólogo, médico, pai, mãe,
irmão, etc. o fardo é muito grande. Segundo
Ramagnolli apud Amiralian (2008, p.21)
A aceitação e flexibilidade do professor em relação
à sua limitação é um dos principais fatores que afeta
a inclusão do aluno com baixa visão. É necessário
incluí-lo na sala de aula e no ambiente escolar,
propiciar interação com seus colegas promover sua
socialização, resgatar sua autoestima e cidadania
(RAMAGNOLLI APUD AMIRALIAN (2008, P.21).
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O professor (da classe especial) certamente
conhece o diagnóstico do aluno – as
principais características e decorrências de
seu quadro patológico – mas quase nunca
usa este dado como ponto de partida para
conhecer as potencialidades do sujeito. O
diagnóstico é mais frequentemente visto
como um fator limitante na vida escolar do
aluno: define o que o sujeito não pode fazer.
Paradoxalmente, a situação da escola regular
não é muito diferente. Falta na maioria dos
casos, uma reinterpretação das dificuldades
e necessidades do aluno no contexto escolar.
O material utilizado em sala deve ser
condizente com a deficiência, temos aparelhos
sonoros no computador, máquina de
datilografia com teclas próprias para pessoas
com deficiência visual e livros em braile.
Segundo Cerqueira e Ferreira (2000, p.25-26)
O material precisa possuir um relevo
perceptível e, tanto quanto possível, constituirse de diferentes texturas para melhor destacar
as partes componentes. Contrastes do tipo:
liso/áspero, fino/espesso permitem distinções
adequadas. O material deve ter cores fortes e
contrastantes para melhor estimular a visão
funcional do aluno deficiente visual. O material
deve ter sua representação tão exata quanto
possível do modelo original. Os materiais
devem ser simples e de manuseio fácil,
proporcionando ao aluno uma prática utilização.

Por exemplo, um popular jogo de brincar
com as crianças é “tão grande”, em que um
adulto diz as palavras, e depois levanta os
braços e as mãos no ar. O bebê responde
sorrindo e levantando seus próprios braços
no ar na imitação. O adulto então sorri
também, e ambos estão encantados um com
o outro. O bebê cego, porém, não sabe o que
é esperado ou como fazê-lo, a menos que o
adulto lhe mostre como levantar os braços.
Os pais proporcionam a criança segurança
desde seu nascimento, entretanto muitos
questionam o porquê desde deficiência, pais
que são videntes sentem este peso e acham
que podem curar o filho, tais esforços só
demostram rejeição causando déficits de
aprendizagem e transtornos psicológicos que
podem afetar a vida futura, a aceitação e o
acolhimento devem ser constantes, estimulando
o sujeito a vencer suas necessidades,
basta desenvolver seus outros sentidos.
Segundo Ochaita e Espinosa (2004, p. 156)
Têm boas expectativas em relação às
possibilidades de desenvolvimento e de
aprendizagem de seus filhos, se estabelecem
entre eles alternativas conversacionais não
verbais similares às observadas em pares
videntes, mas nesse caso intercambiam-se
sons, ritmos, contatos corporais e movimentos.

Pais videntes precisam entender a diferença
entre uma criança vidente e outra com
O potencial da família no acolhimento necessidades especiais, caso não saibam é
necessário que busquem ajuda especializada
A criança quando nasce precisa dos só assim esta criança será bem vista, acolhida e
estímulos da mãe que ajuda desde seus orientada. Segundo Elizabeth de Sá (2007, p.21)
primeiros dias de vida gestos, sons e fala, é
importante que isto ocorra nesta fase, o bebê tem
As crianças cegas operam com dois tipos
internalizado desde o ventre da mãe conceitos de conceitos: Aqueles que têm significados
psicológicos e morais que serão mostrados reais para elas a partir de suas experiências;
e estimulados nos primeiros anos de vida. aqueles que fazem referência a situações
Segundo Ferrel (2006, p. 91 - tradução livre) visuais, que embora sejam importantes meio de
comunicação podem não se adequadamente
compreendidos e ficam desprovidos de sentido.
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ALFABETIZAÇÃO DE CEGOS
Toda criança deve ser estimulada desde
cedo, sendo prioridade dos pais seu
encaminhamento, quando mais ensinamos
mais eles aprendem, crianças entre 4 e 8
anos assimilam mais, pois seu aparelho
auditivo está aberto para novas descobertas,
por isso a alfabetização exige agilidade e
dinâmica, fazendo com que a criança sinta
vontade de aprender. Quais as habilidades
estas crianças cegas deveriam desenvolver:
• Perceber,
reconhecer,
identificar,
discriminar e localizar a gama variada
de sons existentes;

• Textura (áspero/liso)
• Distância longe/perto
• Comprimento (longo- médio- curto)
• Noção de conteúdo (cheio/ vazio)
• Compreendendo a organização da página
escrita:
• Leitura da esquerda para a direita, deslizando
a ponta dos dedos sobre a linha;
• Linhas dispostas no papel de cima para
baixo

• Reconhecer, por meio de jogos; palavras
começadas e terminadas pelo mesmo
som;

• Linhas com começo e fim;

• Discriminar a identidade de sons em
palavras que contenham rimas;

• Linhas com espaços vazios

• O professor deve estimular outas áreas
que são importantes para criança cega
Garcia et al (2001):

• Linhas completas

• Linhas de tamanhos variados, pontilhados,
• Oferecer um modelo e pedir que a criança
identifique na linha traçada ou pontilhada.

• Explorar o maior volume possível de
objetos
Identificação de tais objetos

• Trabalhar os movimentos corretos das mãos
no ato da leitura;

• Classificação quanto a forma, tamanho,
textura;

• Conduzir a criança a estar com o dedo em
permanente movimento;

• Estabelecer diferenças entre:

• Ler por meio de movimentos, contínuos,
portanto as pausas mínimas;

• Semelhança, diferença equivalência
• Largura (largo- estreito)
• Posição (em cima – embaixoentre linhas verticais/ horizontal;

• Ler letra por letra
• Evitar movimentos desnecessários; de cima
para baixo, de baixos para cima, regressivos;
• Alertar a criança para que tenha o cuidado
de perceber todas as unidades contidas
na linha, de modo a procurar-se para o
processo da alfabetização, lendo as
palavras. A leitura tátil se faz letra por
letra e a palavra só é percebida
quando termina. Segundo
Borges (2004, p. 29):
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O aprendizado ocorre da parte para o
todo, isto é, trabalha – se a letra, a sílaba e a
palavra até chegar ao texto, enquanto que no
segundo o aluno aprende, primeiro uma série
de palavras, depois parte para a associação
entre o som e as partes das palavras.
O método sintético fonético é mais fácil
de aprender, pois sua memorização auditiva
fonética é assimilada e acomodada pela
criança cega. Segundo Borges (2004, p 29)
o método sintético subdivide-se em:
a. Alfabético: ao aluno aprende as letras
isoladamente, liga as consoantes às vogais,
formando sílabas, reúne as sílabas para
formar as palavras e chega ao todo (texto);
b. Fonético ou fônico: o aluno parte do
som das letras, unindo o som da consoante
ao da vogal, pronunciando a sílaba formada;
c. Silábico: o aluno parte das sílabas para
formar palavras.
O método analítico subdivide-se em:
a. Palavração: nesse método o ponto
de partida é a palavra. Os vocábulos são
apresentados em sequência e as dificuldades
são sistematizadas. Somente depois de
apresentados um determinado número de
palavras, é que são formadas as frases.
b. Sentenciarão: esse método inicia-se
pela frase, depois a divide em palavras, em
seguidas são separadas as sílabas.
c. Conto e histórias (global): esse método
é composto por várias unidades de leituras
que apresentam começo meio e fim. Em cada
unidade, as frases são ligadas pelo sentido de
formar um enredo, havendo uma
preocupação quanto ao conteúdo que
deverá ser do interesse da criança. Segundo
Jornal do Brasil (26/11/2000).
Se alfabetizar significa orientar a própria
criança para o domínio da tecnologia da
escrita, letrar significa levá-la ao exercício
das práticas sociais de leitura e escrita. Uma
criança alfabetizada é uma criança que sabe
ler e escrever, uma criança letrada (...) é uma
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criança que tem o hábito, as habilidades e
até mesmo o prazer da leitura e da escrita
de diferentes gêneros de textos, em diferentes
suportes ou portadores, em diferentes
contextos e circunstâncias (...) Alfabetizar
letrando significa orientar a criança para que
aprenda a ler e a escrever levando-a a conviver
com práticas reais de leitura e de escrita.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A deficiência auditiva é um fator grave em nossas escolas que se mantem como se estivessem
no século XX, sem mencionar a desqualificação profissional, o número excessivo de alunos em
sala, tanto os considerados normais quanto aqueles com necessidades, o professor vira refém
do sistema que ao invés de ajudar dificulta sem ferramentas adequadas, pais despreparados
e sem auxilio da saúde.
O papel deste artigo foi priorizar estes assuntos que são discutidos frequentemente em
palestras congressos e escolas, mas barramos sempre no problema que é o dinheiro e que
a responsabilidade de tudo é do professor que esta em sala, assumindo um fardo que não é
só dele, diariamente vemos pais despreparados que tentam buscar auxilio e outros que são
omissos de suas responsabilidades, deixando para a sociedade a responsabilidade de como
educar e como prover ferramentas que auxiliem o desenvolvimento deste sujeito que fica
perdido durante a infância, na escola e na vida adulta, devemos lutar por melhoras, infelizmente
o professor é um só, cabe a sociedade em geral canalizar esforços, só assim muitas ideias
sairão do papel e a demagogia vista em nossas escolas e do governo deixarão de existir.
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EDUCAÇÃO EMOCIONAL NA
ESCOLA: BENEFÍCIOS DO
OLHAR SENSÍVEL
RESUMO: O campo das emoções é fonte de pesquisa de diferentes autores da
área da educação e da saúde. A intenção deste artigo é salientar a importância da
Educação emocional ser incluída no currículo escolar. A princípio apresentaremos os
olhares de dois autores sobre o desenvolvimento humano, a seguir o esclarecimento
do conceito em destaque e posteriormente propostas de atividades pertinentes.

Palavras-chave: Educação Emocional; Escola; Mediação; Atividades Socioemocionais.
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INTRODUÇÃO

D

esde os primórdios da humanidade o homem buscou formas para se comunicar e
consequentemente conviver. O avanço tecnológico disponibilizou ferramentas rápidas
e eficazes no que tange a comunicação de informações, inclusive em tempo real.
Atualmente é possível conversar com pessoas do outro lado do mundo por meio das redes
sociais e aplicativos específicos. Quilômetros de distância já não são empecilho para dialogar.
Contudo, nada conseguiu substituir a troca afetiva que acontece quando estamos frente a frente.
Mensagens escritas de qualquer natureza não podem transmitir os sentimentos em sua totalidade,
há situações em que elas podem até ser mal interpretadas. Além disso, em meio a uma geração tão
digital, uma problemática se apresenta: existe uma quantidade relevante de indivíduos isolados
com dificuldades sociais para se expressar pessoalmente e ouvir o outro, logo, ter empatia.
Diferentes autores discorrem em suas obras sobre a importância das relações interpessoais,
bem como as interferências que elas promovem no desenvolvimento. Este artigo levará em
consideração a linha teórica que afirma o impacto do meio e das relações desde a infância.
Neste contexto o ambiente escolar se torna um lugar rico em aprendizagem, não
somente de conteúdo programático, mas também no âmbito socioemocional. Apesar
de todos os dilemas envolvidos no processo ensino aprendizagem, das dificuldades
encontradas pelos docentes e por toda a equipe gestora, ainda é um espaço propício e
singular para trabalhar competências e habilidades que ajudam na boa convivência.
A princípio mencionaremos teóricos que embasam a ideia do desenvolvimento humano de
forma integral (com foco no campo das emoções), após apresentaremos algumas problemáticas
do espaço escolar e finalmente daremos sugestões de atividades a serem realizadas com
crianças de educação infantil e anos iniciais do Ensino fundamental, já que elas são a geração
do agora e também do porvir, ou seja, suas ações têm papel fundamental na sociedade.
Como a escola pode contribuir? O que os professores precisam saber para mediar
os conflitos ligados a convivência? Como formar indivíduos mais autônomos e
respeitosos? Estas são algumas questões que abordaremos ao longo destas páginas.
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DESENVOLVIMENTO HUMANO E A
EDUCAÇÃO

As experiências vividas modificam o sujeito,
ele aprende por meio de suas ações sobre
os objetos do mundo. Segundo esta teoria o
desenvolvimento (processos internos) antecede
a aprendizagem. Termos como assimilação,
acomodação,
maturação,
aprendizagem
social e equilibração aparecem para embasar
a teoria de Piaget. Vale ressaltar que apesar
de não ter realizado sua pesquisa com foco
na área da educação, o autor mencionado
deixou uma contribuição imensurável.

Conhecer as teorias que discorrem sobre o
desenvolvimento humano é fundamental para
trabalhar na área da Educação. As faculdades
de licenciaturas contém no currículo pelo
menos uma matéria específica a este respeito.
Independente do quanto o professor estudou,
é sempre bom revisitar e repensar a sua
prática, por isso, retomaremos a seguir alguns
dos principais teóricos que apresentam este Afirmar o direito a pessoa humana à educação é pois
assunto.
assumir uma responsabilidade muito mais pesada que
Jean Piaget (1896 – 1980), foi um
biólogo suíço que pesquisou a construção
do pensamento desde o nascimento do ser
humano. Suas descobertas tratam de estágios
do desenvolvimento mental, mostrando as
características de cada um deles. De modo
geral, são eles: sensório-motor (0 aos 2 anos),
pré-operatório (2 aos 7 anos), operações
concretas (7 aos 12 anos) e operações
formais (a partir dos 12 anos).

a de assegurar a cada um a possibilidade da leitura
da escrita e do cálculo: significa, a rigor, garantir
para toda a criança o pleno desenvolvimento de suas
funções mentais e a aquisição dos conhecimentos,
bem como dos valores morais que correspondam
ao exercício destas funções, até a adaptação
à vida social atual. [...] (PIAGET, 1998, p. 34).

Entre tantas colaborações, Piaget também
apontou como se dá o amadurecimento da
moral, as fases pelas quais o indivíduo passa
até atingir a autonomia. Este conceito de
O desenvolvimento psíquico, que começa quando autonomia ajuda a entender a importância
nascemos e termina na idade adulta, é compatível de considerar a fase de desenvolvimento ao
ao crescimento orgânico: como este, orienta-se, trabalhar educação emocional na escola.
essencialmente, para o equilíbrio. Da mesma maneira
que um corpo está em evolução até atingir um nível
relativamente estável – caracterizado pela conclusão
do crescimento e pela maturidade dos órgãos -, direção
de uma forma de equilíbrio final, representada pelo
espírito adulto. O desenvolvimento, portanto, é uma
equilibração progressiva, uma passagem contínua de
um estado de menor equilíbrio para um estado de
equilíbrio superior (PIAGET, 1983, p. 11).
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Enfim, ao relacionar o teórico em questão
com a prática escolar, fica evidente a
necessidade do ensino desafiador, em
que o aluno é um sujeito ativo, reflexivo
e respeitado em suas particularidades.

Assim, a qualidade das relações no ambiente
escolar é fundamental na aprendizagem, visto
que promoverá aproximação do estudante
com o professor e, claro, com a internalização
do conteúdo. Quem se sente motivado e
encorajado avança no desenvolvimento.
Outro autor renomado é Lev Vygotsky Nesta perspectiva, aulas com debates, trocas
(1896- 1934), psicólogo bielo-russo que de experiências e reflexões são bem-vindas.
também estudou sobre o desenvolvimento
Diante dos dois autores citados, percebe-se
intelectual, contudo, destacou aspectos que mesmo com suas especificidades, ambos
diferentes dos mencionados por Piaget. Ele contribuem para compreender a complexidade
deu base a abordagem sociointeracionista, do desenvolvimento humano e auxiliam os
apontando que o meio e a relação profissionais da Educação a planejar suas
estabelecida com os outros influi diretamente aulas de forma mais significativa e assertiva.
sobre o desenvolvimento do ser. Para ele a
Eles realçam a importância da interação,
aprendizagem precede o desenvolvimento. para Piaget com o meio físico, para Vygotsky
Suas pesquisas favorecem a área da
Educação mostrando caminhos de mediação
do adulto, que deve promover interações
significativas, considerando a zona de
desenvolvimento proximal do estudante
para que ocorram as aprendizagens:
Através da consideração da zona de desenvolvimento
proximal, é possível verificar não somente os ciclos
já completados, como também os que estão em
via de formação, o que permite o delineamento da
competência da criança e de suas futuras conquistas,
assim como a elaboração de estratégias pedagógicas
que auxiliem nesse processo (REGO, 2002, p. 134).

A tese de Vygotsky também explana outro
tópico relevante para este artigo “a afetividade,
o campo das emoções”. Conforme o autor,
os sentimentos envolvidos nas interações
sociais influenciam o comportamento,
seja de forma positiva ou negativa.
Se fazemos alguma coisa com alegria as reações
emocionais de alegria não significam nada senão
que vamos continuar tentando fazer a mesma coisa.
Se fazemos algo com repulsa isso significa que no
futuro procuraremos por todos os meios interromper
essas ocupações. Por outras palavras, o novo
momento que as emoções inserem no comportamento
consiste inteiramente na regulagem das reações
pelo organismo (VYGOTSKY, 2001, p. 139).

485

com o meio sócio- cultural. Seja como for, o
indivíduo é entendido como um ser pensante
que constrói ou reconstrói o conhecimento.

CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO
EMOCIONAL
Diante da violência presente no dia-adia, ligada ao descontrole emocional e ao
desrespeito ao próximo, além das estatísticas
alarmantes de pessoas isoladas e depressivas
veiculadas por diferentes meios de
comunicação, é notório a emergência de uma
intervenção na sociedade e, neste cenário, a
escola pode contribuir (ALZINA, 2003, p.27).
Pensar que o ambiente escolar pode dar conta
de salvar a sociedade de todos os problemas
presentes é utópico, contudo, é um local
favorável para trabalhar valores, competências
e habilidades socioemocionais. Aliás, com
tantos conflitos vividos no dia-a-dia da escola,
fica impossível simplesmente desconsiderar
a realidade e tentar lecionar sem encarálos como oportunidades. Preparar- se para
mediar tais conflitos é fundamental, fará total
diferença na formação (ALZINA, 2003, p.27).
Para tanto, a princípio, é essencial abandonar
a ideia de uma educação de cunho tradicional,
voltada somente aos conteúdos didáticos,
entender como se dá o desenvolvimento
humano (já dito no tópico anterior) e
compreender o conceito de Educação
emocional. Alzina a define de tal forma:

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

[...] um processo educativo contínuo e permanente,
que pretende promover o desenvolvimento de
competências emocionais, como um elemento
essencial do desenvolvimento integral da pessoa,
com o objetivo de capacitar para a vida. Tudo
isto tem como finalidade aumentar o bemestar pessoal e social (ALZINA, 2003, p.27).

Educação emocional é um caminho
para aliviar o estresse diário e favorecer
as
relações
(GOLEMAN,
2001).

No que se refere a este conceito,
Goleman também faz uma reflexão bastante
oportuna, que condiz com as palavras de
Alzina e com a perspectiva deste artigo:

Como prática estritamente humana jamais pude
entender a educação como uma experiência fria, sem
alma, em que os sentimentos e emoções, os desejos,
os sonhos, devessem ser reprimidos por uma espécie
de ditadura reacionista. Nem tampouco jamais
compreendi a prática educativa como uma experiência
a que faltasse o rigor em que se gera a necessária
disciplina intelectual (FREIRE, 1996, p. 146).

A alfabetização emocional amplia nossa visão
acerca do que é a escola, explicitando-a como um
agente da sociedade encarregado de constatar
se as crianças estão obtendo os ensinamentos
essenciais para a vida –isto significa um retorno ao
papel da educação. Esse projeto
maior
exige,
além de qualquer coisa específica no currículo,
o aproveitamento das oportunidades, dentro e
fora das salas de aula, para ajudar os alunos a
transformar momentos de crise pessoal em lições de
competência emocional (GOLEMAN, 2001, p. 294).

Aristóteles já dizia “educar a mente sem
educar o coração não é educação”. Outro
teórico renomado Paulo Freire, também afirmou:

Para ajudar efetivamente os estudantes na
formação integral, é preciso apurar o olhar,
ativar a sensibilidade. De forma alguma o
objetivo é culpar os docentes e a equipe
gestora pelo caos enfrentado em tantas
escolas, é sabido do empenho, do esforço e
da persistência deles. Todavia, há inúmeros
sentimentos
envolvidos
nas
relações
interpessoais que precisam ser administrados.
Neste sentido, ignorar as sensações tanto
A história da educação no Brasil passou por dos docentes, quanto dos alunos é incabível:
uma série de mudanças ao longo do tempo,
mas ainda há um vestígio da concepção de [...] a prática docente é uma prática tanto cognitiva
aluno passivo, de uma sala de aula neutra, como emocional. Como seres humanos, os professores
na qual a comunidade educativa não se sente estão sempre sob influência das emoções. Quando
responsável por nada além da transmissão dão aula, eles sentem simultaneamente uma mistura
de conteúdo, do cumprimento de regras já de emoções, muitas vezes contraditórias. Por exemplo,
previamente estabelecidas. Frequentemente estão entusiasmados, aborrecidos, tristes, angustiados
os professores se mostram desmotivados, e tudo isso ao mesmo tempo (CASASSUS, 2009, p. 206).
insatisfeitos na profissão e, até mesmo, adoecem.
Portanto, longe de condenar os educadores,
deve-se considerar seus sentimentos e
validar o seu papel na sociedade, a diferença
A que fazem na vida dos estudantes. Como
referência podem incentivar os demais.
Assim, o que eles precisam é de ferramentas
para expandir as possibilidades de
mediação, ou seja, ampliar o repertório.
A experiência tem um peso fundamental,
porém, buscar qualificação constante
é crucial. Em suma, dar atenção ao
campo afetivo só trará benefícios para
todos. Uma escola de qualidade deve
incluir este aspecto em seu currículo.
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das ações, sem julgamento, solicitar que
os envolvidos falem como se sentiram e só
após perguntar a eles de que jeito poderiam
resolver a situação. É cuidar do caminho,
não somente do fim (no caso, pedido de
desculpas). Apesar de pequenos os alunos
podem surpreender com suas estratégias
de retratação. Além disso, o professor pode
TRABALHANDO AS EMOÇÕES
compartilhar suas próprias emoções e ajudar
os alunos a nomear o que estão sentindo
É bastante comum, desde a Educação
(GOLEMAN, 2001).
Infantil, o professor ficar boa parte do tempo
resolvendo conflitos de relacionamento entre
Planejar rodas avaliativas sobre o dia também
os alunos. Quando as crianças são pequenas é algo interessante, pois permite um espaço
as questões ficam no âmbito da sala de aula, para todos falarem o que gostaram ou não, o
já os alunos do Ensino fundamental, por vezes, que chamou mais atenção, o que melhorar.
são encaminhados a direção, especialmente Isto colabora inclusive para os próximos
se houver agressão física. Geralmente, para planejamentos do professor. Neste momento
é essencial pontuar sempre as atitudes,
tentar solucionar, a gestão opta por punições
nunca as pessoas, uma vez que a ideia não
como
advertência
verbal,
advertência é expor ninguém. No começo as crianças têm
por escrito, solicitação da presença da dificuldade de falar as ações sem dizer quem as
família
imediatamente
ou
suspensão. praticou, mas gradualmente elas desenvolvem
esta habilidade. Sendo assim, se o assunto for,
As sugestões de atividades a seguir têm por exemplo, “barulho excessivo” todos podem
a função de reduzir as situações agressivas relatar o quanto isso prejudica e chegar em um
consenso sem apontar um culpado
de qualquer espécie, o estresse do corpo
(GOLEMAN,
2001).
docente, evitar o descontrole emocional, além
de incentivar o reconhecimento dos próprios
sentimentos e exercitar a empatia. Em
seu trabalho Goleman reconhece:
[...] se seguimos desatendendo o campo afetivo
na educação, continuaremos devolvendo ao
mundo indivíduos fixados em pautas infantis de
conduta, sentimento e pensamento, e certamente
estaremos
nos
afastando
do
objetivo
de
educar pessoas para que possam desenvolverse em plenitude (NARANJO, 2013, p. 209).

ideia básica é elevar o nível de competência
social e emocional nas crianças
como
parte
de
sua educação regular —não
apenas uma coisa ensinada como paliativo
para crianças que estão ficando para trás e
que sã “perturbadas”, mas um conjunto de
aptidões e compreensões essenciais para
cada criança. O aprendizado não ocorria
de forma isolada dos sentimentos dos
participantes (GOLEMAN 2001, p. 276).

Na Educação Infantil, em geral,
espontaneamente as crianças falam sobre
seu descontentamento com algo, por
exemplo, queixando-se que o colega bateu.
Então, o adulto chama o outro aluno, diz que
não é certo e instrui a pedir desculpas. Aqui a
grande questão é ultrapassar o procedimento
padrão e levar os alunos a reflexão. Para
tal, é válido usar uma linguagem descritiva
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Em outras ocasiões é possível trabalhar
com os jogos das emoções, porque eles
ajudam a nomear os sentimentos, reconhecêlos e, também, a ouvir o outro. Alguns deles
são: almofadas ou bonecos com expressões,
mímica, jogo da memória, cartas com desenhos
faciais, rosto de papel móvel, quebra-cabeça
das emoções e semáforo para mostrar a cor
que representa o sentimento do momento.
Quanto ao uso de jogos como ferramenta
de
aprendizagem
Prodócimo
declara:
O prazer que o ambiente do jogo proporciona,
associado à liberdade advinda deste mesmo ambiente
carregado de subjetividade, permite que ocorram
manifestações emocionais que geram, por sua vez um
autoconhecimento que, se bem orientado pelo professor,
pode, talvez, fazer o aluno vir a refletir sobre suas ações,
transformando seu comportamento em determinadas
situações; pois o professor bem instruído enxergará em
tais características um campo fértil para aprendizagens
significativas (PRODÓCIMO, et al, 2007, p. 112).

Para que a história realmente prenda a atenção da
criança, deve entretê-la e despertar a sua curiosidade.
Contudo, para enriquecer a sua vida, deve estimular-lhe
a imaginação: ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a
tornar claras suas emoções; estar em harmonia com suas
ansiedades e aspirações; reconhecer plenamente suas
dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para os
problemas que a perturbam (BETTELHEIM, 2009, p.11).

Conforme a faixa etária as atividades
planejadas podem sofrer adaptações. Para os
alunos do Ensino Fundamental, por exemplo,
as propostas com enfoque socioemocional
podem acontecer, entre outras formas, por
meio de projetos, assembleias, dramatizações,
interpretação de filmes, roda de conversa
sobre diferentes dilemas (temas geradores)
e grupos de apoio formado por mediadores.

O trabalho com projetos é oportuno,
engloba muitas possibilidades, pode envolver
a escola toda e ser construído de acordo
com a necessidade local após levantamento
Neste trecho citado o autor não falava do perfil do grupo. Considerando o zelo por
especificamente dos jogos das emoções, relações saudáveis, temas como gentileza,
entretanto, suas ideias são pertinentes na respeito e solidariedade são apropriados.
argumentação deste artigo. Em sua obra Luckesi
Entende-se por assembleia de classe o
também trata a importância da ludicidade,
espaço
dedicado à discussão de situações
abrangendo o uso de jogos. Segundo ele:
escolares levantadas por professores, alunos
A atividade lúdica é aquela que dá plenitude e, por e demais funcionários da escola, em busca
isso, prazer ao ser humano, seja como exercício, seja de resoluções dialógicas. Para tal, pode-se
como jogo simbólico, seja como jogo de regras. Os disponibilizar dois cartazes na sala de aula com
jogos apresentam múltiplas possibilidades de interação as frases “eu felicito” e “eu quero falar sobre”.
consigo mesmo e com os outros (LUCKESI, 1998, p. 29). Ao longo da semana o cartaz é preenchido
espontaneamente e no momento dedicado
Outra atividade que pode disparar uma boa a assembleia o mediador organiza e aborda
2001).
roda de conversa é a hora da história. Entre os assuntos listados (GOLEMAN,
os critérios para se escolher uma leitura de
Um alerta importante, segundo Araújo, é
qualidade, está o trabalho com as emoções.
cuidar
da condução da conversa.
O livro não precisa abordar um sentimento
específico, ele pode simplesmente sugerir
uma reflexão e a interpretação fica por conta O objetivo de uma boa assembleia é discutir princípios
dos ouvintes, que podem inclusive “sentir” de e atitudes, e daí construir regras de regulação coletiva
formas diferentes. A troca de percepções será e propostas de resolução dos problemas. Discutemvaliosa. Alguns títulos recomendados são: O se as brigas na escola, a sujeira da classe, o assédio
coração e a garrafa (Oliver Jeffers), Pata de moral ou sexual, o fato de as aulas estarem sendo
elefante (Luciene R. Tognetta), Tromba tromba prejudicadas por determinados comportamentos,
(David Mckee), O reizinho mandão (Ruth e não quem está cometendo mais faltas. Isso
Rocha), A menina e seus pontinhos (Silmara porque as regras jamais podem ser personalizadas.
Rascalha Casadei), Menina amarrotada (Aline Não podem ser feitas para um pequeno grupo.
Abreu) e Ernesto (BLANDINA FRANCO): Elas têm de ser coletivas (ARAÚJO, 2004, p. 62).
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Evidente que algumas regras escolares não
são negociáveis, quando os alunos participam do
processo de construção dos limites nas relações
não quer dizer que tudo será alterado, mas que
eles poderão opinar, argumentar, ouvir o outro e
entender as razões de determinadas medidas:
um espaço em que o professor pode conhecer melhor
seus alunos e estes conhecerem-se mutuamente,
em que se discutem os conflitos e se negociam
soluções, vivenciando a democracia e validando
o respeito mútuo como princípio norteador das
relações interpessoais. Assim, essas ações constantes
contribuem para a elaboração de capacidade
psicomotora necessárias ao processo de construção
de valores e atitudes (TOGNETTA, 2001. p. 62).

Geralmente, as assembleias acontecem
na própria sala de aula, semanalmente ou
quinzenalmente para não acumular assuntos.
Os resultados desta escuta dos alunos
refletem por toda a escola e melhora a
convivência, uma vez que suscita o sentimento
de pertencimento a turma e ao ambiente.

Em relação aos grupos de apoio (podem
receber outra nomenclatura), o ideal é de
sejam formados por diferentes membros da
escola (alunos, professores, inspetores etc.).
Sua função é coletar dados da escola e ajudar
por meio do diálogo. Para entender os dilemas
da escola, entre outras ações, podem espalhar
caixas ou urnas de “denúncia” por todo ambiente
escolar. Assim, as pessoas podem escrever o
que aborrece e tem a opção de se identificar ou
não. Quando identificada, as partes se sentam
para conversar com o apoio do mediador.
Caso não identificada, as ações podem ser
diferenciadas, por exemplo, trabalhando
a questão levantada por meio de filmes,
cartazes espalhados, panfletos informativos,
rodas de conversa (TOGNETTA, 2001).
Após a exposição de todas estas propostas,
é fundamental destacar que sempre é melhor
agir na prevenção, planejar momentos de
diálogos com a finalidade da boa convivência,
contudo, surgem acontecimentos inesperados
e, cabe ao educador, perceber a oportunidade
para tornar os conflitos situações construtivas
de
aprendizagem
(TOGNETTA,
2001).
De modo geral, a ideia sempre será que
o estudante se sinta valor e respeite o outro.
A abordagem faz total diferença. Neste
caso, o profissional da área da educação
precisa administrar o tempo didático com
destreza. Não é possível, nem viável para
a aula o tempo todo para tratar assuntos
interpessoais, porém, também não é saudável
para o grupo desconsiderá-los. Em algum
momento as situações problemáticas precisam
vir à tona. O que conta não é somente a
quantidade de vezes que ocorrerão as
abordagens, mas a qualidade delas:
As reações emocionais exercem uma influência
essencial e absoluta em todas as formas de nosso
comportamento e em todos os momentos do processo
educativo. Se quisermos que os alunos recordem
melhor ou exercitem mais seu pensamento, devemos
fazer com que essas atividades sejam emocionalmente
estimuladas. A experiência e a pesquisa têm
demonstrado que um fato impregnado de emoção é
recordado de forma mais sólida, firme e prolongada
que um feito indiferente (VYGOTSKY, 2003, p. 121).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de tudo que foi exposto, observa-se que a escola é, e possivelmente sempre será, um
terreno fértil para cuidar das relações, para semear valores, incentivar a autonomia, contribuir
na transformação da sociedade.
As estratégias podem variar, até porque cada grupo tem suas especificidades, além
das características individuais dos estudantes, no entanto, todos precisam reconhecer os
sentimentos e aprender a lidar com eles. Por isso, não há desculpas para uma escola não
inserir a Educação emocional em seu currículo.
O olhar humanizado, a capacitação profissional, o encorajamento e o apoio por parte da
gestão, bem como a troca de experiências com parceiros de trabalho, tornarão o educador mais
aliviado quanto as suas angústias e seguro para intervir na sala de aula. Consequentemente,
reduzirão as situações agressivas de qualquer natureza e, assim, o ambiente ficará mais
agradável para todos.
As atividades com este enfoque devem ser disponibilizadas desde a mais tenra idade e a
mediação dos conflitos deve impulsionar a reflexão, não meramente uma punição. Falar sobre
suas emoções e respeitar os sentimentos alheios sempre será algo benéfico, independente
da faixa etária.
Portanto, a escola que contempla a Educação emocional pode contribuir na formação de
cidadãos mais autônomos, respeitosos e felizes. Casassus ratifica esta perspectiva abaixo e,
assim, fica o convite a todos os profissionais da área para repensar sua prática, “para transmitir
o gosto pelo conhecimento um professor precisa dominar os conteúdos de sua disciplina,
e também saber acolher as turmas, identificando e trabalhando interesses e sentimentos”
(CASASSUS, 2009).
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CONTAÇÃO E DA CRIAÇÃO DE
HISTÓRIAS PELAS PRÓPRIAS
CRIANÇAS
RESUMO: Na contação e da criação de histórias pelas próprias crianças, através de livros de
ilustração na educação infantil, tem possibilitado a aprendizagem e a ampliação da capacidade
de comunicação das crianças ao perguntar, ao expor seus pensamentos e ao fazer novas
descobertas. As histórias permitem as crianças conhecer os valores, os costumes e a cultura.
Dessa forma, literatura infantil e escola, juntas, se unem para trazer as informações necessárias
ao desenvolvimento intelectual da criança. A literatura infantil está no centro do processo de
transformações que a sociedade enfrenta e têm vínculos diretos com a escola. Conforme
Souza e Bernardino (2011), a contação de histórias é uma estratégia pedagógica, que se
bem utilizada pode favorecer significativamente a prática docente na educação infantil. Através
desta prática é possível estimular a imaginação, educar, instruir, desenvolver habilidades
cognitivas, dinamizar o processo de leitura e escrita, além de ser uma atividade interativa
que potencializa a linguagem infantil. Além de ser utilizada como estratégia pedagógica a
literatura infantil pode oferecer à criança, desde que devidamente utilizada de forma correta,
à percepção, o desenvolvimento, a sensibilidade do leitor infantil e sua imaginação. Na
atualidade podemos observar o crescimento qualitativo dos livros de literatura infantil com uma
diversidade de textos, figuras e linguagens que ajudam a prática educativa do professor, sendo
instrumento de fundamental importância para apoiar a atividade de contação de histórias.

Palavras-chave: Contação; Crianças; Aprendizagem; Desenvolvimento; Literatura.
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INTRODUÇÃO

A

proposta de estudo, explorar a diferença entre literatura escrita e literatura oral, ou
seja, ler uma história é importante para o processo pedagógico, mas contar história
nos leva a um passado distante, quando o contador sentava-se em roda e contava
histórias de fadas, fábulas, mitos e lendas. O ato de contar histórias para os ouvintes traz um
pouco da cultura do seu povo.
Queremos mostrar aqui o quanto à prática de contar histórias vem crescendo nos dias de
hoje e como é importante resgatá-la, já que a televisão, o computador com suas redes sociais,
o vídeo game, etc., tomaram o lugar do contador de histórias.
Para se contar uma história é necessária interação entre o contador e a história, ou seja, o
contador deve deixar que a história tome seu corpo, sua voz, enfim, sua mente, pois somente
desta forma ele poderá buscar dentro de si as coisas que foram aprendidas com seus
antecessores e colocá-las em prática quando estiver contando história.
A presença da literatura infantil na sala de aula e a mediação realizada pelo professor
proporciona à criança, a participação, o prazer e a alegria permitindo-lhe participar de um
mundo mágico da literatura e da imaginação. É importante que os professores da educação
infantil, reconheçam a prática de narrar histórias, como uma prática de leitura fundamental
para a formação dos alunos enquanto leitores. Entretanto é fundamental que essa importância
não fique só no discurso ou no papel. Ela deve ser praticada no dia a dia nas salas de aula.
O fracasso escolar no ensino fundamental, que se torna a cada dia mais visível, é um retrato
de como esta prática pode estar sendo esquecida, diante da evolução tecnológica, que se
utilizem outros meios para a educação destas crianças, afetando o desenvolvimento pelo
gosto da leitura e formação de leitores, que é atribuída sob a forma de como o professor está
trabalhando a relação do livro literário com o aluno.
Apesar da importância da literatura e da contação de histórias na educação infantil, para
muitos professores e instituições, é vista como um entretenimento para as crianças da educação
infantil e séries iniciais ou como um recurso para acalmar as crianças nos momentos em que
elas se encontram agitadas. Com isso os alunos não estão recebendo o estímulo adequado
quando se trabalha com a literatura, nem pelos professores nem pelas escolas, que não
trabalham de maneira correta dentro das instituições de ensino, tirando a oportunidade dessas
crianças de terem uma experiência positiva com a leitura.
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O CONTADOR DE HISTÓRIAS
Segundo Busatto
(2003), quando o
contador se entrega a história, ele disponibiliza
ao ouvinte vários elementos para que o mesmo
possa ampliar seu horizonte de conhecimentos,
aguçando sua imaginação e fantasias.
Ao contarmos uma história, ampliamos
os conhecimentos, as referências, abrimos
novos caminhos a serem trilhados, enfim,
disponibilizamos um leque de possibilidades
ao ouvinte, para que ele possa usar de acordo
com sua imaginação e suas necessidades
pessoais. Uma história bem contada permite
ao ouvinte viajar no tempo e no espaço criando
ele próprio os personagens de acordo com
seus conceitos, seus conhecimentos prévios,
sendo assim, podemos afirmar que para cada
ouvinte o personagem é único, pois é aquele
que a sua imaginação criou ajudada, é claro,
pela interpretação do contador. E para cada
contador a história também é única, já que ele
pode incluir ou excluir fatos de acordo com
seus critérios pessoais (BUSATTO, 2003).
O conto encanta e este encanto encontra-se
em nos fazer rir e chorar, imaginar e construir
a nossa própria história com base em nossos
referenciais. Como os contos de literatura oral
são curtos, o ouvinte, através de sua imaginação,
poderá dar continuidade ou término a narrativa.
Os contos foram se modificando
através dos tempos, conforme a
necessidade da época em que
estavam sendo contados. De acordo
com BUSATTO (2003), autora do livro
Contando e Encantando, foi somente
no último século que a oralidade
passou a ser vista como uma categoria
literária e merecedora de pesquisas;
de acordo com ela, os contos mais
divulgados são os de fadas e
os contos de mitologia grega.
No século XII Charles Perrault
reuniu contos de tradição em um livro
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chamado Contos da mãe gansa, os irmãos
Grimm publicaram contos colhidos do povo,
mas principalmente de uma contadora de
histórias chamada Katherina Wieckmann,
sua ama, no livro Contos para crianças
e para o lar (BUSATTO, 2003, p.24).
O contador de histórias exerce papel
fundamental na formação cultural da criança,
dado que institui-lhes a vivência do passado e
do futuro, a experiência do medo, da alegria, dá
risada, e outros conteúdos subjetivos, por meio
dos quais a criança passa, dialogicamente
com o professor, a se conhecer e reconhecer.
Ademais, “o contato com as histórias na
cultura significa para as crianças o reencontro
simbólico com um padrão organizativo - temporal
e mesmo rítmico – que elas já vivem em sua
experiência com a sucessão dos eventos no
tempo: a rotina doméstica, a expectativa pelo
aniversário, o ziguezague entre lembrança e
imaginação prospectiva que marcam a ação
do faz-de-conta” (GIRARDELLO, 2007, p.2).
Ou ainda, citando Abramovich (1995,
p.15), é através duma história que se podem
descobrir outros lugares, outros campos,
outros jeitos de agir e de ser, outra ética,
outra ótica... “É ficar sabendo História,
Geografia, Filosofia, Política, Sociologia,
sem precisar saber o nome disso tudo e
muito menos achar que tem cara de aula...”

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

Eis aqui um ponto fundamental: o ato de
contar histórias funciona de modo diferente
de
outras
ferramentas
pedagógicas,
pelo simples fato de sua realização darse ‘naturalmente’, isto é, ocorrer por uma
espécie de encantamento, que envolve,
em grande parte, aspectos emocionais.

contar histórias passa a ser reconhecida como
prática oral de um patrimônio cultural capaz
de proporcionar prazer e lazer e que por meio
deste processo as crianças aprendem a falar
melhor, usam a imaginação e se desenvolvem
muito mais. A partir dos contos, das histórias
e da motivação do professor, a criança tem
a oportunidade de exercitar a imaginação,
criando imagens a partir do contexto social na
qual se encontra inserida. Sendo então o uso
da literatura infantil e do processo de contação
de histórias de fundamental importância para
o desenvolvimento intelectual e emocional da
criança (TORRES & TETTAMANZY, 2008).

Por tudo isso, dado a relevância da
prática de contação de histórias para
crianças mencionadas acima, mostrará
a importância desta ferramenta para a
formação de crianças leitoras, e como o
espaço pedagógico-infantil pode se valer dele
através de diferentes meios e com diversos
instrumentos, sejam brinquedos infantis, sejam
Com isso se torna inevitável para a
ferramentas audiovisuais (Rádio TV, etc.). compreensão deste trabalho obter informações
sobre: Qual a importância da contação de
Além disso, esse trabalho terá como meta histórias na educação infantil? Que tipo de
insistir na rentabilidade que a contação livros literários se utiliza? Que materiais a
de história carrega. Pois, como se vê, escola disponibiliza para apoiar a leitura? Como
sua legitimação não provém de nenhuma esta influência no processo de aprendizagem
instituição escolar, nem de nenhuma prática da criança? Qual o futuro da literatura e da
pedagógica especializada. Antes, a contação contação de histórias em tempos em que
é fruto de diversos ambientes sociais, o surgem novos gêneros digitais, distanciando a
popular, familiar, amoroso, midiático, etc., com interação entre autores, textos e leitores? Mas
forte associação ao discurso da oralidade. o ato de contar e recontar Histórias infantis no
ambiente educativo tem realmente acontecido
Assim, pelo simples fato de esta prática e contribuído para o desenvolvimento
discursiva se materializar em outros contextos infantil?
Este
é
o
questionamento
que não o educacional é que se pode presumir que esta pesquisa quer responder.
sua rentabilidade. Cabe a educação, por isto,
enquanto campo em relação de diálogo com
Hoje, tem-se inúmeras obras dedicadas
a sociedade, se utilizar deste instrumento, exclusivamente às crianças e profissionais
intensificando as potencialidades pedagógicas envolvidos com esse maravilhoso mundo
nele presente. É neste aspecto que este de imaginação e curiosidade, despertando
trabalho pretende se apoiar (BUSATTO 2003). interesse em pessoas de todas as idades.

A ARTE DE CONTAR HISTÓRIA
Para Torres & Tettamanzy (2008). É
função da escola, estimular no aluno, o
gosto e o prazer pela leitura, que deve ser
disponibilizada em sala de aula de maneira
atraente, prazerosa e significativa, devendo
estar desvinculada da obrigatoriedade.

Incentivar a formação do hábito de leitura
na idade em que todos os hábitos se formam,
isto é, na infância, é muito importante. Neste
sentido a literatura infantil é uma peça
fundamental para este desenvolvimento, que
não pode ser deixado de lado em nossas salas
de aula (TORRES & TETTAMANZY, 2008).

Não podemos deixar de citar As Mil e umas
Assim, é possível afirmar que a arte de Noites, conto reinventado várias vezes, mas
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sem perder a sua característica principal que
são os mil contos narrados por Sherazade ao
rei Shariar. Através de As Mil e umas Noites
podemos perceber o quanto um conto pode
prender a atenção do ouvinte e fazê-lo viajar
através de sua imaginação, pois Sherazade
conseguiu entreter o Rei Sheriar por mil
noites, evitando que ele a matasse. Alguns
contos orais originaram-se de ensinamentos
religiosos. “Cristo foi um grande contador
de histórias e parábolas, que podemos
encontrar na Bíblia” (BUSATTO, 2003, p.26).
Contar histórias, ou ouvir uma história bem contada
está entre as coisas mais gostosas da vida. E como
se aprende com elas! “Os contos enriquecem nosso
interior, desenvolvem a individualidade e, ao mesmo
tempo, nos tornam mais flexíveis para resolver problemas
e aceitar diferenças” (MACHADO, 2006, p.23)

Contar história é um evento poético que
está ligado ao imaginário por possuir uma
estrutura literária de imagens simbólicas, que
funcionam como impulsor da imaginação; o
contar história é uma arte que pode transformar
o narrador e o ouvinte. A arte de contar história
é importante para o aprendizado de qualquer
ser humano, pois permite aos educadores e
pais ensinarem de uma forma prazerosa sem
que a pessoa sinta-se obrigada a aprender.

Para Abramovich (1997), ler histórias
permite a suscitação do imaginário bem como
a resposta aos diversos questionamentos,
visto que, através das histórias, podemos
descobrir outros lugares, tempos, culturas,
etnias, diversidades, podemos também
aprender sobre Geografia, Filosofia, Política,
Matemática, Sociologia, Temas Transversais,
etc., enfim a contação de história, não é um ato
separado, sem propósito e/ou objetivos, mas
sim uma ferramenta com a qual se pode dar
continuidade a processos de aprendizagem.
A contação de história é relatada desde os
primórdios. Antes era utilizada com a finalidade
para que o homem pudesse fazer relatos de
suas experiências e transferi-las para seus
descendentes, e, conforme foi aumentando
o valor que se dava para essa prática
passou a perceber que se poderiam obter
aprendizado através da contação de histórias.
Alves (2011, p.8) ressalta que, desde os
primórdios da humanidade, contar histórias
é uma atividade privilegiada na transmissão
de conhecimentos e valores humanos. Essa
atividade tão simples, mas tão fundamental,
pode se tornar uma rotina banal ou representar
um momento de excepcional importância na
educação das crianças (ALVES, 2011, p.8).

Abramovich, (1993), destaca que ouvir
histórias é muito importante na formação de
qualquer criança, é o início da aprendizagem
Os contos das Mil e Uma Noites ficaram tão para ser um leitor e, tornar-se um leitor
famosos que alguns ganharam livros próprios e é começar a compreender e interpretar
o mundo. Por isso precisamos “[...] ler
produções cinematográficas como: Ali Babá e os
histórias para as crianças, sempre, sempre...”.
quarenta ladrões, Aladim, Simbad O marujo, etc.
Segundo Busatto (2006) e Sisto (2005) a
contação de histórias ajudam na formação
psicológica, intelectual e espiritual do indivíduo,
pois através delas, podemos trabalhar as
diferenças entre grupos étnicos, as
diferenças culturais, religiosas e
ainda introduzir conceitos éticos no
ouvinte. E MALUF (2003) acrescenta
que à medida que as crianças
vivenciam novas experiências,
desenvolvem suas fantasias, e
o prazer se expande em alegrias.
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Neste contexto torna-se necessário e
imprescindível, ampliar o espaço da contação
de história nas escolas de educação infantil,
no trabalho efetivo dos professores, pois ela
ajuda muito no aprendizado da criança, que
precisa de imaginação para constituir-se com
liberdade (ALVES, 2011).
O contato da criança com o livro e com
as histórias poderá ocorrer mesmo antes da
criança saber ler, e o professor é quem terá
a missão de mediar este contato na sala de
aula.
Para RCNEI (BRASIL, 1998): Recontar
histórias é outra atividade que pode ser
desenvolvida pelas crianças. Elas podem
contar histórias conhecidas com a ajuda do
professor, reconstruindo o texto original à
sua maneira. Para isso podem apoiar-se nas
ilustrações e na versão lida. Nessas condições,
cabe ao professor promover situações para
que as crianças compreendam as relações
entre o que se fala o texto escrito e a imagem
(BRASIL, 1998).
O professor lê a história, as crianças
escutam,
observam
as
gravuras
e,
frequentemente, depois de algumas leituras,
já conseguem recontar a história, utilizando
algumas expressões e palavras ouvidas na
voz do professor. Nesse sentido, é importante
ler as histórias tal qual está escrita, imprimindo
ritmo à narrativa e dando à criança a ideia de
que ler significa atribuir significado ao texto e
compreendê-lo.

contribuindo na construção da subjetividade e
da sensibilidade das crianças.
Toda criança se desenvolve se for bem
estimulada e a contação de história viabiliza
esta estimulação colocando a criança em
confronto consigo mesma para distinguir o
real do imaginário. Dentre as contribuições
da contação de história desenvolvidas pela
criança através do que houve nas histórias são
destacadas por Dohme (2005, p.19) alguns
aspectos relevantes, tais como: Caráter,
raciocínio, imaginação, criatividade, senso
crítico e disciplina.
Para Góes (1994), a literatura infantil deve
influir nos aspectos da educação do aluno,
nas três áreas vitais do homem: atividade,
inteligência e afetividade. O ideal da literatura é
deleitar, entreter, instruir e educar as crianças,
o prazer deve envolvê-los, pois a literatura é
uma arte e a função da arte é dar prazer, pois
se assim não for deixa de ser arte.
Outro fator relevante sobre o tema é que
este está estritamente ligado a formação de
futuros leitores, característica está ausente
em grande parte da sociedade mundial, pois
como afirma Meireles (1979) “o gosto de
ouvir é como o gosto de ler”. A partir dessa
ideia, espera-se que os leitores, sejam eles
crianças ou adolescentes, desfrutem da
contação de histórias não apenas como um
mero momento de lazer, mas que a partir dela
fosse despertado neles o anseio pela leitura e
escrita, de modo que produzam e reproduzam
suas próprias histórias, Desta forma, espera-se
que ao ouvirem histórias os leitores busquem
outras histórias nos livros, e despertem para a
escrita e contação de suas próprias histórias,
já que “o gosto de contar é idêntico ao de
escrever (...)”

Para diversos autores que possuem estudos
realizados sobre a literatura e a contação de
histórias na educação infantil, esta prática é de
suma importância devido a sua capacidade
de aprendizagem que esta proporciona as
crianças, tendo a comprovação que ela pode
formar o pensamento humano e, portanto, seu
Ou seja, o ato de contar histórias traz uma
benefício está para além de contar histórias série de fatores que está muito além dos
para crianças.
domínios das técnicas, envolve muito mais o
entendimento por parte do contador/leitor das
Ainda, conforme RCNEI (BRASIL, 1998): questões psicológicas presentes no “mundo”
as instituições de educação infantil podem dos ouvintes e as influências que as histórias
resgatar o repertório de histórias que as exercem na vida de cada pessoa/criança. As
crianças ouvem em casa e nos ambientes práticas educacionais e técnicas artísticas,
que frequentam, uma vez que essas histórias não são suficientes, mas principalmente à
se constituem em rica fonte de informação cumplicidade no olhar, empatia e sensibilidade
sobre as diversas formas culturais de lidar para entender quando os ouvintes/crianças
com as emoções e com as questões éticas, expressam seus anseios, medos, esperanças
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e desejos com um simples gesto ou jeito de
Conforme tais afirmações expostas acima,
olhar ao ouvirem a história.
o presente trabalho foi desenvolvido através
da pesquisa científica, para obtenção de
Conforme ressalta Coelho (1997):
dados necessários para a elaboração deste,
Quem se propõe a contar uma história, e a embasados em autores que tenham algo a
estudar tendo em vista as características dos oferecer sobre o respectivo assunto.
elementos que a compõem, adquire maior
confiança, familiariza-se com os personagens,
Foi utilizado, como instrumento de pesquisa:
vivenciam emoções que poderá transmitir, a revisão bibliográfica desenvolvida com base
fazendo as adaptações convenientes e em materiais publicados, como: livros, revistas
trabalhando cada elemento com a devida e em rede eletrônica, acessível ao público em
técnica (COELHO, 1997).
geral. Quanto ao método de análise utilizado
será o dedutivo, ou seja, terá como objetivo
As histórias contadas e ouvidas são um explicar o conteúdo por meios das premissas,
alimento para o imaginário de cada criança através de uma análise geral para o particular.
e de cada professor envolvido na atividade.
E, a partir daí que surge a importância que
Constata-se então que a literatura não
tem a educação tanto formal, que deve ser está recebendo uma atenção adequada e
apresentada a criança quando ela inicia o a contação de histórias torna-se uma tarefa
processo de estudo escolar, como a informal, ou instrumentos para as provas/avaliações,
que é companheira da criança e do adulto por afastando o aluno do prazer de ler.
toda a vida. Pois ambas têm como objetivo
principal o intuito de educar.
Como afirma Batista (2007), que as escolas
algumas vezes costumam recusar um trabalho
Para Gil (1999) a pesquisa é um processo diferenciado com a leitura porque a contação
formal e sistemático de desenvolvimento do de histórias se distancia dos métodos das
método científico. O objetivo fundamental da avaliações, ou do que o currículo propõe,
pesquisa é descobrir respostas para problemas porque essas escolas têm dificuldade de
mediante o emprego de procedimentos trabalhar com o que não pode ser avaliado.
científicos, ou seja, é um conjunto de ações Desta forma a literatura infantil perde sua beleza
propostas para encontrar a solução para quando é vista como conteúdo avaliativo,
um problema, e não se tem informações fazendo com que o prazer dado pelo trabalho
necessárias para solucioná-las.
desenvolvido com a literatura se perca com
De acordo com Moresi (2003), pesquisa a avaliação. [...] cada vez que contamos uma
metodológica é o estudo que se refere à história perpetuamos a existência dos seres
elaboração de instrumentos de captação fantásticos, lhes damos vida e espaço para
da realidade. Está, portanto associada a que se manifestem e encantem nosso mundo
caminhos, formas maneiras, procedimentos (BUSATTO, 2003, p.12).
para atingir determinado fim.
A partir das informações citadas acima,
nota-se a necessidade de realizar um estudo/
reflexão sobre o tema da contação de história
na educação infantil, com o objetivo de
contribuir com a uma análise e uma
possível intensificação dessa prática em
sala de aula na Educação Infantil, como
um dos métodos importantes no processo
de ensino e aprendizagem das crianças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Contar história é diferente de representar, pois na representação o personagem já está
construído e o ator só procura aperfeiçoa-lo, já na narrativa quem vai construir o personagem
é o ouvinte com a ajuda dos dados que são passados pelo narrador. Pode-se usar técnicas
teatrais para narrar, mas deve-se ter muito cuidado para que o uso destas, não tire do ouvinte
a possibilidade de imaginar o personagem.
Também de vital importância conversar com o ouvinte sobre a história após o seu término,
fazer perguntas sobre os personagens e sobre os fatos ocorridos na história. A responsabilidade
de instruir o aluno é da escola, matemática, português, geografia e por vai, é no ambiente
escolar que nosso aluno recebe a informação necessária para dar prosseguimento a sua vida
escolar e futuramente profissional. Mas é em casa que deve começar propriamente o ato de
ler, já desde bem pequena a criança deve começar a ouvir histórias lidas pela mãe ou outros
membros da família.
Ouvindo histórias o interesse por saber ler e mais tarde pelo prazer de ler vai se fortalecendo,
é ouvindo desde cedo histórias que ela aprende a ser crítica, sábia, pensante. Quem lê voa
longe na imaginação, conhece lugares sem nunca lá ter estado.
Sabemos que muitos não compram livros pelo seu custo ou não tem incentivo por parte
dos pais e até por alguns professores que estão mais preocupados em trabalhar as atividades
curriculares. Existem ainda hoje muitas escolas sem uma biblioteca, ou se tem, nem sempre
é bem equipada.
O professor precisa levar para a sala de aula materiais diversos que possam transformar
e enriquecer seu modo de ensinar, além é claro de despertar o interesse e a curiosidade de
seu aluno. A criança hoje não aceita mais aulas tradicionais, pois está vivendo em uma época
de muita informação, constantemente voltada para todo tipo de apelo comercial. Sua atenção
dispersa-se muito rapidamente, basta que a aula esteja monótona para que isso aconteça.
Cabe ao professor usar outros métodos em sala, sejam eles didáticos ou tecnológicos.
Além da aprendizagem não podemos esquecer do lado humano de cada criança, pois
todas têm sua própria personalidade e portanto seus anseios e desejos.
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IMPORTÂNCIA DO LÚDICO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este trabalho analisou o uso dos jogos e brincadeiras na Educação Infantil. Ao longo
da história do pensamento pedagógico, o potencial dos jogos e brincadeiras como elementos
educativos tem sido bastante discutido. Considera-se que o processo de brincar, que é algo
que ocorre naturalmente tendo como finalidade única o prazer e a alegria, não se separa do
desenvolvimento cognitivo do indivíduo, razão pela qual há muito se explora as possibilidades do
uso dos jogos e brincadeiras no processo de escolarização formal. Assim, contrastando com as
interpretações que viram nos jogos e brincadeiras elementos que desviam a atenção das pessoas,
tornando-as alienadas, o pensamento pedagógico contemporâneo resgatou a importância dos
jogos, evidenciando suas grandes potencialidades como ferramenta de aprendizagem em
diversos sentidos. Disto resultou uma concepção segundo a qual o jogo não é simplesmente
uma distração, mas corresponde a uma profunda exigência do organismo e ocupa lugar de
extraordinária importância na aprendizagem e no desenvolvimento, uma vez que ele: estimula
o crescimento, a coordenação muscular, as faculdades intelectuais, a iniciativa individual,
favorecendo o advento e o progresso da palavra; a observação e conhecimento das pessoas
e das coisas do ambiente em que se vive. A consulta à literatura revelou haver um consenso
quanto às potencialidades do lúdico nesta etapa da escolarização, tendo sido apontadas, entre
outras, vantagens como: favorecer o desenvolvimento de níveis mais complexos de cognição;
levar a criança a formular hipóteses, resolver problemas e pensar sobre a realidade que a cerca.

Palavras-chave: Educação Infantil; Jogos; Brincadeiras; Lúdico.
503

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

INTRODUÇÃO

O

s jogos e brincadeiras são elementos educativos detentores de grande potencial
pedagógico, sobretudo na Educação Infantil, onde recebem maior atenção. Este
trabalho busca apresentar os resultados de pesquisa bibliográfica sobre a literatura
disponível em torno do tema. O interesse em se analisar as possibilidades do uso dos jogos
e brincadeiras como ferramenta pedagógica resulta do pressuposto segundo o qual quando
a criança encontra prazer na realização de determinada atividade, aprende melhor. Assim, o
lúdico deve ser utilizado em todas as etapas da escolarização, sempre que possível. No caso
da Educação Infantil, há uma estreita ligação entre ludicidade e aprendizagem, em função
das características da etapa de desenvolvimento na qual as crianças de zero a cinco anos se
encontram.
Neste trabalho, buscou-se responder à seguinte pergunta: a ludicidade representa,
de fato, uma ferramenta pedagógica eficaz na Educação Infantil? Para respondê-la, foram
apresentadas, com base na pesquisa bibliográfica, algumas posições que põem em evidência
as relações entre aprendizagem e atividades lúdicas. Em seguida, discutiu-se a aplicação
dessas posições na Educação Infantil. Finalmente, à luz dos dados levantados, foram tecidas
algumas considerações sobre a questão da importância dos jogos e brincadeiras na educação
infantil, bem como das medidas necessárias à ampliação do uso da ludicidade nas escolas.
Em consonância com os limites e objetivos da pesquisa, optou-se por realizar uma revisão
bibliográfica narrativa, a qual se caracteriza por não ter a intenção de esgotar as fontes de
informação, e não aplica estratégias de busca exaustivas. Assim, foram analisadas produções
bibliográficas relacionadas à temática investigada sem a preocupação com o seu formato,
recorrendo-se a livros, artigos científicos, teses e dissertações acadêmicas, publicações
oficiais, endereços eletrônicos. A partir do material levantado, buscou-se identificar pontos
consensuais e controvérsias a respeito dos assuntos que constituem o objeto da pesquisa.
Trata-se, desse modo, de revisão qualitativa da literatura. Segundo Gil (2012), a vantagem
desse tipo de pesquisa “reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de fenômenos
muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”.
A pesquisa foi realizada na base literárias Scientific Electronic Library Online SCIELO. A
seleção dos artigos foi feita utilizando os descritores: Educação Infantil; Jogos; Brincadeiras;
Lúdico. Foram selecionados somente artigos disponíveis na íntegra na língua portuguesa.
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RELAÇÕES ENTRE JOGOS E
BRINCADEIRAS E A AQUISIÇÃO DE
APRENDIZAGEM
As relações entre os jogos e brincadeiras
e a aquisição de aprendizagens têm sido
frequentemente
destacadas.
Segundo
Campos, Oliveira e Cristo (2019), o
processo de brincar, que é algo que ocorre
naturalmente tendo como finalidade única
o prazer e a alegria, não se separa do
desenvolvimento cognitivo do indivíduo,
razão pela qual há muito se explora as
possibilidades do uso dos jogos e brincadeiras
no processo de escolarização formal.
De acordo com Melo (2005), vários
estudos demonstram que o jogo, além
de ser fonte de prazer e descoberta,
traduz contexto sócio histórico refletido na
cultura, podendo assim contribuir de modo
particular para o processo de aquisição de
conhecimentos. Aprender e ensinar brincando:
Enriquece as visões do mundo e as possibilidades de
relacionamento e companheirismo, de socialização e
troca de experiências, de conhecimento do outro e
respeito às diferenças e de reflexão sobre as ações.
O lúdico é um importante instrumento de trabalho no
qual o mediador deve oferecer possibilidades para
a elaboração do
conhecimento, respeitando
as diversas
singularidades (MELO, 2005,
p.
17).

Huizinga (1993) analisou o papel do
jogo na sociedade, demonstrando que
ele está intrinsecamente associado a
certos rituais, mesmo quando estes não
tinham finalidade lúdica, de forma que:
O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida
dentro de certos e determinados limites de tempo e
espaço, segundo certas regras livremente consentidas,
mas absolutamente obrigatórias, dotado de um
fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento
de tensão e alegria e de uma consciência de ser
diferente da vida cotidiana (HUIZINGA, 1993, P. 33).

Pode-se observar a potencialidade educativa
do jogo, em primeiro lugar, por se tratar de uma
atividade marcada por regras bem definidas,
favorece a sociabilidade, ao se constituir em
uma espécie de representação das relações
sociais reais; em segundo, exige atenção dos
participantes, o que favorece o exercício da
concentração, que representa uma ferramenta
fundamental
para
o
desenvolvimento
de novas aprendizagens. Além disso,
favorece o desabrochar da criatividade
e mobiliza funções intelectuais variadas.
Kishimoto (2008) afirmou que da variedade
de fenômenos considerados como jogo, resulta
a dificuldade de defini-lo, havendo inclusive
situações consideradas como jogo e que são
desprovidas de prazer. Quando se fala em
jogo como recurso pedagógico, entretanto,
está se referindo apenas àqueles capazes de
proporcionar prazer aos participantes.
Os mais influentes representantes
do
pensamento
pedagógico
também
se
preocuparam
com o potencial do lúdico na
aprendizagem. Vigotski (1989,
p.84) afirmou que “as crianças
formam estruturas mentais
pelo uso de instrumentos e
sinais. A brincadeira, a criação
de
situações
imaginárias
surge da tensão do indivíduo e
a sociedade. O lúdico liberta a
criança das amarras da realidade”.
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Segundo Piaget (1994), o lúdico
constrói conhecimentos, principalmente nos
períodos que denominou sensório-motor e
pré-operatório. Agindo sobre os objetos, as
crianças, desde pequenas estruturam seu
espaço, seu tempo, desenvolvem a noção
de casualidade chegando à representação e,
finalmente a lógica. O jogo se dá num período
paralelo ao da imitação, porém, enquanto nesta
há uma predominância da acomodação, no
jogo, a característica essencial é a assimilação:
“se o ato de inteligência culmina num equilíbrio
entre assimilação e acomodação, enquanto
a imitação prolonga última por si mesma,
poder-se-á dizer, inversamente, que o jogo
é essencialmente assimilar, ou assimilação
predominando sobre a acomodação”.

O pensador suíço percebeu que o jogo
mantém estreita relação com os mecanismos
envolvidos na construção da inteligência,
apontando também a influência afetiva
do jogo espontâneo como instrumento
incentivador e motivador no processo de
aprendizagem, já que este dá a criança
uma razão própria que faz exercer de
maneira significativa sua inteligência e sua
necessidade de investigação (PIAGET, 1994).

Assim, contrastando com as interpretações
que viram nos jogos e brincadeiras elementos
que desviam a atenção das pessoas,
tornando-as alienadas, o pensamento
pedagógico contemporâneo resgatou a
importância dos jogos, evidenciando suas
Assim, ao ressaltar a importância do jogo, grandes potencialidades como ferramenta
Piaget (1994) considera o momento em que de aprendizagem em diversos sentidos.
a criança manifesta estranheza em relação
ao mundo dos adultos, procurando satisfazer
Disto resultou uma concepção segundo
suas necessidades afetivas e intelectuais, a qual o jogo não é simplesmente uma
assimilando o real de acordo com uma lógica distração, mas corresponde a uma profunda
própria, do que decorre um equilíbrio pessoal
exigência do organismo e ocupa lugar de
do mundo físico e
extraordinária importância na aprendizagem e
social promovido
no desenvolvimento, uma vez que ele: estimula
pelos mais
o crescimento, a coordenação muscular, as
velhos.
faculdades intelectuais, a iniciativa individual,
favorecendo o advento e o progresso da palavra;
a observação e conhecimento das pessoas
e das coisas do ambiente em que se vive.
Segundo Cória-Sabini e Lucena (2004), é
de Piaget a ideia segundo a qual as crianças
não aprendem a partir da mesma base
conceitual que caracteriza o aprendizado
dos adultos, do que resulta a necessidade
de elaboração de métodos próprios
de aprendizagem para cada etapa
do desenvolvimento cognitivo. Assim,
o lúdico exerce um papel fundamental na
Educação Infantil, pois é justamente a partir
dele que as crianças vão construindo seus
conceitos a respeito da realidade que as cerca.
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Há, neste sentido, uma vasta literatura
que trata do uso dos jogos e brincadeiras na
Educação Infantil. Segundo Almeida (2003, p.
31): “a educação lúdica esteve presente em
todas as épocas, povos, contextos de inúmeros
pesquisadores, formando, hoje, uma vasta
rede de conhecimentos não só no campo da
educação, da Psicologia, da Fisiologia, como
também nas demais áreas do conhecimento”.

brincadeira, onde os objetos, os brinquedos,
os materiais, as informações e as regras
do brincar devem fazer parte da formação
do profissional, de forma a capacitá-lo na
utilização de tal recurso como instrumento
de desenvolvimento da criança. De acordo
com Vectore (2003, p. 110), as cinco
funções fundamentais da brincadeira são:

a) redução das consequências relativas
A educação formal, ainda que se aos erros e fracassos, sendo uma atividade
baseie prioritariamente no controle dos que se justifica por si mesma;
comportamentos, das aprendizagens e seus
b) permissão da exploração, da intervenção
conteúdos, considera-se que a brincadeira, e da fantasia;
que possui um caráter mais livre, deva ser
incorporada a ela, sobretudo no caso da
c) imitação idealizada da vida;
Educação Infantil. Segundo Wajskop (1995), a
d) transformação do mundo, segundo os
brincadeira representa uma situação privilegiada
nossos
desejos;
de aprendizagem infantil, uma vez que ela:
e) diversão.
a) favorece o desenvolvimento de níveis
mais complexos de cognição por causa das
Segundo Vectore (2003), pode-se também
“possibilidades de interação entre os pares
numa situação imaginária e pela negociação pensar nos jogos como uma forma de
de regras de convivência e conteúdos socialização, uma preparação para a ocupação
temáticos” (p. 67);
de um lugar na sociedade e o jogar com outras
crianças pelo prazer proporcionado pelo
b) permite que as crianças decidam com jogo facilita a fluência
frequência e assumam papéis a serem
da criatividade.
representados;
c) exige que as crianças atribuem
significados diferentes aos objetos;
d) leva a criança a formular hipóteses,
resolver problemas e pensar sobre a realidade
que a cerca.
Houve, contudo, quem enxergasse
no lúdico um elemento de alienação.
Almeida (2003, p. 36) cita o exemplo de
Freinet, que viu na diversão um perigo,
recomendando que os passatempos,
jogos e brincadeiras não devessem
fazer parte do mundo das crianças.
O brincar é um processo facilitador tanto do
desenvolvimento infantil como da construção
do conhecimento da criança, devendo a
escola se preparar para criar espaços de
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Ou, ainda, como algo reflete um valor de a conveniência da introdução dos jogos e
nossa sociedade e a difere de outras culturas. brincadeiras nas escolas, Fortuna (2000, p.
9) afirmou que “sala de aula é um lugar de
Salomão, Martini e Jordão (2007) brincar se o professor consegue conciliar os
afirmaram que o lúdico pode ser incorporado objetivos pedagógicos com os desejos do
na aprendizagem nas diversas faixas aluno”. Para isto, torna-se necessário equilibrar
etárias. As autoras estabeleceram uma o cumprimento de suas funções pedagógicas
classificação para o uso do lúdico nas e psicológicas. Assim, para a autora:
diversas etapas da escolaridade, da qual
Não há, portanto, contraposição entre
interessa para este trabalho as seguintes:
brincar e aprender, para a autora. Uma aula
a) de dois a três anos: possuem necessidades lúdica é “uma aula que se assemelha ao
de manipular materiais variados, precisam brincar - atividade livre, criativa, imprevisível,
desenvolver seus músculos e sua imaginação, capaz de absorver a pessoa que brinca,
precisam estimular sua criatividade, necessitam não centrada na produtividade”, assim como
conviver com outras crianças, que sua um jogo é “tanto melhor quanto maior seu
observação seja ativada e que o conhecimento potencial instigador e seu espaço para a ação,
dos objetos que a cercam seja despertado; a aula lúdica é aquela que desafia o aluno
e o professor e situa-os como sujeitos do
processo pedagógico” (FORTUNA, 2000, p. 9).
Uma aula ludicamente inspirada não é,
Segundo Fortuna (2000), a contribuição
necessariamente, aquela que ensina conteúdos
dos jogos e brincadeiras ultrapassa, assim,
com jogos, mas aquela em que as características
o ensino de conteúdos de forma lúdica.
do brincar estão presentes, influindo no modo de
Não se trata de ensinar como agir, como
ensinar do professor, na seleção dos conteúdos,
no papel do aluno. Nesta sala de aula conviveser, pela imitação e ensaio através do
se com a aleatoriedade, com o imponderável; o
jogo, e sim, desenvolver a imaginação e o
professor renuncia à centralização, à onisciência
raciocínio, propiciando o exercício da função
e ao controle onipotente e reconhece a
representativa, da cognição como um todo.
importância de que o aluno tenha uma postura
ativa nas situações de ensino, sendo sujeito
de sua aprendizagem; a espontaneidade
e
a
criatividade
são
constantemente
estimuladas
(FORTUNA,
2000,
P.
9).

b) de quatro a seis anos: gostam de
ser elogiadas e têm tendência a emoções
extremas, adoram novidades (lugares, pessoas
e objetos), ficam pouco tempo realizando
uma atividade, exigem troca constante
e rápida de ações, precisam de regras
limitadas, que desafiem sua imaginação,
apegam-se a familiares e gostam de mostrar
o que sabem fazer, estão descobrindo o
prazer de brincar com as outras crianças.

Há uma tendência a se considerar o
lúdico como um direito nos primeiros anos
da escolarização. A expansão da Educação
Infantil no Brasil contribuiu significativamente
para isso. Por outro lado, a sociedade está mais
consciente da importância das experiências
na primeira infância. Considerando-se as
especificidades afetivas, emocionais, sociais
e cognitivas das crianças de zero a seis anos,
a qualidade das experiências oferecidas
que podem contribuir para o exercício da
cidadania deve estar embasada, conforme
Barros (2019), nos seguintes princípios:

Para as autoras, as atividades lúdicas
devem atender a essas características, o
que é possível, em função da infinidade de
jogos e brincadeiras existentes. Analisando
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a) respeito à dignidade e aos direitos das
crianças, consideradas nas suas diferenças
individuais, sociais, econômicas, culturais,
étnicas, religiosas, etc;
b) direito das crianças aos bens
socioculturais disponíveis, ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à
expressão, à comunicação, à interação social,
ao pensamento, à ética e a estética;

As crianças possuem uma natureza singular, que
se caracteriza como seres que sentem e pensam
o mundo propriamente. Algumas se adaptam
facilmente ou leva um tempo para adaptação.
O que se deve considerar é que as crianças
já trazem de casa um acervo de informações
que pode ser utilizado a partir de uma
construção significativa (BARROS, 2016, p. 6).

c) socialização das crianças por
meio de sua participação e inserção nas
De acordo com Barros (2018), devem ser
mais diversificadas práticas sociais, sem garantidas às crianças muitas e boas vivências.
discriminação de espécie alguma;
A escola precisa, assim, proporcionar espaços
criativos que favoreçam a construção de
d) atendimento aos cuidados essenciais conhecimentos. Ao terem oportunidade de
associando
à
sobrevivência
e
ao brincar enquanto aprendem, as crianças se
desenvolvimento de sua identidade.
identificam no espaço escolar.
Segundo Barros (2019), considera-se que
as crianças têm direito, antes de tudo, de
viver experiências prazerosas nas instituições.
A criança é um sujeito social e histórico,
fazendo parte de uma organização familiar
que está inserida em uma sociedade, com
uma determinada cultura, momento histórico
e concepção de regras. O meio social
em que a criança se desenvolve a marca
profundamente, sendo a família, biológica ou
não, um ponto de referência fundamental, uma
base estrutural da multiplicidade de interações
sociais que estabelece com outras instituições
sociais e integrantes do grupo:

509

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho é o resultado de uma breve revisão da literatura sobre a importância da
ludicidade na vida humana e do lúdico como ferramenta pedagógica, principalmente na
Educação Infantil. Tal revisão possibilitou observar que, atualmente, há um consenso quanto
a necessidade de se organizar a aprendizagem das crianças pequenas a partir de atividades
lúdicas. É possível, desse modo, afirmar que o lúdico favorece o desenvolvimento da cognição,
da sociabilidade, da criatividade, entre outras tantas conveniências pedagógicas.
Pode-se apontar para a necessidade de se repensar a educação formal, uma vez que esta
sempre se organizou a partir da concepção do controle sobre os corpos e as mentes dos
alunos.
Se é verdade que o lúdico promove eficazmente a aprendizagem, é preciso que o mesmo
esteja mais presente nas escolas. Para tanto, as mesmas devem dispor de materiais em
quantidade e qualidade adequados a um novo modelo pedagógico, construído a partir de tal
evidência.
No Brasil, a recente extensão do tempo de escolaridade no Ensino Fundamental, de oito
para nove anos trouxe para as escolas de Ensino Fundamental as crianças de seis anos, que
até antes da mudança cumpriam nesta idade o último ano da Educação Infantil. Nas novas
escolas, as crianças encontram um ambiente genérico, voltado para um modelo educacional
pautado na transmissão do conhecimento e que atende pessoas de diversas faixas etárias.
A fim de que não haja prejuízos mais sérios no desenvolvimento das crianças pequenas, é
necessário que estas escolas repensem tal modelo.
O debate em torno da importância da ludicidade no processo educacional recebe reforço
nos tempos atuais, sobretudo quando se considera que a educação tradicional e tecnicista,
que se debruça sobre a transmissão mecânica de conhecimentos, já se revelou em grande
medida inadequada para as características dos alunos do presente.
A legislação brasileira tem avançado bastante neste sentido com a publicação de documentos
que visam garantir os direitos das crianças respeitando-se suas especificidades ou pareceres
que procuram orientar o trabalho na educação Infantil a partir de uma concepção na qual o
lúdico ocupa papel importante.
Além disso, conforme se pôde observar na pesquisa, há uma extensa produção
acadêmica voltada ao incentivo da introdução dos jogos e brincadeiras
n
a
Educação Infantil. Recomenda-se, agora, que a escola adote educadores
de melhor qualidade para que o lúdico esteja cada vez mais presente
nas instituições escolares.
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A IMPORTÂNCIA DA
CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA
NA ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: Neste artigo mostraremos a importância da consciência fonológica na alfabetização
pois pode ser entendida como um conjunto de habilidades que vão desde a simples percepção
global do tamanho da palavra e de semelhanças fonológicas entre as palavras até a segmentação
e manipulação de sílabas e fonemas. Fazendo parte do processamento fonológico, que se refere
às operações mentais de processamento de informação baseadas na estrutura fonológica da
linguagem oral. Sua importância está na fase em que a criança se apresenta para a alfabetização .
Vamos mostrar como podemos compreender a alfabetização através da consciência fonológica.

Palavras-chave: Consciência Fonológica; Alfabetização; Linguagem Oral.
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INTRODUÇÃO

T

enta-se discutir como a consciência fonológica está presente no processo de
alfabetização nas séries iniciais, pois é habilidade que nós temos em manipular
os sons de nossa língua. É a capacidade de percebermos que uma palavra pode
começar ou terminar com o mesmo som. Além disso, é quando sabemos que existem também
termos grandes e pequenos; e que há frases são formada por palavras e assim por diante.
A consciência fonológica é a habilidade que todos nós temos para lidar com a estrutura
sonora da fala e trabalhar seus componentes ela permite também a possibilidade de pensar
a linguagem como um objeto. Nesta pesquisa vamos nos ater á consciência fonológica
relacionada à alfabetização nos primeiros anos do ensino fundamental. Quais habilidades
fazem parte dessa capacidade humana de refletir sobre as palavras e suas partes? No caso da
alfabetização, quais são as habilidades de consciência fonêmica que realmente importam para
uma criança se apropriar da escrita alfabética? Utilizaremos como fonte bibliográfica MORAIS
(2019), FERREIRO E TEBEROSKY (1999), ROJO (1998) como embasamento deste artigo.
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EDUCAÇÃO INFANTIL ONDE TUDO
COMEÇA
Importante dizer que a consciência fonológica
antevê qualquer método de alfabetização. Por
isso na Educação Infantil a criança já consegue
identificar sons. Sabe-se que crianças na
Educação Infantil conseguem diferenciar os
sons e aprendem a relacioná-los às letras.

Muitos estudos realizados desde a década
de 80 provou que não é dessa forma. A
partir das investigações no final dos anos 80
e início dos anos 90 sobre o conhecimento
e evolução psicogenética da aquisição da
língua escrita, FERREIRO E TEBEROSKY
(1999) deslocaram o eixo da discussão do
como se ensina para o como se aprende.

As crianças fazem relações entre sons
e letras, mas não necessariamente isto
lhe foi ensinado. Vivemos em um mundo
letrado, a criança consegue, pois muita
gente pensa que para a criança aprender a
ler e a escrever, basta-lhe ensinar as letras e
palavras soltas o que não é verdade. É preciso
mostrar-lhe a relação entre o som e a letra.

Assim, o sujeito que aprende passou a
ser visto como um sujeito cognoscente,
ativo e competente linguisticamente, capaz
de construir seu conhecimento na interação
com o próprio objeto de conhecimento. A
mudança no foco da psicogênese mostrou
um elemento novo: as crianças tinham
ideias sobre a escrita muito antes de
serem autorizadas pela escola a aprender.

É necessário que o professor entenda
que muitas vezes a criança já traz este
repertório e estímulos para agregar a base
alfabética pode ser realizada com a riqueza
que a língua portuguesa tem. parlendas,
versos, trovas. Na fase de alfabetização há
um rápido desenvolvimento da linguagem
e escrita colocar disponíveis os portadores
textuais ampliam e facilitam a aprendizagem.

Sabe–se que partir dos 3 ou 4 anos a criança
já pode ter consciência fonológica. Os espaços
infantis devem permitir as experiências com
brinquedos, cores, corpo humano, entre outros
, pois é na Educação infantil o primeiro contato
com a sistematização de signos que, tempos
depois, vão simbolizar as palavras. Estas, por
sua vez, representarão as coisas no mundo.
Todo esse processo é complexo e envolve
muitas nuances. A prática de determinadas
técnicas influencia positivamente esse
exercício. A consciência fonológica
na
alfabetização
é
atribuída
a
esse conjunto de conhecimento.
De acordo com TEBEROSKY E
COLOMER (2003), o processo de
construção do conhecimento da
leitura e escrita apresenta uma série
de regularidades entre todas as crianças:
A criança constrói hipóteses, resolve problemas
e elabora conceituações sobre o escrito. Essas
hipóteses se desenvolvem quando uma criança
interage com o material escrito e com leitores e
escritores que dão informação e interpretam esse
material escrito. As hipóteses que as crianças
desenvolvem constituem respostas a verdadeiros
problemas conceituais, semelhantes aos que os seres
humanos se colocaram ao longo da história da
escrita (TEBEROSKY E COLOMER, 2003, p.45).
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A proposta didática de orientação
construtivista na Educação Infantil
com
situações de ensino lúdicas e experiências
diversas com as crianças
promove a
curiosidade e os motiva a “olhar para o interior
das palavras” e, assim, descobrir o mistério
que está por trás de escrever com o alfabeto.

Considerando o processo de alfabetização
como um todo, temos a prerrogativa de
analisar os vocábulos em letras e formas;
sons e regras de correspondências. A partir
disso, podemos afirmar que a estrutura
fonológica da linguagem oral serve de
base para o processamento fonológico.

Utiliza-se jogos, poemas e cantigas, pode
Sendo assim, a consciência fonológica
incentivar as crianças a assumir uma atitude na alfabetização deve ocorrer por meio de
curiosa e prazerosa ao brincarem com as estímulos. Esse exercício se dá através do
palavras orais e escritas de nossa língua. desenvolvimento das habilidades trabalhadas,
ou seja, da reflexão, identificação e da
Denomina-se consciência fonológica a manipulação dos sons presentes em nossa
habilidade metalingüística de tomada de língua. A criança deve perceber as palavras,
consciência das características formais da as frases, as sílabas, os fonemas; ou seja,
linguagem. Esta habilidade compreende dois os componentes da fala tão importantes
níveis: o primeiro relaciona-se à consciência para o desenvolvimento dos pequenos.
de que a língua falada pode ser segmentada
em unidades distintas, ou seja, a frase pode
Isso significa que os professores têm uma
ser segmentada em palavras, em sílabas e as missão imprescindível para a aprendizagem dos
sílabas, em fonemas; a segunda a consciência estudantes a partir do conjunto de habilidades
de que essas mesmas unidades repetem-se que são trabalhadas junto dos pequenos
em diferentes palavras faladas (BYRNE, 1995). logo na educação infantil. Além disso, os
exercícios dados em sala de aula servem
A alfabetização pode ser entendida como como grandes tarefas que visam a tal estímulo.
um processo de aprendizagem a códigos A consciência fonológica na alfabetização
alfabéticos de maneira oral. Esse grupo (de exige que seja pensada de forma que vise
códigos alfabéticos) é caracterizado por mínimas a contribuir com o aprendizado da criança
unidades linguísticas e o que entendemos de maneira satisfatória. Isso significa que os
como sua correspondência no modo escrito. educadores devem apostar no caráter lúdico
A transição do oral para a escrita está no das atividades, pois somente dessa maneira os
fato de que aprender determinados códigos pequenos podem aprimorar essas habilidades.
exige a transferência de unidades fônicas de
um modo para outro (do oral para a escrita).
Existem algumas estratégias utilizadas
Esse processo é a consciência fonológica. por especialistas e que são excelentes
para essa finalidade. Vale ressaltar que tais
A importância da consciência fonológica exercícios são recomendados por promover a
na alfabetização se dá porque a criança compreensão das linguagens oral e escrita.
desenvolve tal habilidade de forma simultânea
com outras e isso acaba por contribuir
Um dos exercícios mais comuns é o que lida
com o processo de aprendizagem da com as rimas. Essa atividade é muito boa para
criança. É importante afirmar que durante promover o início da consciência fonológica
a alfabetização, conhece-se os sons das nas crianças, pois elas passarão a perceber as
letras, sílabas e palavras, o aprendizado diferenças e as semelhanças entre as palavras
ocorre de maneira mais fluida e rápida. a que terão contato ao longo do processo.
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A ORALIDADE E A ALFABETIZAÇÃO
Pode-se defender que a oralidade e a
escrita não são opostas, que caminham juntas,
uma completando a outra, e que as duas
juntas permitem a interação entre os sujeitos.

significar agir no mundo pela linguagem,
constituir-se como ser humano e cidadão,
e que a escrita pode permitir a organização
da leitura, a construção de argumentos
que ajudem a pensar o homem e o mundo,
pode-se afirmar, então, que o indivíduo que
não sabe ler espera adquirir, por intermédio
da escola, a escrita como bem cultural que
ainda não lhe pertence e que permitirá sua
inserção social em um grupo que parece
superior, por ser possuidor desse bem.

É importante marcar essa mudança de
visão para a compreensão de que a escrita
não é superior. Ela é um bem “cultural
desejável” MARCUSCHI, (2004). A escrita
é também uma modalidade de linguagem
Por essa razão, Perfeito (1999) defende que
inquestionavelmente social e culturalmente
constituída
segundo
Rojo
(1998)
. a escrita deve ser ensinada e aprendida como
“uma atividade cultural complexa [...], de forma
As crianças têm o desejo de desenvolver- que a leitura e a produção de textos devam ser
se, de completar-se, bem como o seu consideradas como atividades constitutivas da
anseio de apoderar-se de tudo aquilo que vida dos sujeitos, na construção da cidadania”.
a cerca como um todo, é capaz de realizar,
No entanto a escrita, como símbolo de
de buscar aquilo que ainda lhe falta. Pela
maneira como foi introduzida culturalmente educação, toma lugar de destaque na missão
na vida do homem, a escrita tornou-se um que é dada à escola: ensinar a ler e a escrever.
símbolo de educação, desenvolvimento E é a partir dessa missão que a escrita se
e poder (MARCUSCHI, 2004,
p.17). revela como sinônimo de desenvolvimento
e poder, pois é dada à escola, enquanto
De acordo com Kleiman (1995) o poder detentora do saber, a função de desenvolver
liberador da escrita e da leitura já é predicado no indivíduo as habilidades de escrita, pois
quando se tece o argumento de que a ser um usuário competente da escrita é, cada
posse da escrita permite que o possuidor, vez mais, condição para a efetiva participação
seja ele um indivíduo ou um povo, dedique social (PCNs, 1997).
suas faculdades mentais ao exercício de
operações mais abstratas, superiores .
A expansão social do uso da linguagem
escrita foi acompanhada pelo desenvolvimento
social, pelas mudanças na política, na economia
e na compreensão do homem a esse respeito.
Nesse sentido, associar a uma determinada
variedade linguística o poder da escrita foi nos
últimos séculos da Idade Média uma operação
que respondeu a exigências políticas e
culturais, conforme GNERRE( 1998).
A importância dada à leitura e à
escrita, bem como a sua aquisição
que ainda é compreendida pelos
que não a têm como um salto de
inserção social, na relação sujeito/mundo.
Partindo-se do pressuposto de que ler pode
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Isto posto é importante lembrar que
surgiu a noção de letramento como um
conjunto de práticas sociais, um processo de
aprendizagem da leitura e da escrita de forma
social e histórica que se dá em qualquer
contexto, do informal ao mais formal, como
é o caso do ambiente escolar, e que faz com
que o uso da escrita seja um bem necessário
para a sobrevivência no mundo moderno.
Toma-se, primeiramente, a definição de
letramento, defendida por (KLEIMAN, 1995
) como um conjunto de práticas sociais que
usam a escrita, enquanto sistema simbólico
e enquanto tecnologia, em contextos
específicos e para objetivos específicos.

HABILIDADES DE CONSCIÊNCIA
FONOLÓGICA E A APRENDIZAGEM
DA LEITURA E DA ESCRITA

Pode-se citar como mostra da relação
dessas práticas, a existência daqueles que
não utilizam ainda a escrita no seu dia-adia; são pessoas que fazem uso somente da
oralidade e dos conhecimentos de mundo
para a sobrevivência no mundo da escrita.

O
trabalho
de
estimulação
pode
englobar o reconhecimento e produção de
rimas, análise, síntese, reversões e outras
manipulações silábicas e fonêmicas, além de
habilidades em realizar a correspondência
entre fonema e grafema e vice versa.
A consciência fonológica exerce um papel
importante no processo de aprendizagem da
leitura e escrita em línguas alfabéticas, pois
a criança precisa ter essa consciência para
se apropriar do sistema alfabético da escrita.

Estudos apontam que a primeira
característica que distingue a maior parte
das crianças que fracassam em aprender
a ler é a baixa habilidade de consciência
fonológica e que, por outro lado, as crianças
que têm esta habilidade avançam de forma
mais fácil e produtiva na leitura e escrita e no
desenvolvimento do letramento (FRITH, 1985).

Na escrita de um sistema alfabético, na
alfabetização, as crianças devem entender
que aqueles sons associados às letras são
precisamente os mesmos sons da fala, isto é
Essa ideia é ampliada por Soares, que ,tomem contato com as estruturas mínimas da
linguagem que são os fonemas (FRITH, 1985).
concebe o letramento como resultado da ação
de ensinar e aprender as práticas sociais de
A consciência fonológica é a habilidade de
leitura e escrita; o estado ou condição que compreender a maneira pela qual a linguagem
adquire um grupo social ou um indivíduo, como oral pode ser dividida em componentes
consequência de ter se apropriado da escrita cada vez menores sentenças em palavra,
e de suas práticas sociais (SOARES, 2003). palavra em sílaba e sílaba em fonema. Ela
e a aprendizagem da leitura e da escrita se
desenvolvem em uma ‘pista de mão dupla’,
É possível afirmar que o letramento não
uma vez que uma contribui para o sucesso
distingue as pessoas em grupos orais e do desenvolvimento da outra (FRITH, 1985).
escritos, mas pressupõe a existência desses
grupos e a relação entre as práticas orais e
Alguns autores apontam ainda para o fato de
que
esta habilidade não surge repentinamente
as práticas escritas que ocorrem entre eles.
Convém lembrar que, para Kleiman (1998) : ou somente em decorrência do aprendizado
do nome e dos sons das letras. Tarefas sobre
o letramento está também presente na oralidade, uma o tamanho, as semelhanças e as diferenças
vez que, em sociedades tecnológicas como a nossa, das palavras, ou seja, sobre as características
o impacto da escrita é de largo alcance: uma atividade sonoras das palavras, assim como tarefas de
que envolve apenas a modalidade oral, como escutar isolamento ou manipulação de fonemas e das
notícias de rádio, é um evento de letramento, pois o texto unidades supra segmentais da fala (isto é, das
ouvido tem as marcas de planejamento e lexicalização sílabas ou rimas) viabilizam concretamente
típicas da modalidade escrita (KLEIMAN , 1998). o seu desenvolvimento ((FRITH, 1985).
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De acordo com FRITH (1985), há três
estratégias básicas para se lidar com a
palavra escrita. A primeira é a logográfica.
O uso desta estratégia implica no
reconhecimento das palavras por meio de
esquemas idiossincráticos. Desta forma, os
aspectos críticos para a leitura podem não
ser as letras, e sim dicas não alfabéticas.

de estimulação manual, visual e de letramento.

A segunda estratégia é a alfabética, e
implica em analisar as palavras em seus
componentes (letras e fonemas) e em
utilizar, para codificação e decodificação,
regras de correspondência grafofonêmicas.
Finalmente, a estratégia ortográfica implica na
construção de unidades de reconhecimento
no nível alfabético. Com isso, partes
das palavras podem ser reconhecidas
diretamente, sem conversão fonológica.

Por não ser algo homogêneo, a consciência
fonológica apresenta diferentes níveis, ou
seja, o nível da consciência de palavras que
formam a frase, o da consciência de sílabas
e, posteriormente, a consciência de fonemas.
Cada um deles pode contribuir para o
desenvolvimento dos outros, que por sua vez irão
repercutir no aprendizado da leitura e da escrita.

Assim, resumidamente, segundo MORTON
(1989), a leitura se dá de acordo com um
modelo de duplo processo: o acesso ao som
e ao significado pode ocorrer por meio de um
processo direto ou por meio de um processo
indireto, envolvendo mediação fonológica.

EXERCÍCIOS PARA DESENVOLVER A
FALA DE UMA FORMA CORRETA

Deste modo no processo de alfabetização
nos anos iniciais requer que a consciência
fonológica seja trabalhada de forma lúdica
para que favoreça o desenvolvimento no
indivíduo das habilidades de percepção e
manipulação da estrutura sonora das palavras.

Segundo Capovilla & Capovilla (2003),
diversos trabalhos têm relatado que esta
habilidade se correlaciona com o sucesso
na aquisição da linguagem escrita, de forma
que a importância da consciência fonológica
para o processo de aquisição da leitura e
da escrita tem sido bem reconhecida. Desta
forma, em diversos estudos já conduzidos
no Brasil, foi adotado um procedimento
para desenvolver a consciência fonológica
e ensinar correspondências grafo-fonêmicas
a escolares. Este foi aplicado em crianças
de níveis socioeconômico médio e baixo e
mostrou-se eficaz em aumentar o desempenho
em consciência fonológica, leitura e escrita
de crianças no início da alfabetização
(CAPOVILLA & CAPOVILLA,
2000).

Exercícios para desenvolver a consciência
fonológica são muito importantes. A
consciência fonológica é a capacidade de
reconhecer a sequência de sons que integram
a palavra falada e de compreender que esses
sons, numa determinada ordem, podem
Este procedimento para desenvolver
formar palavras que têm um significado. consciência
fonológica
e
ensinar
correspondências
grafo-fonêmicas
Alguns dos exercícios são simples mas abrange diversos níveis de consciência,
a
consciência
de
rimas
e
ajudam muito a desenvolver a consciência desde
fonológica, como as rimas, separar palavras aliterações até a consciência de fonemas
2000).
em sílabas, identificar palavras com o mesmo (CAPOVILLA & CAPOVILLA,
som inicial, identificar palavras ou sílabas
com o mesmo som final, contar os sons que
fazem parte das palavras e manipular sons
nas palavras (dizer fato, mas sem oficial).
A alfabetização exige recursos e caminhos
para nossas crianças se apropriarem e
desenvolverem as habilidades de percepção,
discriminação auditiva, bem como a composição
gráfica de grafema=fonema. Há algumas
crianças que exigem mais tempo, mais treino,
mais observação, mais contato com material
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa buscou mostrar como o aprendizado das experiências na alfabetização em
relação a consciência fonológica. Na fase de alfabetização que as crianças desenvolvem
conceitos importantes que utilizarão ao longo da vida. Ainda pequenos, aprendemos os sons.
O lúdico exerce um papel fundamental e merece a atenção dos professores que trabalham
com Alfabetização. Através das brincadeiras com sons a criança descobre muito dos outros e
de si mesma, desenvolvendo sua socialização, memorização, imaginação, além de aspectos
afetivos e emocionais. Vimos que a consciência claro também que ensinar Matemática por
meio da memorização e repetição é um erro, pois os alunos não entendem a lógica e apenas
decoram. A melhor opção é trabalhar com seriação e classificação que desenvolvam as
capacidades de ordenar, classificar e comparar, aprimorando o raciocínio lógico.
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A IMPORTÂNCIA DO
COORDENADOR PEDAGÓGICO
NA ESCOLA
RESUMO: Este trabalho discute como surgiu e qual é o papel do coordenador pedagógico
no cotidiano escolar frente sua atuação diversificada dentro da unidade escolar, local do
exercício de liderança deste profissional. Certamente se mostram pontuais na organização
e desdobramento das atribuições do coordenador em relação ao seu papel, em relação
ao seu compromisso teórico-metodológico, ao estabelecimento de ensino um clima
organizacional propício ao desenvolvimento de um trabalho pedagógico que respeite as
distintas vozes que se apresentam no âmbito escolar. Através de uma revisão de literatura,
de discussões e análise de vivências no cotidiano da escola, foram selecionados alguns
pontos recorrentes para a discussão do objeto de estudo, o que possibilitou a constatar que
a prática pedagógica se constrói pela contribuição de todos os atores sociais, cujo sujeito
facilitador, pode ser materializado, dentre outros, na figura do coordenador pedagógico.

Palavras-chave: Formação de Professores; Coordenador Pedagógico; Trabalho Educacional.
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INTRODUÇÃO

A

figura do Coordenador Pedagógico surgiu com as transformações na educação
entre as décadas de 70 a 90. A partir das transformações sociais, políticas,
econômica a mudança de valores, a fragilidade da educação, a desvalorização
dos profissionais provocou situações de desânimo na educação, resultada de políticas
educacionais formatadas e despejada nas escolas sem um planejamento, sem a
participação dos professores. O coordenador professor pedagógico surge em meios a
essas inovações educacionais voltadas para projetos diferenciados, mudanças, porém
sem nenhuma qualificação o que comprometeu o bom desempenho de sua função.
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O desenvolvimento organizacional depende da
COMO SURGIU E QUAL É A ROTINA DO
melhoria contínua dos processos de gestão, apoio
COORDENADOR PEDAGÓGICO
A figura do coordenador foi fruto de um de uma
concepção progressista, onde as novas formas de
gestão escolar e processo ensino aprendizagem
foram postas em prática. E hoje o coordenador
convive com adversas condições de trabalho
faltam as condições objetivas, formação técnica,
materiais favoráveis, organização coletiva, entre
outros fatores, prejudicando assim sua real função
a de coordenar, planejar e acompanhar todo o
processo didático-pedagógico (KUHN, 1970).
Leva–se em consideração que o atual cenário
educacional da gestão democrática busca
desenvolver uma gestão participativa, tendo
o gestor e coordenador como o mediador das
ligações entre escola – comunidade – família,
onde há relação orgânica entre a direção e a
participação dos membros da equipe escolar. O
século XXI inicia-se com uma bagagem cheia de
incertezas políticas, ideológicas, comportamentais.
Essa situação se reflete também na escola,
fazendo emergir sensações de impotência e
pessimismo nas pessoas que
participam dessa comunidade.
Segundo Kuhn (1970), a
superação de um paradigma,
é lenta e encontra grandes
resistências. No período
de transição convivem
elementos
do
velho
e do novo paradigma
que vai progressivamente
substituindo,
com
vantagem,
representações,
atitudes
e
procedimentos. Os
novos paradigmas
g e r e n c i a i s
requerem
funções
descentralizadas,
participativas,
interdependentes
e
integradas
(KUHN,
1970).
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e de base. A eficiência dos processos depende
dos referenciais e recursos neles utilizados.
Os recursos humanos são determinantes, pois
sua capacitação e motivação é que tornam
possível o aumento da eficiência dos processos.
A vontade e a capacidade dos agentes
organizacionais, em última instância, configuram
uma cultura organizacional de desenvolvimento,
estagnação ou regressão. Baseado nos estudos
realizados, o resultado nos direciona para
uma observação mais profunda no que se
refere aos processos de gestão participativa,
uma vez que queremos formar cidadãos
conscientes, críticos responsáveis e capazes
de exercerem sua cidadania (KUHN, 1970).
Para isso precisamos rever a formação
pedagógica, articulando-a entre as políticas
educacionais e as concepções de formação
enquanto processos de construção coletiva. Com
as políticas de reestruturação, ou focalizadas
a partir de 2003 essas ações orientadas pelo
governo ainda não obtiveram sucesso esperado,
do meu ponto de vista o que mais precisava
nesse momento seria o investimento no material
humano que faz parte desse processo, resgatar
a autoestima do profissional da educação
que apresentar resultados satisfatório no
desempenho de sua função através de projetos
que tenha resultado no processo ensino
aprendizagem. Desse modo o PDE funcionaria
como carro chefe onde gestão coordenação e
professor conseguisse ver a educação como um
bem público, infelizmente o sistema educacional
brasileiro apresenta uma fragmentação de ações
e programas e, consequentemente das políticas
educacionais que os fundamentaram. Pensar
na qualidade de ensino implica assegurar um
processo pedagógico pautado na eficiência,
eficácia e efetividade social, cultural e econômico
de modo a garantir o ingresso, permanência e
a qualidade em educação, para formar o novo
cidadão brasileiro (KUHN, 1970). Para que
esse processo se efetive é preciso um trabalho
coletivo, onde todos estejam voltados pelo
mesmo objetivo “uma educação de qualidade’’.
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AS VÁRIAS FUNÇÕES DO
COORDENADOR PEDAGÓGICO
Nesse meio encontra a figura do coordenador
se desdobrando em multi funções em seu
dia a dia escolar desde conflitos, sociais,
econômicos, familiares, amorosos, violência,
drogas, gêneros entre tantos outros. Como
substituir o professor que faltou, organizar
e agendar os horários de uso da biblioteca,
ajudar os funcionários da Secretaria na época
da matrícula, controlar a entrada e a saída dos
alunos e assim, infelizmente o cotidiano do
coordenador pedagógico passa bem longe
do ideal, tenta-se resgatar o que deveria ser
um coordenador, na atual condição onde se
luta para segurar a peteca de uma escola
viva, onde os alunos estão passando por
um processo de metamorfose típico da faixa
etária de nossos educando, onde estão se
descobrindo, deixando os hábito de crianças
para entrar na adolescência , temos que
trabalhar não só o aprendizagem mas de
uma forma geral tudo ainda conversar com
os pais daquele garoto que vive brigando
com os colegas ou mesmo pais que nunca
vem nas reuniões quando convocados.
Várias demandas vão parar nas mãos dos
coordenadores pedagógicos (ARAGÃO, 1998).
O resultado é que, atolados em afazeres,
muitos acabam não dando conta de sua função
prioritária na escola: a formação contínua,
em serviço, dos professores. E a atuação se
torna sem foco nem é uma questão de falta
de experiência, mas pelo grande número de
afazeres como ser: o braço direito do diretor,
não só para os assuntos pedagógicos mas
também para os burocráticos e financeiros;
dos professores, que costumam elegê-lo como
o melhor porta-voz para tratar com a direção
sobre todos os temas da categoria; dos
pais, que não sabem direito qual é a função
dele; e das secretarias, que às vezes fazem
convocações em excesso e o obrigam a mal
parar em seu local de trabalho (ARAGÃO, 1998).

Segundo Ana Maria Falcão de Aragão
(1998), da Faculdade de Educação da
Universidade
Estadual
de
Campinas
(Unicamp). “Eles não sabem os limites
de seu papel e, por isso, aceitam todas as
demandas que lhe são dadas, fazendo
coisas demais por não ter a compreensão
de que são, antes de tudo, formadores”.
As tarefas que a coordenação acaba
tomando para si poderiam ser passadas para
outro profissional, sobrando mais tempo para o
que é primordial. Segundo Coelho (1996), para
as coisas funcionarem bem, deve existir um
trabalho colaborativo, com o envolvimento de
todos. Um exemplo é o atendimento de pais. “É
função do coordenador recebê-los quando se
trata de questões pedagógicas”. O ideal é que
funcionários da secretaria sejam capacitados
para fazer uma triagem dos telefonemas e dos
pedidos. A escola também ganha ao estipular
horários fixos para o atendimento às famílias.
Já as secretarias podem se empenhar
para melhorar as condições de trabalho
nas unidades, tanto no que diz respeito à
estrutura física como na composição de
equipes, a fim de organizar e distribuir
melhor as tarefas. “Alguns sistemas preveem
a presença de um profissional responsável
por questões administrativas e pelos
processos burocráticos, criando uma divisão
automática de atribuições” (COELHO, 1996).
Para Mozart Neves Ramos (2000),
conselheiro do movimento “Todos Pela
Educação”, é preciso reconhecer a importância
do coordenador na gestão escolar. “Ele é o
líder da aprendizagem, o responsável por obter
bons resultados com o trabalho de formação
dos professores, e cada unidade de ensino
precisa ter ao menos um profissional”, afirma.
Ramos (2000) defende ainda ações de
legitimação da função no país. “No Plano
Nacional de Educação 2011-2020, a meta
que se refere à profissionalização da gestão
democrática nem cita o coordenador. Sem levar
isso em consideração, corremos o risco de ele
trabalhar de forma desarticulada dos objetivos
da escola.” Sem contar que a valorização do
526

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

profissional deveria ser igual do gestor, no OS COORDENADORES SABEM O QUE
entanto é inferior sendo ele tão importante DEVE OU NÃO FAZER COMO
no processo de ensino aprendizagem do
educando por que essa desvalorização?
• Garantir a realização semanal do horário
de trabalho pedagógico coletivo.
Atualmente, se vivencia um tempo de
• Organizar encontros de docentes por área
muitas mudanças, via de regra impulsionadas
e por série.
pela consolidação do sistema capitalista de
• Dar atendimento individual aos professores.
produção. Esta nova configuração mundial tem
• Fornecer base teórica para nortear a
tido reflexos na maneira como ocorre à divisão
reflexão sobre as práticas.
social do trabalho. No campo educacional,
• Conhecer o desempenho da escola em
mais especificamente, não tem sido diferente.
avaliações externas.
As relações de trabalho, na escola, têm sofrido
• O que não fazer:
modificações nas últimas décadas. Assim, se
• Conferir se as classes estão organizadas e
na gênese da Coordenação Pedagógica, o
limpas antes das aulas.
• Fiscalizar a entrada e a saída de alunos.
supervisor era o “fiscal”, o chefe que gerenciava
• Visitar empresas do entorno para fechar
a produção - tal qual ocorria na indústria - hoje
parcerias.
em dia, almeja-se que este se configure como
• Substituir professores que faltam.
o que auxilia e contribui para a melhoria do
• Cuidar de questões administrativas,
processo ensino-aprendizagem, objetivando
financeiras e burocracias em geral
uma educação de qualidade (RAMOS, 2000).
(Bartman, 1998, p. 1).
É nesta perspectiva, que podemos afirmar
O que falta são condições para isso, uma
que o cargo Coordenação Pedagógica é
necessário no ambiente escolar. Mas a escola para desenvolver um bom trabalho
realidade indica que, para se alcançar o papel necessita de um psicólogo, psicopedagogo e
a que se propõe o Coordenador Pedagógico, um técnico em saúde, isso seria o ideal sabe-se
hoje em dia, existe um longo caminho que existem parcerias, mas não são suficientes,
a ser trilhado, uma vez que o almejável está se findando o ano letivo e depois de tantos
depende de compromisso social, condições problemas com determinados alunos no decorrer
materiais favoráveis para o desenvolvimento do ano letivo consegue-se uma consulta por
intermédio do conselho tutelar em uma situação
do trabalho e de compromisso pessoal,
de risco com uma psicóloga. A escola não está
comprometimento dos profissionais da
preparada nem equipada em sua estrutura física
área com a sua profissão, para que esse
e humana para atender as problemáticas da
sonho seja concretizado (RAMOS, 2000).
civilização atual que acompanham nossos alunos,
que vão desde a sócios econômicas, fome,
estrutura familiar, gênero, drogas, violências entre
outras. Assim se distribui um coordenador com
mil utilidades, para atender os incêndios diários
de uma escola segundo Bartman (1998, p. 1):
o coordenador não sabe quem é e que função deve
cumprir na escola. Não sabe que objetivos persegue.
Não tem claro quem é seu grupo de professores e quais
as suas necessidades. Não tem consciência do seu
papel de orientador e diretivo. Sabe elogiar, mas não tem
coragem de criticar. Ou só crítica, e não instrumentaliza,
ou só cobra, mas não orienta (BARTMAN, 1998, p. 1).
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Discorda-se em parte de Bartman, pois, sabese qual deveria ser sua função, o problema é
que por falta de uma equipe qualificada em suas
áreas específicas, acaba por exercer inúmera
funções dentro de uma escola e por conta
de tantos afazeres acaba-se não exercendo a
função específica destinada ao coordenador.
Segundo Nóvoa (2001), a experiência
não é nem formadora nem produtora. É
a reflexão sobre a experiência que pode
provocar a produção do saber e a formação”.
O coordenador deve estar sempre preparado
para mudanças e sempre pronto para motivar
sua equipe na formação do novo cidadão. O
coordenador eficiente centraliza as conquistas
do grupo de professores e assegura que as
boas ideias tenham continuidade. Além do
que se passa dentro das quatro paredes da
sala de aula, há muito mais a aprender no
convívio do coletivo - no parque, no refeitório,
na rua, na comunidade. É preciso lembrar
que só quem não está em classe, imerso
naquela realidade, é capaz de estranhar.

O TRABALHO DO COORDENADOR
PEDAGÓGICO
O trabalho pedagógico deve ser orientado,
um bom projeto e a execução do mesmo
é a intenção e a certeza de que a escola e
seus profissionais realizam um trabalho de
qualidade. Ele será o resultado de reflexões e
questionamentos de seus profissionais sobre
o que é a escola é hoje e o que poderá a vir a
ser. Visando, a inovação da prática pedagógica
da escola para elevar a qualidade do ensino,
segundo Falcão Filho (1994, p. 46) ressalta:
[...] do aluno requer um conjunto de ações que apenas
um docente não pode a formação realizar; portanto o
processo de ensino – aprendizagem não se alimenta
exclusivamente da contribuição individualizada de cada
conteúdo ou professor isoladamente; pelo contrário,
além dessas contribuições individuais, há aquelas
provenientes do trabalho conjunto de todos os docentes
e destes com os demais profissionais da educação
lotados na escola (FALCÃO FILHO, 1994, p. 46).

O trabalho do coordenador deve ser orientado
e isso, exige um compromisso muito amplo,
não somente com a comunidade na qual se
está trabalhando, mas consigo mesmo. Tratase de um compromisso político que induz a
competência profissional e acaba por refletir na
ação do educador, em sala de aula, as mudanças
almejadas. Todavia, a tarefa do coordenador é
muito difícil de ser realizada, exige participação
para a integração em sua complexidade.

E isso é ótimo! É do estranhamento que
surgem bons problemas, o que é muito mais
importante do que quando as respostas
aparecem prontas. Só assim é possível que o
coordenador efetivamente forme professores
(e esse é o seu papel primordial), diria que
no dia-a-dia de uma instituição educativa
é preciso: dispor segundo certa ordem e
método as ações que colaboram para o
Segundo Gandin (1983, p. 89), esta ação
fortalecimento das relações entre a cultura
não é fácil, porque:
e a escola; organizar o produto da reflexão
dos professores, do planejamento, dos planos
• Exige compromisso pessoal de todos.
de ensino e da avaliação da prática; arranjar
• Exige abertura de espaços para a
as rotinas pedagógicas de acordo com os
participação.
desejos e as necessidades de todos; e ligar
• Há necessidade de crer, de ter fé nas
e interligar pessoas, ampliando os ambientes
pessoas e nas suas capacidades.
de aprendizagem. Esse é o sentido de ser um
• Requer globalidade (não é participação
bom coordenador, não de uma instituição,
em alguns momentos isolados, mas é
mas de processos de aprendizagem e de
constante).
desenvolvimento tão complexos como os
• Distribuição de autoridade.
que temos nas escolas (NÓVOA, 2001).
• Igualdade de oportunidades em tomada
de decisões.
• Democratização do saber.
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Diante do exposto até aqui se conclui que a
escola, é parte integrante da totalidade social,
não é um produto acabado. É resultado, dos
conflitos sociais que os trabalhadores vivem
nas relações de produção, nas relações
sociais e nas lutas de classe. É também fruto
das lutas sociais pela escola como lugar para
satisfazer a necessidade de conhecimentos,
qualificação profissional, e de melhoria de
suas condições de vida enquanto possibilita
melhores empregos e o acesso a uma
maior renda. Não se pode negar este direito
aos trabalhadores, e, por isso, a escola
pública, apesar dos pesares, é um espaço
de Educação Popular. Contudo, caracteriza
Brandão (1999, p. 15), em seu artigo:

treinamento ou retreinamento de professores”.
A LDB no seu art. 22 afirma: “a educação
básica tem por finalidade desenvolver
o educando, assegurar-lhe a formação
comum indispensável para o exercício da
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir
no trabalho e em estudos posteriores”.

A educação existe no imaginário das pessoas
e na ideologia dos grupos sociais e, ali,
sempre se espera, de dentro, ou sempre se
diz para fora, que a sua missão é transformar
sujeitos e mundos em alguma coisa melhor,
de acordo com as imagens que se tem
de uns e outros (BRANDÃO, 1999, p. 15).

Deve, portanto, assumir explicitamente o
compromisso de educar os seus alunos dentro
dos princípios democráticos. Ela precisa ser
um espaço de práticas sociais em que os
alunos não só entrem em contato com valores
determinados, mas também aprendam a
estabelecer hierarquia entre valores, ampliam
sua capacidade de julgamento e realizam
escolhas conscientes, adquirindo habilidades
de posicionar-se em situações de conflito.

A FUNÇÃO DA ESCOLA
Segundo a LDB, para que a escola possa
cumprir com este papel, será necessário
investir na mudança de atitude do seu
professor, do coordenador, no sentido de criar
condições que favoreçam este elo, tendo como
objetivo a valorização e a cultura do aluno e
busque promover o diálogo com a cultura.
Sem dúvida, é imprescindível a presença do
coordenador, como instigador da capacitação
docente, destacando a necessidade de adquirir
conhecimento e condições de enfrentar as
dificuldades próprias de sua profissão, como
também, estar preparado para administrar as
constantes mudanças, no contexto escolar.

Lembrando que a escola deve trabalhar
a educação, de maneira a ajudar de forma
intencional, sistemática, planejada e contínua
para os alunos que a frequentam. Esta
educação deve ser diferente da forma como
fazem as outras instituições como: a família,
os meios de comunicação, o lazer e os outros
espaços de construção do conhecimento
e de valores para convivência social.

EM QUE PODE AJUDAR O
COORDENADOR PEDAGÓGICO
O coordenador tem a possibilidade de
transformar a escola no exercício de uma
função realmente comprometida com uma
proposta política e não com o cumprimento de
um papel alienado assumido (NÓVOA, 2001).

Deve antes de tudo, estar envolvido nos
movimentos e lutas justas e necessárias aos
educadores. Semear boas sementes, onde a
educação se faz presente e acreditar veemente
que estas surtiram bons frutos. A caracterização
da coordenação precisa ser definida e
Ressaltando que a LDB, no seu capítulo IX assumida pelo Educador e pelo coordenador.
afirma: “quando se fala em uma nova abordagem É uma opção que lhe confere responsabilidade
pedagógica [...] e avaliação contínua do aluno, e a tranquilidade de poder (NÓVOA, 2001).
tudo isto exige um novo tipo de formação e
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O coordenador deverá ser capaz de
desenvolver e criar métodos de análise para
detectar a realidade e daí gerar estratégias
para a ação; deverá ser capaz de desenvolver
e adotar esquemas conceituais autônomos e
não dependentes, diversos de muitos daqueles
que vem sendo empregados como modelo,
pois um modelo de coordenação escolar não
serve a todas as realidades (NÓVOA, 2001).

A FUNÇÃO DO COORDENADOR
DENTRO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Acredita-se que uma das funções
específicas do coordenador é a socialização
do saber docente, na medida em que há ela
cabe estimular a troca de experiências entre os
professores, a discussão e a sistematização de
práticas pedagógicas, função complementada
pelos órgãos de classe que contribuirá para
O coordenador possui uma função a construção, não só de uma teoria mais
globalizadora do conhecimento através da compatível à realidade brasileira, mas também
integração dos diferentes componentes do educador coletivo. Esse profissional tem
curriculares. Sem esta ação integradora, o
que ir além do conhecimento teórico, pois
aluno recebe informações soltas, sem relação
p a r a acompanhar o trabalho pedagógico
uma das outras, muitas vezes
e
estimular os professores é preciso
inócua. É preciso que os conteúdos
percepção e sensibilidade para
sejam trabalhados por áreas de
identificar as necessidades dos
conhecimento, sendo assim
alunos e professores, tendo que
todos estarão interligados ou
se manter sempre atualizado,
seja o conhecimento não se
buscando fontes de informação
dá como se fosse uma caixa de
e refletindo sobre sua prática.
fósforo, abre para história e fecha
Segundo Nóvoa (2001, p.13),
para português (NÓVOA, 2001).
[...] a experiência não é nem formadora
nem produtora. É a reflexão sobre a
experiência que pode provocar a produção do
saber e a formação” com esse pensamento,
ainda é necessário destacar que o trabalho
deve acontecer com a colaboração de todos,
assim o coordenador deve estar preparado
para mudanças e sempre pronto a motivar sua
equipe. Dentro das diversas atribuições está o
ato de acompanhar o trabalho docente, sendo
responsável, pelo elo entre os envolvidos
na comunidade educacional. A questão do
relacionamento entre o coordenador e o
professor é um fator crucial para uma gestão
Para que o conhecimento ganhe sentido democrática, para que isso aconteça com
transformador para o aluno é necessário ter estratégias bem formuladas o coordenador não
relação com a realidade por ele conhecida, pode perder seu foco (NÓVOA, 2001, P.13).
e que os conteúdos das diferentes áreas
do conhecimento sejam referidos à
O coordenador precisa estar sempre atento
totalidade de conhecimento (NÓVOA, 2001). ao cenário que se apresenta a sua volta
No planejamento pedagógico, o foco do
trabalho deverá estar na maneira como se dará
a sequência de aprendizagem dos conteúdos
ao longo da escolaridade é preciso fazer a
adequação dos conhecimentos que precisam
ser trabalhados de forma articulada aos de
outras áreas de conhecimento. É preciso que
se tenha uma sequência lógica dos conteúdos
que darão continuidade aos da fase anterior,
garantindo ao aluno uma aprendizagem
articulada e eficaz e ao professor, a possibilidade
de ações interdisciplinares (NÓVOA, 2001).

valorizando os profissionais da sua equipe e
acompanhando os resultados, essa caminhada
nem sempre é feita com segurança, pois as
diversas informações e responsabilidades o
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medo e a insegurança também fazem parte
dessa trajetória, cabe ao coordenador refletir
sobre sua própria prática para superar os
obstáculos e aperfeiçoar o processo de ensino
– aprendizagem. O trabalho em equipe é
fonte inesgotável de superação e valorização
do profissional (NÓVOA, 2001, P.13).

O papel do coordenador pedagógico
é assegurar através de várias ações que
esses tempos, necessário para o bom
desenvolvimento escolar seja culminado
no Projeto Político Pedagógico da escola e
que seja resultado da participação conjunta
de professores, alunos, pais, equipe
pedagógica e os recursos disponíveis, e
Assim, conseguiremos formar o novo isso tudo resulte na formação cidadã do
cidadão dotado de capacidades e habilidades educando. De acordo com Suchodolski:
para ser inserido na sociedade em que vive,
mas para que isso ocorra, as escolas devem
se organizar em cima do que já tem, ou seja,
O conhecimento da ciência pedagógica é
imprescindível, não porque esta contenha
conhecendo a realidade de seus docentes, pois
diretrizes concretas válidas para hoje e para
as escola participam dos mesmos problemas
amanhã; mas porque permite realizar uma
sociais, no entanto não há receituário para
autêntica análise crítica da cultura pedagógica,
solução dos mesmo, pois cada realidade
o que facilita ao professor debruçar-se sobre
as dificuldades concretas que encontra em
escolar é diferente, embora os problemas
seu trabalho, bem como superá-las de maneira
sejam parecidos (NÓVOA, 2001, P.13).
criadora

A AUTONOMIA ESCOLAR

(SUCHODOLSKI,

1979,

p.

477).

A escola precisa ser de fato, o local
do exercício da cidadania, para que
isso aconteça o acesso na escola não é
suficiente, é preciso garantir a permanência
do educando tornando o sujeito aprendente
capaz de assimilar e construir saberes com
a orientação dos professores, baseando
sempre em princípios, valores éticos e morais.

A autonomia escolar se conquista de
acordo com o tempo, tempo de investigar,
tempo de planejar, tempo de executar. O
tempo de investigar é quando se propõe a
conhecer a realidade dos alunos, não adianta
falar em riquezas sabendo o contexto social
em que ele vive. Para desenvolver um bom
trabalho na comunidade escolar, precisa-se
saber quem são e quais são as necessidades OS VALORES ÉTICOS E MORAIS NA
dos educandos (SUCHODOLSKI, 1979). PROFISSÃO –
Tempo de planejar é também o tempo de
reciclar ideias, buscar algo novo e somar ao
que já se sabe, desenvolver novas técnicas
de aprendizagem, avaliar a metodologia,
inovar para não correr o risco de ficar na Préhistória. Tempo de executar, é o tempo de
pôr em prática tudo aquilo que foi idealizado,
e pesquisado é um conjunto de ações que
vão culminar no saber adquirido do docente,
ou seja, é um momento de satisfação
profissional, onde se pode avaliar o fruto do
esforço enquanto profissionais responsáveis
e comprometidos com a educação de
qualidade
(SUCHODOLSKI,
1979).
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1. A ética
Por ética, podemos entender que seja
a persistente aspiração que amolda sua
conduta, sua vida, aos princípios básicos
dos valores culturais de sua missão e seus
fins, em todas as esferas de suas atividades.
A sociedade moderna assiste a um
processo tecnológico jamais imaginado, que
ultrapassa as previsões dos mais perspicazes
futurólogos. O extraordinário progresso
técnico - científico e o avanço econômicosocial, não são suficientes para deter no
homem contemporâneo certa angústia, que
o afasta de si, do outro e da auto realização.
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Segundo Garrafa (1996, p. 5), a massificação,
através dos meios de comunicação e
da informática que por sua vez traz uma
desagregação de certos valores que de certa
forma vinham conduzindo a maioria das pessoas
e grupos humanos nos seus posicionamentos
morais básicos (GARRAFA, 1996, P. 5).
2. A consciência
A consciência é a mola das ações e das
aferições da conduta humana. A consciência
é antes de tudo um estado de espírito, ela
legisla o indivíduo na busca do bem, quando
também o premia e o pune quando do erro e
o faz retornar o caminho do bem. A ética tem
sido entendida como a ciência da conduta
humana perante os seus semelhantes,
etimologicamente, o termo do grego ethos que
significa modo de ser, caráter. Designa, dessa
forma, filosófica sobre moralidade, isto é, sobre
as regras e os códigos morais que norteiam
a conduta humana (GARRAFA, 1996, P. 5).

Considera-se, diante da importância da
escola enquanto formadora de cidadãos
é necessário que se pense na formação
ética e moral do educador, no que se
refere à negligência praticada no trabalho.
Segundo
Mardem,
(1924,
p.
210):
Um trabalho mal feito pode causar sérios
desastres. Mesmo quando se sabe como
fazer, se o trabalho não for executado de
acordo com este conhecimento, também
se comete uma infração ética, ocorrendo,
no caso a negligência, como bem classifica
e exemplifica (MARDEM, (1924, P. 210).
Diante dos acontecimentos que envolvem
todos os seguimentos de nossa sociedade,
todos os dias divulgados na mídia, percebe
se que os princípios éticos e morais estão
longe de serem praticados neste país.

O QUE MUDA COM O NOVO PENSAR E
FAZER DO COORDENADOR

3. Elementos subjetivos

O que muda com o novo pensar e
fazer do coordenador, tudo, pois agora
Sabe-se que a ética baseia se em dois se tem uma base, ou seja, uma formação
elementos essencialmente subjetivo: A teórica que auxiliará no cotidiano escolar.
consciência e a liberdade. Assim, cada pessoa
tem o poder de decidir e praticar suas ações e
PLANO DE TRABALHO
ser por elas responsáveis. Só que estas ações
no campo ético têm uma abrangência bem
O primeiro passo é montar um bom
maior porque a ética visa o comportamento plano de trabalho onde as ações devem
em relação ao outro. Construir-se ou perder- ser coordenadas e flexíveis de acordo com
se depende do rumo que ele imprime as suas a realidade escolar, estimular o trabalho em
decisões e ações ao longo de sua vida. No equipe, lembrar que tem um novo papel e
espaço da ética só há lugar para dois atores: eu por mais que estejam ligados por laços de
e o outro. Cuvillier (1997, p. 358-359), destaca: afetividade com os colegas tem-se deveres a
cumprir ou seja o trabalho deve ser voltado
para orientação e cobranças de resultados
satisfatório da aprendizagem (LIB NEO, 1996).
É pela profissão que o indivíduo se destaca
e se realiza plenamente, provocando sua
capacidade,
habitualidade,
sabedoria
e
inteligência, comprovando sua personalidade
para vencer os obstáculos. Através do exercício
profissional, consegue o homem elevar seu
nível moral. É na profissão que o homem pode
ser útil a sua comunidade e nela se eleva
e destaca, na prática dessa solidariedade
orgânica (CUVILLIER, 1997, p. 358-359).
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A primeira tarefa do Coordenador é tentar
mobilizar os colegas a desenvolver um trabalho
de equipe, pois essa é uma condição essencial
para a melhoria do fazer pedagógico em sala
de aula, deixar claro os objetivos comuns
da escola, rememorando o compromisso
assumido na elaboração do Projeto Pedagógico
e do “Plano Escolar” (LIB NEO, 1996).
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EM BUSCA DE MELHORES
RESULTADOS

Sabe-se que não é fácil, pois do lado do
professor sempre haverá justificativas, da falta
de pré-requisitos à conduta negativa do aluno
em sala de aula, justificativas essas que são
um convite ao imobilismo e a manutenção da”
mesmice” não aceitando um auto avaliação do
seu trabalho arcaico. O Professor Coordenador
precisa estimular o docente envolvido com
maus resultados para o compromisso de
tentar novas formas de trabalho capazes de
alterar os rumos do processo. Para que isso
aconteça será preciso acompanhar essas
ações para que tudo o que se planejou, não
se perca somente com falácias (muito comum
nas escolas públicas), (GANDIN, 1983).

Para que se ter melhores resultados
é primordial analisar o desempenho de
professores e alunos nos dois primeiros
bimestres e ao lado da direção propor ações
efetivas para melhorar esse desempenho,
pois os índices de aprendizagem nas
escolas são ruins. Com os indicadores
da escola em mãos é possível montar
um plano de ação visando a melhoria e a
recuperação de aprendizagem em várias
disciplinas é preciso discutir esses resultados
Discutir a questão da assiduidade e
insatisfatório em conjunto ou individualmente
buscar razões do excesso de falta de muitos
com os professores (GANDIN, 1983).
às aulas é uma tarefa árdua, pois a falta de
continuidade dos conteúdos provoca nos
A troca de informações com os professores alunos o desinteresse por determinadas
envolvidos com os baixos índices de disciplinas. Acompanhar o processo de
aproveitamento se mostra imprescindível a aplicação dos conteúdos planejados, não só
fim de que conheçam em profundidade as baseá-lo no registro existente nos diários, mas
características desses docentes, entre as também louvar-se no caderno dos alunos,
fonte essencial para saber como andam as
quais sua inclinação e vontade em remodelar
classes em relação àquilo que o docente se
seu trabalho, o grau de interesse pela comprometeu a desenvolver (GANDIN, 1983).
aprendizagem do alunado, com vistas ao
melhor desempenho nos bimestres que se
seguirem. Isso contribuirá na implementação
de ações necessárias a melhoria do
trabalho em sala de aula, ou seja, novas
metodologias devem ser adotadas, pois
as utilizadas até o momento mostraramse ineficazes frente aos resultados, até
o momento, obtidos (GANDIN, 1983).
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Isso não é um procedimento fácil na maioria
das vezes é considerado como fiscalização, por
isso deve ser acordado com os professores.
A aprendizagem se dá de forma cumulativa,
e o não cumprimento do planejamento pode
causar danos na aprendizagem do aluno. Podese em um processo de formação continuada
em reuniões pedagógicas estar direcionando
estudos para o aperfeiçoamento dos docentes
selecionando textos, normalmente os que
tratam de metodologia para o desenvolvimento
dos conteúdos, podemos oferecer tanto
quanto possível material para a leitura do
grupo, que será tanto mais eficaz quando se
relacionar ao dia-a-dia dos professores nas
diferentes áreas e disciplinas (FUSARI, 1988).

Para que a escola obtenha resultados
satisfatórios é preciso que todos os deem
a sua contribuição à melhoria do ensinoaprendizagem. Enfim um coordenador
pedagógico sabe o que deve, e como fazer
para atuar o seu papel, mas vale lembrar que
na teoria é muito bonito, que nem sempre na
pratica é possível a execução de um bom
trabalho, precisa-se de apoio, não se pode
melhorar o índice de aprendizagem, com tantos
problemas que as escola vem enfrentando
atualmente como: os socioeconômicos,
cultural, familiar, violências de todas as espécies
entre outros, a escola está perdendo a sua
função e abraçando outras causas, por isso é
preciso mais investimento em profissionais que
possam estar contribuindo nesse processo,
Na verdade, seria mesmo um treinamento já que a crise na educação é proveniente de
por meio dessas leituras e discussões e mudanças na nossa sociedade (FUSARI, 1988).
acompanhar se está dando resultados.
Organizar, previamente a pauta das reuniões
pedagógicas para evitar improvisações
para evitar críticas da parte dos envolvidos,
procurar chamar a atenção de todos para
que ninguém fique disperso nesse momento
pedagógico tão importante. Acompanhar e
analisar as avaliações que serão aplicadas
aos alunos e os critérios das mesmas, pois
as avaliações devem medir a eficiência dos
métodos aplicados em sala na prática as
provas constituem um mero amontoado
de questões nas quais os objetivos não se
expressam claramente, nas quais os conceitos
básicos e habilidades a serem avaliadas
não ganham relevância (FUSARI, 1988).
Lutar para que a avaliação deixe ser
uma arma e passe a ser diagnóstica.
Para eventuais recuperações, que
elas não se constituem em repetição
dos conteúdos não apreendidos,
mas um novo momento no qual se
aplicarão métodos diferenciados
para atingir os objetivos propostos
pelo professor (FUSARI, 1988).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prática pedagógica requer que se pense de forma dialética e que se faça
educação para toda a sociedade, ainda que, através de diferentes meios e em
diferentes espaços sociais. À medida que esta sociedade se torna tão complexa,
há que se expandir a intencionalidade educativa para diversos outros contextos,
abrangendo diferentes tipos de formação necessária ao exercício pleno da cidadania.
Espera-se, pois, que o Coordenador Pedagógico conheça plenamente o seu espaço de
trabalho, compartilhe ideias e conhecimentos, construa o seu papel na escola, tornandose assim, a ligação fundamental, traçando o seu caminho transformador, formador e
articulador. Certamente que a inexistência de respostas prontas, acabadas e definitivas
fazem com que o trabalho pedagógico do coordenador seja uma reelaboração do caminho
e a apresentação de algumas das pistas possíveis para a continuação desse “caminhar”.
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NEUROCIÊNCIAS E
EDUCAÇÃO
RESUMO: Educar é proporcionar oportunidades e dar condições de possibilidades para que
o ensino e a aprendizagem aconteçam de maneira significativa no aprendizado dos alunos na
Escola. O cérebro, portanto, é o órgão por excelência da aprendizagem. A presente pesquisa
é de caráter bibliográfico e se ancora no pensamento de autores e pesquisadores para
fundamentar o referencial teórico da discussão sobre a temática proposta. As descobertas
das neurociências estão esclarecendo alguns dos mecanismos cerebrais responsáveis
por funções mentais importantes na aprendizagem. A Neurociências não propõem uma
nova pedagogia, mas fundamentam a prática pedagógica que já se realiza, demonstrando
que estratégias pedagógicas, que respeitam a forma como o cérebro funciona, tendem a
ser mais eficientes. Conhecer a aprendizagem numa perspectiva neurobiológica pode
auxiliar educadores, professores e pais, a compreender alguns aspectos das dificuldades
para aprendizagem e inspirar práticas educacionais, mas não possibilita a prescrição
de receitas para a solução dos problemas da educação. Aprendizagem não depende
apenas do funcionamento cerebral. Diversos fatores, como condições gerais de saúde,
ambiente familiar, estímulos na infância, interação social, tipo de escola, aspectos culturais,
socioeconômicos e até políticas públicas de educação, também interferem na aprendizagem.

Palavras-chave: Neurociências; Educação; Cérebro; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente tem muita discussão buscando relacionar as pesquisas sobre o cérebro
com a educação. A pesquisa da neurociência com o cérebro e as possíveis práticas
educativas com a sala de aula.

Será que isso é mais um modismo? Será que estamos sendo vítimas dessa Marketing
exacerbado, neuro isso, neuro aquilo? Quando tomamos consciência a partir do estudo
de como se dá o processo de ensino e aprendizagem, percebemos pelos estudos e pelas
pesquisas aprofundando dentro da área da neurociência que esse processo do aprender se
dá dentro do funcionamento do sistema nervoso central.
A divulgação científica e a pesquisa sobre as novas descobertas da neurociência e suas
relações com a educação. A discussão avança e as novas publicações vão sendo discutidas
e implementadas nas práticas educacionais.
Existe uma necessidade de que na formação do professor ele se aprofunde mais sobre a
Neurociência para que possa ter o discernimento de saber sobre as novas descobertas do
cérebro humano no processo de ensino e aprendizagem.
Apresentamos em nossa pesquisa de cunho bibliográfico três aspectos que iremos abordar:
pessoa versus cérebro; plasticidade cerebral e Neuromito. Portanto, entender como funciona
o sistema nervoso, como se desenvolve as habilidades cognitivas dentro do ser humano e em
cada faixa etária e fundamental para entendermos a nossa prática pedagógica e aprimorarmos
essa prática de forma enriquecida com um embasamento teórico maior.
A Neurociência não propõe uma nova Pedagogia, muito pelo contrário, ela vem consolidar
e nortear por meio de fundamentos científicos a nossa prática e muitas de nossas estratégias
e da nossa metodologia passam a ser repensados, ampliados ou aprimorados por causa
desse avanço, por conta desse conhecimento que possibilita a compreensão de como se
dá o funcionamento do sistema nervoso, marcos do desenvolvimento e como acontece a
revolução do sistema plástico do cérebro humano para se desenvolver e potencializar seu
desempenho e reconhecer que a aprendizagem acontece no cérebro por meio do sistema
nervoso central possibilita uma grande virada não só na prática pedagógica como no ensino
e na aprendizagem.
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PESSOA VERSUS CÉREBRO NO
PROCESSO DE APRENDIZAGEM
É muito comum encontrarmos nesse tipo
de abordagem frases do tipo: “o cérebro
entra na escola”; “o cérebro do aluno e a sua
aprendizagem”; “o cérebro avança cada vez
mais” e outras frases fazendo uma distinção
como se o cérebro fosse uma coisa e o
sujeito outra. A impressão que dá é que o
cérebro chega flutuando na escola e que não
pertence a alguém, ou seja, a um sujeito
que tem uma existência efetiva.
Não há como se reportar
ao
cérebro
de
forma
separada da pessoa que
tem aquele cérebro, ou seja,
não existe a possibilidade
do cérebro fazer alguma coisa
isolada da pessoa. Se referir ao
cérebro é se referir a uma pessoa
específica,
contextualizada.
É necessário o estabelecimento
de uma linguagem mediadora entre
as duas áreas, que esclareça as
descobertas científicas e sua real possibilidade de
utilização na educação. Isso demanda seriedade
e compromisso ético dos meios de divulgação
científica e o julgamento crítico do público alvo para
que este conhecimento se aplique adequadamente
no cotidiano escolar (GUERRA, 2011, p. 4).

A exploração do cérebro humano, em sua
complexidade, não é tarefa para um campo
restrito da ciência. Assim, a neurociência se
integra a outras ciências numa rede que amplia
as informações e constrói um conhecimento que
parece não se esgotar. O termo neurociência se
difunde como um conceito transdisciplinar ao reunir
diversas áreas de conhecimento no estudo do
cérebro humano. As dificuldades decorrentes de
campos diversos de conhecimento, neurociência e
educação, diluem-se na medida em que cada um
se apropria das terminologias do outro e buscam
um novo conhecimento (OLIVEIRA, 2014, p. 14).

Quando
nos
falta
esse
conhecimento de linguagem oral
e de todo esse funcionamento
nós nos tornamos profissionais
superficiais em que se afirma
que um aluno não lê porque
não lê, que se afirma estar
atrasado na alfabetização
porque na sua casa não tem
acesso a livros, sem um olhar
investigativo que perpassa
pelo desenvolvimento.
É preciso lançarmos mão de ferramentas
baseadas em evidências científicas
que Neurociência traz para a Educação
proporcionando a integração Psicologia com
Neuropsicologia, Educação e Neurociências,
nos trazendo para uma integração de
áreas com compartimento de ideias e mais
do que isso a eficiência em resultados.

A Neurociência vem para enriquecer,
A partir desses estudos e a partir dessa
fortalecer o conhecimento científico do
professor e todos os profissionais que atuam na integração adquirimos um novo olhar buscando
Educação integrando as áreas do conhecimento medidas, buscando ferramentas e quem está
e apresentar como irmãs Saúde e Educação. trazendo essas novas ferramentas para a
nossa área educacional é a Neurociências
Não estamos fazendo modismo e e se apresenta como um conhecimento
nem Marketing, estamos nos referindo necessário para o desenvolvimento humano.
do funcionamento da linguagem, da
linguagem oral. Como se desenvolve
o processo da linguagem oral e como
que todo esse mecanismo organizado e
sequencial vai desembocar na alfabetização.
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tenha duração maior que poucos segundos
(EKMAN, 2000, pp, 45-52). A plasticidade
O cérebro humano possui uma plasticidade, neural é maior durante a infância e declina
ou seja é plástico, é moldável, e adaptável, gradativamente, sem se extinguir na vida adulta.
está sempre aprendendo com as experiências,
A neuroplasticidade trata-se de um
ou seja, o ser humano está sempre se
desenvolvendo do ponto de vista cerebral. dos fenômenos mais estudados na
neurociências, sendo a principal base, não
Quando ocorre uma lesão mais grave só para a recuperação neurológica, mas
no cérebro humano de pessoas que para todos os processos de aprendizagem.
têm perdas ou lesões mais sérias e se
A neuroplasticidade se trata de um
recuperam graças ao estímulo, ainda que
não se recupere todas as funções perdidas, dos fenômenos mais estudados na
conseguem recuperar uma boa parte delas Neurociências, sendo a principal base, não
e, quando mais jovem for a pessoa melhor só para a recuperação Neurológica, mas
são os prognósticos de recuperação. para todos os processos de aprendizagem.

PLASTICIDADE CEREBRAL

Portanto, a plasticidade do cérebro é uma
evidência hoje. O cérebro está sempre se
desenvolvendo, aprendendo, se expandindo
e, se isso ocorre até nos casos de uma lesão
mais grave em que a pessoa consegue se
recuperar, consegue aprender ainda que não
em toda extensão dependendo da lesão,
mas que consegue recuperar grande parte.

A aprendizagem pode ser definida como um
processo que se cumpre no sistema nervoso central
(SNC) em que se produzem modificações mais ou
menos permanentes, que se traduzem por uma
modificação funcional ou conductual, permitindo
uma melhor adaptação do indivíduo ao seu meio
como resposta a uma solicitação interna ou externa
(ROTTA, OHLWEILER, RIESGO, 2015, p. 4).

É de conhecimento de todos que as
crianças aprendem desde a vida Intrauterina,
A questão que se coloca é: por que isso
ou seja, são capazes de transferir por
não ocorreria em crianças que tem supostas
meio
da
“linguagem”
as
diferentes
dificuldades de aprendizagens? O cérebro da
sensações e iniciar o repertório para a vida.
criança está em constante desenvolvimento,
as crianças estão abertas a estímulos e
Devemos considerar a importância do
cabe a nós, professores, encontrar qual
estímulo para o fenômeno da sinaptogênese,
é o melhor estímulo para proporcionar o
para o armazenamento molecular e todos os
desenvolvimento cerebral de nossas crianças.
recursos de memória sejam elas de todas
as áreas motora, sensorial, visual, auditiva.
[...] do ponto de vista neurobiológico, a aprendizagem
se traduz pela formação e consolidação das ligações
entre células nervosas. É fruto de modificações e
consolidação das ligações entre células nervosas e
de modificações químicas e estruturais no sistema
nervoso de cada um, que exigem energia e tempo para
se manifestar. Professores podem facilitar o processo,
mas, em última análise, a aprendizagem é um fenômeno
individual e privado e vai obedecer às circunstâncias
históricas de cada um de nós (CONSENZA, 2011, p. 18).

Nas células que habitam o sistema
nervoso temos os neurônios – dotados de
corpo celular; dendritos; axônio; terminações
pré-sinápticas e os microtúbulos. Temos
as células da glia que na última década
ganhou um papel fundamental em todo o
processo de homeostase no sistema nervoso.

A neuroplasticidade é definida como
Temos a célula da glia dividida em duas
capacidade de reorganização funcional das grandes partes: Micróglia: oligodendrócitos
células neuronais ou qualquer modificação do – formação da bainha de mielina; Células de
sistema nervoso que não seja periódica e que
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Schwann; Células ependimárias – produção
LCR; Astrócitos – Nutrição e limpeza do
Sistema Nervoso Central – SNC. Micróglia:
Função Fagocítica – atua como sistema
imune do encéfalo; limpa o ambiente neural,
destruindo neurônio lesados e senis; secreta
proteínas que atraem os macrófogos.
A Neuroplasticidade nos leva a pensar em
mecanismos adaptativos do sistema nervoso
capazes de manter a nossa vida e as nossas
atividades da melhor maneira possível seja
ela sem lesão ou com lesão. Penso que
se pode definir a Neuroplasticidade como
a capacidade de adaptação do sistema
nervoso, especialmente dos neurônios, às
mudanças nas condições do ambiente que
ocorrem no dia-a-dia da vida dos indivíduos
(COSENZA, 2015 apud JACOB, 1977).
Quando se pensa em Neuroplasticidade se
associa a um indivíduo que sofreu uma lesão
encefálica, acidente vascular, traumatismo
cranioencefálico, um traumatismo fruto de uma
doença neurodegenerativa ou desmielinizante
por processos tumorais, enfim. No entanto,
é bom se ressaltar que a plasticidade é
um mecanismo intrínseco e que acontece
o tempo inteiro em todos os indivíduos,
sejam eles normais ou que passaram por
um processo lesional do sistema nervoso
(COSENZA, 2015 apud JACOB, 1977).

desde respostas às lesões traumáticas
destrutivas até sutis alterações resultantes
de processos de aprendizado e memória
(COSENZA, 2015 apud JACOB, 1977).
Pode ser conceituada com a capacidade
do sistema nervoso em modificar sua
organização a partir de numerosas e
complexas etapas tempo-dependentes que
ocorrem desde o nível molecular, sináptico,
eletrofisiológico e estrutural. Capacidade
intrínseca das células nervosas em formar
conexões novas e/ou tentar refazer conexões
perdidas. Capacidade intrínseca das células
nervosas em lutar contra alterações químicas
e/ou estruturais. A Neuroplasticidade é uma
característica marcante e constante da função
neural. Ela varia de acordo com a idade.
A verdade é que o nosso cérebro processa
continuamente uma série de informações que
ocorrem no cotidiano sem a intervenção da
consciência. O processamento inconsciente
é a regra e não a exceção no processamento
cognitivo porque, como veremos mais tarde, isso
parece ser mais econômico do ponto de vista dos
recursos de computação. A consciência é algo
que surgiu posteriormente, e como ela envolve
gastos energéticos consideráveis, seu uso é
um luxo reservado para situações especiais.
O processamento inconsciente influencia
nossos pensamentos e ações conscientes,
mas não nos damos conta de sua importância
exatamente porque não temos acesso a ele
(COSENZA, 2015 apud JACOB, 1977, p. 22).

A Neuroplasticidade pode ser conceituada
também como a flexibilidade maleabilidade
Os fatores que influenciam na plasticidade:
dos neurônios e circuitos neurais para
Natureza
da Lesão: localização, atenção
alterá-los, estruturalmente e funcionalmente,
gravidade,
forma
de
instalação,
em
resposta
à
uma
experiência. e
etiologia;. Idade do indivíduo, experiênciasrepertório,
biografia
do
indivíduo/
Por exemplo, temos o ser humano que toca
exposição à ambiente, enriquecido ou não.
piano desde muito pequeno, com certeza as
mudanças estruturais e funcionais em resposta
Estudos sugerem que as mudanças
a uma experiência prévia está acontecendo nos mapas corticais e na morfologia dos
nestes
indivíduos.Outro
exemplo,
os neurônios são orientadas por aspectos
violinistas treinados eles têm a área funcional, relacionados à aquisição de habilidades
a área cortical de representação da mão do específicas relevantes do indivíduo e que o
córtex maior do que indivíduos que não são simples uso repetido de tarefas gera pouca
violinistas treinados. A Neuroplasticidade ou nenhuma aprendizagem e não repercutem
funcionalmente me mudanças benéficas
é um conceito amplo que se estende,
(COSENZA, 2015 apud JACOB, 1977).
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NEUROMITO
Quando nos referimos a aprendizagem
temos várias informações que são replicadas,
passadas para frente como se fossem verdades
absolutas quando na verdade não são.
Não haverá mudanças efetivas enquanto a elite
intelectual do campo científico da educação e os
educadores profissionais não se derem conta de
algo muito simples: escola existe para formar sujeitos
preparados para sobreviver nesta sociedade e, para
isso, precisam da ciência, da cultura, da arte, precisam
saber coisas, saber resolver dilemas, ter autonomia e
responsabilidade, saber dos seus direitos e deveres,
construir sua dignidade humana, ter uma autoimagem
positiva, desenvolver capacidades cognitivas para se
apropriar criticamente dos benefícios da ciência e da
tecnologia em favor do seu trabalho, da sua vida cotidiana,
do seu crescimento pessoal (LIB NEO, 2005, p. 17).

Os neuromitos são verdades, afirmações
ou sentenças que não são necessariamente
verdades a respeito de como funciona o
cérebro e a aprendizagem. Exemplo: o
ser humano é Neurovisual, Auditivo ou
aprende Cinestesicamente? O ser humano
tem certas preferências para aprender.
À luz dessa perspectiva, discute a relação
entre a arquitetura cerebral e o entorno, aborda
a existência de Neuromitos, e a necessidade de
criar pontes transdisciplinares ou criar uma nova
ciência da aprendizagem em que colaborem,
neurocientistas, psicólogos, educadores e
filósofos. Finalmente, promove novas direções
de investigação, com base na importância da
neurociência para a educação ética requerida
pela sociedade (THOMAZ, 2018, p. 20).
Neuromito é uma ideia que a princípio tem
uma base científica, foi provado que a ideia
não procedia sendo substituída por outra ideia
com uma veracidade maior que a anterior
que foi refutada, no entanto, caiu no gosto
popular e continua sendo divulgada como
se fosse uma verdade, o que não é.
Um exemplo do neuromito,
seria que os bebês têm um
grande desenvolvimento até
os três anos, então tudo que
é importante é fixado nesta
idade e após essa idade há
uma grande dificuldade com
a aprendizagem ou mesmo não
irá aprender. Isso é um mito, uma
vez que por conta da plasticidade cerebral,
o aprendizado ocorre pela vida toda.
É preciso um investimento competente dos
educadores na definição dos saberes necessários
de serem ensinados, que abram aos educandos
possibilidades de uma existência humanizada, isto
é, de uma autodeterminação guiada pela razão
e orientada para: A liberdade reciprocamente
reconhecida; A justiça; A tolerância crítica; A
multiplicidade cultural; A redução da opressão
do poder e o desenvolvimento da paz; O
encontro com o outro e a vivência da experiência
de felicidade e satisfação (LIB NEO, s/d, p. 47).
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Essa ideia da aprendizagem até os três
anos já foi refutada pela Ciência, mas
mesmo assim, há muitas pessoas que ainda
acreditam nessa ideia com verdade. De
forma geral o que se pode afirmar é que
o cérebro humano é diferente entre si, ou
seja, de uma pessoa para outra pessoa, são
como impressões digitais, cada ser humano
tem características próprias, peculiares e
única que o diferencia de outro semelhante.

Dos 15 Neuromitos avaliados por Dekker et
al. (2012), sete foram considerados fatos
verdadeiros por mais do que 50% da população
de educadores estudada, a citar: 1) estudantes
aprendem mais se a instrução é coerente com seu
estilo de aprendizagem, 2) dominância hemisférica
pode explicar diferenças individuais de aprendizes,
3) exercícios auxiliam a conectar um hemisfério
com o outro, 4) ambientes enriquecidos melhoram
o cérebro de crianças pré-escolares, 5) exercícios
de coordenação motora que envolvem repetições
podem melhorar as habilidades de leitura, 6) o
consumo de Ômega-3 faz com que o indivíduo
aprenda melhor e 7) a atenção das crianças
diminuem após consumirem alguns alimentos. Os
outros mitos que foram considerados verdadeiros
por menos da metade dos entrevistados foram: 8)
usamos apenas 10% da nossa capacidade cerebral,
9) há períodos críticos para se aprender algo e se
não aprender, perde-se essa janela de oportunidade,
10) consumir regularmente bebidas com cafeína
reduz o estado de alerta, 11) se a criança não
beber água suficiente, o cérebro encolhe, 12) se as
crianças não dominarem a língua nativa antes de
aprender outra, não a aprenderam com sucesso, 13)
a educação não remediar problemas de desordens
de desenvolvimento, 14) repetição de informações
mudam a forma e estrutura do cérebro e 15) os
aprendizes demonstram preferências no modo em
que recebem informações (visuais, auditivas ou
cinestésicas). Em outras palavras, fica claro que
muitos profissionais têm dificuldades de distinguir
fatos científicos de pseudociência. Considerando
que os educadores mais interessados em
neurociências são os mais afoitos a colocar em
prática seus conhecimentos nas salas de aula,
sua fácil crença em Neuromitos, em especial
no que se refere a programas educacionais
comercializados, tem o potencial de levar ao uso
de técnicas não efetivas, bem como de difundir
conhecimentos inverídicos, um exemplo é a prática
do Brain Gym®, desmitificada por Spaulding et al.,
(2010) e recentemente por Zeggio e Malloy-Diniz
(2015) (EKUNI; POMPÉIA, 2018, apud DEKKER;
LEE; HOWARD-JONES. & JOLLES, 2012 p. 23).
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Existem diversos mitos que a Neurociências
constata e precisa fazer uma análise.
A análise do contexto, a definição de um
problema
e
das
questões
direcionadoras,
dão início ao processo de pesquisa científica,
motivando assim os pesquisadores a procurarem
informações sobre determinada temática em bases
bibliográficas (TASTA, 2010, apud TREINTA, 2014).

Considerando esse fato temos que admitir
que existem caminhos diversos para construir
aprendizagens e vivências significativas
para cada ser humano e uma coisa que
aprendermos sobre o cérebro na escola
é que a diversidade é uma realidade e que
precisamos trabalhar com ela como uma
forma de respeitar nosso desenvolvimento e o
desenvolvimento humano de cada ser humano
independente do estágio que se encontra.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa é de caráter bibliográfico
e está embasada no pensamento de autores e
pesquisadores para fundamental o referencial
teórico da discussão sobre a temática proposta.
A pesquisa ancorou-se nos trabalhos e
pesquisas de Ekuni; Zeggio & Bueno (2015);
Jacobs (2000); Cosenza & Guerra (2011) entre
outros que abordam as temática ou questões
pertinentes sobre a temática discutida no Artigo.
Nesta pesquisa foram analisados Artigos,
Livros, Revistas, teses e outros trabalhos de
cunho científico que discutem e apresentam
um referencial teórico que contribui para
uma maior compreensão sobre a temática
e que influencia as práticas pedagógicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É de fundamental importância acredita no potencial das crianças estimulando-as de forma
que possam alcançar a plenitude do seu desenvolvimento. Educação precisa estar integrada
à Neurociências.
A educação é um fenômeno cíclico que tem impacto direto sobre a qualidade de vida de
uma sociedade, há que se definir um ponto chave de introdução de mudanças. A ideia que
aqui se defende é a de que se deve tratar a situação atual da educação como um problema
estrutural.
A educação deve ser pensada como uma ciência cognitiva e, portanto, o entendimento de
funções básicas do sistema nervoso deve compor a formação de professores seria de suma
importância.
Os aspectos sociais e antropológicos da educação não podem ser esquecidos, através
de uma formação que aborde de maneira multidisciplinar o conhecimento neurocientífico e
a educação, esses profissionais poderão utilizar-se das características biológicas de seus
alunos a favor da metodologia educacional que escolherem.
É importante que se leve em conta que tais adaptações no sistema educacional teriam
impacto no processo de ensino e aprendizagem dos alunos no contexto onde o aprendizado
acontece.
O desempenho econômico de qualidade é reflexo de um sistema educacional eficiente e de
qualidade, sendo tudo isso revertido em aumento da equidade social e para isso precisamos
de cidadãos críticos, reflexivos, criativos e que estejam em constante evolução, transformação,
amadurecimento e aprendizagem.
As escolas, individualmente, precisam iniciar um processo de alteração de suas políticas
educacionais e promover mudanças curriculares e na formação de seus professores. Já existe
um número crescente de escolas que têm procurado inovar seus métodos de ensino, a fim de
conciliar não apenas a formação de indivíduos inovadores, mas também aliar as ferramentas
tecnológicas disponíveis e que são altamente atrativas ao processo de ensino e aprendizagem.
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GUERRA, Leonor Bezerra. O Diálogo entre
a Neurociência e a Educação: Da Euforia
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VALORIZAÇÃO DA CULTURA AFRO
BRASILEIRA - Análise das Lei nº
10.639/03 e Lei nº 11.645/08
RESUMO: Mesmo tendo passado mais de um século do fim da escravidão no país, nota-se
que a condição de subserviência, e exclusão que negros e índios experimentam ainda persiste
mesmo que de forma velada. O advento da Lei nº 10.639/03 e Lei nº 11.645/08 que tornaram
obrigatório o ensino da cultura e da História da África e dos Afrodescendentes na educação
brasileira como forma de valorizar e resgatar essa cultura e sua importância na formação
étnico e social brasileira foi uma forma de dar a devida importância a cultura africana e de
resgatar essas etnias a importância de sua condição. Este trabalho tem como objetivo geral
analisar as leis nº 10.639/03 e Lei nº 11.645/08 e suas implicações na educação brasileira.
Dentre seus objetivos específicos, analisar os limites da Lei nº 10.639/03 e Lei nº 11.645/08;
verificar as implicações na educação a partir do adventos e promulgação da legislação; e,
compreender a importância e a contribuição da cultura afro na formação étnica brasileira.

Palavras-chave: História da África; Educação; Formação Étnica.
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INTRODUÇÃO

M

esmo tendo passado mais de um século do fim da escravidão no país, nota-se
que a condição de subserviência, e exclusão que negros e índios experimentam
ainda persiste mesmo que de forma velada. O advento da Lei nº 10.639/03 e
Lei nº 11.645/08 que tornaram obrigatório o ensino da cultura e da História da África e dos
Afrodescendentes na educação brasileira como forma de valorizar e resgatar essa cultura
e sua importância na formação étnico e social brasileira foi uma forma de dar a devida
importância a cultura africana e de resgatar essas etnias a importância de sua condição.
O tema proposto remete o leitor ao fato de que o ensino pedagógico da cultura afrobrasileira no Brasil se restringia as aulas de História enquanto assunto abordado apenas
no contexto da escravidão que persiste por um longo período da história brasileira.
Assim, esse trabalho se justifica também pela necessidade de melhor conhecer o
teor dessa lei e realizar uma análise sobre suas implicações na educação brasileira.
O objetivo principal é tratar sobre a importância da contribuição do negro na formação
da sociedade brasileira, seu trabalho e a influência cultura na formação da identidade
popular. Dentre os objetivos específicos analisar os limites da Lei nº 10.639/03 e Lei nº
11.645/08 buscando compreender a importância e a contribuição da cultura afro na
formação étnica brasileira; falar sobre a importância do negro e sua influência na formação
da sociedade brasileira; compreender a questão do racismo e do preconceito no Brasil.
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ANÁLISE LEGISLATIVA SOBRE AS
DIRETRIZES CURRICULARES DE
VALORIZAÇÃO DA CULTURA AFRO
BRASILEIRA

ascensão social relegando às demais uma
condição de subserviência, segundo plano
e esquecimento. A partir disso existe uma
cobrança (ainda que implícita) por parte dos
negros e índios em participar mais ativamente
dos rumos e do desenvolvimento da sociedade
brasileira. O tema legitima sua razão até
mesmo pela própria condição do negro nas
estatísticas e informações oficiais sobre sua
condição de emprego, de vida e como ele
é tratado pela sociedade (AGUIAR, 2015).

A Lei nº 10.639/03 tem como objetivo
primordial a proposta de novas diretrizes
curriculares voltadas especificamente para
o estudo tanto da história quanto da cultura
afro-brasileira e africana. Nesse sentido,
será visto neste trabalho que é importante
que o educador ressalta no âmbito da sala
Não se pode ser hipócrita e acreditar que
de aula a cultura afro-brasileira enquanto
não existe preconceito até mesmo nas filas
elemento formador da sociedade, onde os
de emprego quando a escolha de candidatos
negros são compreendidos enquanto
se dá pela cor da pele ou mesmo
sujeitos históricos, buscando
sua condição social. O negro
uma maior valorização dos
ainda é subjugado apesar de
pensamentos, das ideias,
muito ter avançado em suas
destacando o trabalho cultural
conquistas sociais, mas ainda
e sua contribuição para a
persiste o preconceito, razão
formação
da
identidade
esta que o amparo legal dos
nacional (AGUIAR, 2015).
mesmos deve acontecer
não apenas no âmbito social,
Aspectos como a música, a
mas educacional conforme
culinária, a dança e as religiões
o advento dos diplomas legais
de matrizes africanas têm sua
analisados
nesta
pesquisa.
relevância nesse contexto e
a partir do advento dos dois
As escolas devem nesse
ordenamentos jurídicos analisados nesta
sentido, promover a conscientização de
pesquisa passam a ganhar o merecido
todos sobre a importância dos negros na
destaque ajudando no aprendizado do
sociedade e na formação de nossa sociedade
aluno a entender como se deu o processo
– incutir nas crianças desde as séries iniciais
de formação da sociedade brasileira.
que esses aspectos são parte da formação
cultural brasileira e de sua identidade nacional
É inegável a participação que os negros
torna mais fácil compreender a importância
e os índios tiveram na construção desse
de se promover o combate ao preconceito,
país e na formação da sociedade brasileira
de reconhecer que todos somos iguais em
tal qual como ela é: miscigenada, variada,
direitos e obrigações e que apenas quando
diversificada e rica por consequência. A
todos, partindo da comunidade escolar nos
identidade brasileira é única e a convivência
envolvermos no compromisso de resgate e
harmônica entre essas etnias deixaria de ser
valorização da cultura africana estaremos de
uma utopia se não existisse o preconceito
fato promovendo justiça social (SOUZA, 2012).
velado que permeia as relações na sociedade.
Justiça essa que as crianças devem aprender
Tal fato se comprova a partir do momento
desde cedo a lidar com ela e participar já
que uma etnia que se mostra superior,
que todos formamos um único povo: o povo
no caso a branca desfruta das melhores
brasileiro. Isso porque o aluno desde cedo
oportunidades de estudo, trabalho e de
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deve conhecer as mais diferentes realidades
para que ele tenha condições de compreender
que a experiência social do mundo é muito
mais abrangente que a sua própria experiência
local e que o mundo atual é formado por
inúmeras civilizações, histórias, grupos sociais
e etnias ou raças as mais diversas possíveis.

essa questão. Sobre essa questão, Pereira
(2007, p. 56) evidencia o posicionamento
do Ministério da Educação, que configurou
como uma situação a nível emergencial,
principalmente nos tópicos 8 dos PCN’s que
trata sobre o tema: “Esse critério indica a
preocupação de eleger como Tema Transversal
questões graves, que se apresentam como
Importante também que desde cedo, os obstáculos para a concretização da plenitude
alunos contêm em sua formação com uma da cidadania, afrontando a dignidade das
reeducação no sentido de saber lidar com pessoas e deteriorando sua qualidade de vida”.
os preconceitos, sendo que estes, muitas
vezes são adquiridos ainda no contexto
A questão do negro no Brasil é muito
familiar e também em relações sociais mais importante ainda mais quando realizada uma
amplas. Para se combater o racismo é comparação com outros países, uma vez que
importante que se eduque para a promoção aqui a herança africana é onipresente, porém
da igualdade racial trabalhando em prol subvalorizada. Trata-se de uma desvalorização
da construção da sociedade de amanhã. cujas nuances e sintomas são visivelmente
constatados uma vez que em um olhar mais
Sobre a valorização da cultura africana na detido em relação à sociedade por meio de
formação da sociedade brasileira
lentes críticas, verifica-se discrepâncias em
termos sociais que são assustadoras já que
O ser humano é um animal essencialmente os mais carentes no país são justamente os
social e por conta disso, trava uma comunicação descendentes de origem africana, mostrandocultural desde os primórdios da humanidade se também os mais suscetíveis a ataques
baseada na troca de experiências. Essa racistas de toda ordem, a exemplo, da
convivência nem sempre ocorre de forma situação financeira, profissional, familiar, etc.
harmônica, sendo fruto de conflitos, o que de
certo modo deveria ser saudável e até mesmo
Essa questão só reafirma a preponderância
fundamental para a compreensão e a tolerância
da missão que a educação tem a exercer
com culturas heterogêneas (AGUIAR, 2015).
de forma determinante com relação tanto a
gravidade quanto a urgente necessidade de
Apesar do advento da globalização, a
superar essa situação que, nas palavras de
integração cultural constitui um caminho
Pereira (2007, p. 15), denota-se que “nesse
“espinhoso”, mas não intransponível. A
cenário, a Escola se torna, inevitavelmente,
intenção nessa situação é atribuir o valor
um lugar privilegiado que reflete, através
merecido em termos sociais a cultura africana
de diferentes perspectivas, o rico e
e sua contribuição na formação étnica
desafiador enredo das relações sociais”.
brasileira. Trata-se de incutir no pensamento
social uma reflexão em termos históricos
Com base na afirmação anterior, verifica-se
sobre a importância que a influência
ser a escola o ponto de partido, o seio dos
cultural africana tem na formação da base
conflitos, de um diálogo que viabiliza uma troca
étnico-social brasileira (SOUZA, 2012).
de experiências e conhecimentos e é nesse
ínterim que a discussão a respeito da cultura
Trata-se de uma prática que só teve seu africana passa a integrar o currículo escolar.
reconhecimento bastante tardio no país, não Trata-se de uma situação que passou a ter
apenas por conta das dimensões continentais previsão legal e se tornou obrigatória por lei o
do território brasileiro, mas também por um estudo e o ensino da História e Cultura Afrosentimento de indiferença proposital sobre Brasileira segundo legítima a Lei nº 10.639.
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do que a reprodução dos acontecimentos
na sociedade a exemplo do preconceito
étnico-racial, que tem implicações fortes
Nas palavras de Porto Júnior e Neves no contexto social, e também observado
(2007, p. 63), denota-se que no âmbito da na instituição escolar no seu cotidiano.
História Escolar, Oral, das Mulheres e das
Com isso, não é essencialmente incomum
Crianças, ainda que pouco explorados, tem
um volume expressivo de estudos e pesquisas. a existência no contexto escolar que haja a
Particularmente falando, com relação à História reprodução e a configuração de diversos
Escolar, enseja que sejam trabalhadas com a estereótipos, mas especificamente com relação
história dos excluídos no viés da historiografia aos afrodescendentes e indígenas, a cultura e
que constitui a História do Tempo Presente. história desses sujeitos, que frequentemente
se encontram numa posição de marginalização
Ainda segundo Porto Júnior e Neves (2007, na sociedade e por assim dizer é tratado
p. 64), “o historiador, portanto, poderia fixar- da mesma maneira também na escola.

COMPREENDENDO A SOCIEDADE, A
ESCOLA E O QUE SER FEITO

se nas brechas verticais na chamada História
da Educação, indo em busca da diferença,
e não do padrão”. O tema é tão vasto que
inúmeros autores tratam de questões
envolvendo a História Escolar e a Educação,
sendo os principais a violência escolar, o
papel da formação da escola, as relações
entre sociedade e escola e principalmente,
os que tratam da questão do preconceito no
contexto desse espaço social. É por esse
motivo que a compreensão da instituição
de ensino como um espaço que não pode
funcionar à margem da sociedade, e que ela
se funde com a sociedade de alguma forma é
muito importante. Nesse sentido, prelecionase em Edilberto Sastre (2009, p. 64):
Alguns [...] autores entendem a escola como
uma parte da sociedade que reproduz o
todo das relações sociais, inclusive suas
estruturas perversas e suas relações de poder.
Apesar dessa posição por parte de alguns autores,
o próprio Sastre traz a visão de outros que entendem
que apesar das normas sociais se fazerem
presente dentro da escola, elas não são decisivas
nas relações escolares (Idem, Ibidem: 69).

Com base nessas afirmações nota-se
que não é possível dividir sociedade e
escola. A compreensão das relações
entre elas é muito importante para
se entender os acontecimentos do
espaço escolar, onde, frequentemente,
nota-se que a escola nada mais é
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Como uma forma de tentativa de
transformação social e cultural por conta
deste ponto de vista de inferiorização dos
povos indígenas e afro-brasileiros, parcelas
das diferentes camadas sociais e mais
ainda as que se relacionam as comunidades
negras e aos povos indígenas, inclusive
tem se opondo a promoção da diversidade
social, histórica e cultural que formam
a sociedade brasileira (SOUZA, 2012).
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1.2 A LEI Nº 11.645/08
Diversas campanhas e movimentos na esfera social, na mídia
e na educação são realizadas para se promover o merecido
reconhecimento aos afrodescendentes e indígenas enquanto
sujeitos históricos e que foram e são fundamentais para a
construção social, econômica e também histórica do país.
Esse é o teor que se infere do artigo 26-A da Lei nº 11.645/08:
§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação
da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais
como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos
negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena
brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional,
resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica
e política, pertinentes à história do Brasil (BRASIL, 2008).

O que se infere desse diploma legal é que se
trata de uma importante conquista em relação ao
reconhecimento social do negro e do indígena.
Com o advento da lei, torna-se obrigatório o
ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena em todas as instituições escolares
brasileiras, na esfera pública e privada,
indo do Ensino Fundamental ao Médio.
A Lei cuidou de abraçar questões
fundamentais uma vez que não se limita
a questão já exaustivamente debatida
da escravidão e do preconceito, mas
de forma bastante aperfeiçoada,
reproduz a importância em relação
ao reconhecimento do negro e do
índio como bases da formação social
do Brasil, e também com relação a sua
participação é condição de sujeitos históricos
que lutaram incessantemente por seus direitos e
também seus ideais. Nesse sentido, o Ministério da
Educação e Cultura (2004, p. 11-12) afirma que:
Reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais,
civis, culturais e econômicos, bem como valorização
da diversidade daquilo que distingue os negros dos
outros grupos que compõem a população brasileira. E
isto requer mudança nos discursos, raciocínios, lógicas,
gestos, posturas, modo de tratar as pessoas negras.
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Requer também Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana que se conheça a sua história e
cultura apresentadas, explicadas, buscando-se
especificamente desconstruir o mito da democracia
racial na sociedade brasileira (MEC, 2004, p. 11-12).

Ainda que as afirmações anteriores
têm por objetivo evidenciar a questão do
negro na sociedade, o mesmo deve ser
associado com as populações indígenas que
enfrentaram e enfrentam as mesmas agruras.

Trata-se de uma importante conquista
para milhares de alunos de origem
afrodescendentes e indígenas que encontramse na fase escolar e frequentemente não
têm nenhum reconhecimento com relação
a temas que lhes são ministrados por meio
de disciplinas, mais especificamente na de
história que em sua maior parte trata da
“história branca” em detrimento de uma
história na qual houve a participação de todas
as culturas e povos que vieram a formar
a sociedade desse país (AGUIAR, 2015).

Com isso, verifica-se que a reflexão acerca
da questão indígena incide na necessidade
de diretrizes que norteiam e deem PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
regulamentação adequada ao ensino da
História e da Cultura Afro-Brasileira e Africana
A pesquisa realizada é de bibliográfica a
acrescentando-se nesse rol a cultura indígena.
partir de uma abordagem descritiva sobre
os principais aspectos envolvendo a análise
da legislação educacional como forma de
promoção da valorização da cultura afro nas
escolas. Este trabalho tem como aportes
as teorias de Aguiar (2015); Souza
(2009); além das diretrizes Curriculares
Nacionais (2004), como forma de
assegurar devido embasamento
teórico
ao
tema
proposto
estabelecendo
informações
precisas e condizentes com a
realidade sobre a valorização
da cultura africana e sua
importância na formação
da sociedade brasileira.
Além
destes,
foram
também
aferidos
artigos
e documentários de outros
trabalhos científicos que discutem
a temática, assegurando a
possibilidade de uma eventual
contribuição
para
melhor
entendimento sobre o tema proposto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final do presente trabalho conclui-se que a Lei nº 11.645/08 veio não simplesmente
“obrigar” mas reforçar e dar a devida legitimidade ao ensino da História da África e dos
Afrodescendentes nas escolas uma vez que eles constituem parcela importante da sociedade
brasileira, tendo contribuído significativamente para a nossa cultura e por esse motivo, não se
justifica mais serem relegados a uma condição de segundo plano. Os preceitos iniciais e as
recomendações do estudo da História da África e dos Afrodescendentes já haviam sido bem
definidos na legislação anterior que é a Lei nº 10.639/03 incluindo-se ainda nesse rol, o grupo
formado pelos indígenas.
Ocorre que o ensino da cultura africana e sua introdução no Brasil, apontam para a
importância dessa lei que impôs o reconhecimento e legitimou a pluralidade da sociedade
brasileira que tem em sua formação inúmeras histórias e diferentes culturas – diferenças estas
que se fazem presentes também no contexto do espaço escolar.
Imaginar o espaço escolar como um local onde inúmeros sujeitos (diferentes e diversos)
atuam e interagem sistematicamente implica em refletir sobre um trabalho onde o professor se
coloca na posição de mediador das relações ensino-aprendizagem também de relações éticas
e conflitos de ideologias.
Conclui-se também que ao professor cumpre legitimar o que preceitua a lei que a nação
brasileira é constituída fundamentalmente por uma essência pluriétnica e que nenhum grupo
ou povo é superior ao outro e por isso mesmo é importante construir junto com os alunos esse
conceito de heterogeneidade cultural, diferença e respeito.
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A CONTEMPORANEIDADE DA
ARTE EM LYGIA CLARK
RESUMO: O presente artigo proporciona algumas reflexões em torno da definição de arte
contemporânea, focando a atenção na experiência de sentido com a arte, analisando as
desconstruções/construções presentes na mesma, sendo uma área de vastos conceitos,
formas, materiais, temas e elementos, podendo ser amplamente abordada, é vista como um
reflexo da atual sociedade. Procura maiores conhecimentos a respeito da arte contemporânea
brasileira, pois, até os anos 50 a arte moderna predominava e os seus critérios eram bem
definidos quanto a sua análise. A partir daí, o desconhecido, o novo e o diferente passam a fazer
parte da arte, uma arte conectada completamente à vida, presente no cotidiano. Neste trabalho
designaremos a vida e a obra da artista Lygia Clark, objetivando mostrar a trajetória e os traços
de contemporaneidade nas obras produzidas pela artista, em especial à série os Bichos, onde
identificaremos as linhas do neoconcretismo, o construtivismo e os movimentos orgânicos, feitos
por meio das dobradiças pela qual a artista pretendia dar vida às obras, além da influência na
arte contemporânea. Como também a contribuição da artista para com a arte contemporânea
brasileira, onde várias transformações ocorreram, tanto nos recursos usados como nas linguagens.

Palavras-chave: Lygia Clark; Arte; Contemporânea; Brasileira.
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INTRODUÇÃO

A

arte e as atividades produzidas por ela, não significam apenas um tempo de lazer,
o artista produz por diversão aquilo que ele está sentindo em um dado momento,
mas tem uma significação muito séria e comprometida, ela contribui tanto para o
desenvolvimento como para a expansão da capacidade que o ser humano tem em refletir e
falar sobre o universo pessoal e do mundo ao seu redor.
Segundo Barbosa (2002) com a arte, o ser humano desenvolve tanto a percepção quanto
a imaginação relacionada com a realidade do mundo ao seu redor, desenvolvendo assim a
capacidade crítica, que o permite analisar, perceber e ampliar a criatividade de forma a poder
mudar tal realidade.
A arte permite ao artista inventar e refletir sobre as formas artísticas de um determinado
período, local, época e costumes, e essas informações acabam ficando inseridas na produção
artística.
A arte contemporânea nasceu dentro de um contexto novo, original, que se distingue pela
liberdade de produção que o artista tem para fazer o seu trabalho. Um sistema de artes dentro
de um circuito de elementos de comunicação, de informação, de conhecimento que não está
limitado aos museus, aos grandes palacetes, mas que agora pode ser encontrado ao nosso
redor, faz parte do nosso cotidiano.
Apresentada nas mais diferentes linguagens, como: música, teatro, literatura, pintura,
arquitetura, dança, cinema, artesanato, que compartilham um espírito comum, cada qual a sua
maneira, tenta conduzir a arte às coisas da natureza, da realidade urbana, da tecnologia, do
mundo em si, desafiando a tradicionalidade por colocar o estilo das reproduções artísticas e
até mesmo a própria significação de arte em questão.
Visto as várias transformações, definições e contribuições, já não são mais aceitáveis as
qualificações em estilos, então, Arte Contemporânea é o que melhor define esse tipo de arte
atualmente produzida. E a realização dessa pesquisa se justifica por esclarecer e exemplificar
melhor as diversidades dos fundamentos dessa arte dita contemporânea em relação ao
panorama brasileiro.
Qual foi a contribuição da artista Lygia Clark para esse novo e grande momento da arte
contemporânea brasileira? Uma vez que a artista não parou de revolucionar, abrindo novas
expectativas para a arte contemporânea brasileira. Como sua vida e obra influenciaram outros
artistas brasileiros?
A partir de uma pesquisa com base em dados bibliográficos, e de levantamento teórico
voltado a um primoroso entendimento da importância da arte contemporânea brasileira e
imagens das obras de Lygia Clark, em que traços do neoconcretismo são identificados em
suas obras, bem como a interatividade e a participação na arte contemporânea.
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ARTE CONTEMPORÂNEA

considerado como o pai da arte
contemporânea por muitos, pois segundo
Agostinetti e Cavalcanti (2008, p. 6) “[...]
acreditava que a arte não deve ser feita
pelo artista e sim pensada intelectualmente
por ele.” Que “[...] não é mais necessário
executar uma obra, basta selecionar objetos
já existentes e elevá-lo à categoria de arte”.

As marcas e transformações profundas
deixadas pela pós-modernidade, nome dado às
mudanças acontecidas nas ciências, nas artes
e nas sociedades, na década de 50, quando
surgem novos estilos, diversas percepções,
produção em massa acabou influenciando
profundamente todos os tipos de vertente
De acordo com Agostinetti e Cavalcanti
artística, a literatura, a pintura, o cinema, enfim
tudo o que estava e hoje está relacionado à arte. (2008, p. 6), a arte contemporânea está situada
no tempo da era tecnológica e da comunicação,
Essa nova tendência se caracterizou devido pois “há uma mistura de diversos elementos, de
à liberdade oportunizada ao artista para valores que estão sempre se fazendo presente
desempenhar o seu trabalho sem limitações, na arte que nos deixa uma interrogação”.
sem preocupações em imprimir em suas
Foi
necessário
desenvolver
novas
obras certo padrão político ou religioso.
habilidades para interpreta-la e não mais
Em meados do século XX, nasce o que somente percebê-la, uma vez que a
chamamos hoje de Arte Contemporânea, percepção está acoplada a interpretação
requerendo uma mudança de tudo o que e assim procurar dar sentido a elas.
entendíamos e interpretávamos da arte.
Estabelecido um período, ou melhor, um
O que chamamos arte não mais nos demanda
artista, por meio de suas obras, Marcel
contemplação, mas sim reflexão sobre o sentido
Duchamp,
da palavra “arte”. Ou seja, o valor “arte” deserta
o objeto para se ancorar no discurso de um
s e n d o
indivíduo que se declara artista e que declara algo,
uma ação, uma instrução, um ritual – não importa
– como “arte” (RODRIGUES, 2008, p.129).

Não existem mais formas corretas,
apropriadas para entender uma obra de arte
contemporânea, a originalidade deixa de ser a
única finalidade da arte e dá lugar a reciclagem
e a colagem. A arte contemporânea não é
apenas mais um estilo individualizado, pois
há várias formas significativas para fazêla, onde todo tipo e forma de cultura
são passíveis a arte
contemporânea.
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CARACTERÍSTICAS DA ARTE
CONTEMPORÂNEA
Arte contemporânea não é apenas um
campo especializado, é diferente de tudo, na
arte moderna como nas anteriores, as obras
estavam classificadas dentro dos estilos
correspondentes da sua época, mas novos
conceitos, novos olhares, novas técnicas
foram sendo aplicadas e usadas, ampliandose de uma forma inimaginável e criando
elos com outras áreas, também com a vida.
Grandes
desconstruções
aconteceram tanto na prática
estética como cultural, e
essas mudanças afetaram o
estilo em fazer arte, afetando
o sentido estético, tanto na
cultura como no conhecimento
da arte. O pós-modernismo
vivido nos anos 50, a partir das
artes pop, minimalismo, arte
conceitual e as performances,
não possuía estilo algum e
nem coerência na estética,
sua distinção estava na
desordem, diferentes estilos
e choque de tendências.
Esse conceito não contém as transformações
que vão acontecendo, e acaba rompendo
de vez com o modernismo, que segundo
Heartney (2002, apud LEDUR, 2012, p. 3)
quando define este estilo elucida que “por
volta da década de 80, o pós-modernismo
casou-se com o pós-estruturalismo, criando
pela primeira vez, um estilo que começou
a se caracterizar como pós-moderno”.
Arte agora já não é mais classificada pelo
estilo, então Arte Contemporânea é a que
melhor se enquadra, pois segundo Rodrigues
(2008, p. 130) “justamente porque a obra/
gesto artístico não se encontra mais ancorada
num conjunto de códigos e conceitos prédeterminados que garantam a priori ‘isso é arte’”.

Conforme Ledur (2012, p. 3) relacionada
à
produção
artística
da
atualidade,
[...] abarcando todo o universo de obras, objetos,
performances, videoarte, instalações, happenings
entre outros, que caracterizam a produção artística
hoje. Teóricos como: Arthur Danto (2006), Anne
Cauquelin (2005), Fernando Cocchiarale (2006),
David Harvey (2003) problematizam as transformações
na arte contemporânea, buscando compreender as
mudanças conceituais e históricas que envolvem
a concepção, produção e recepção das obras no
espaço e tempo que as legitimam (LEDUR, 2012, p. 3).

A fala e a interpretação do
artista contemporâneo adota
um papel que estabelece
em abandonar o antigo
antagonismo em meio ao fazer
e pensar, assim revoluciona
os limites concretizando como
um território verbal e visual.
Ricardo Basbaum apud
Rodrigues (2008, p. 130)
relembra que as formas se
tornaram “[...] híbridas do
objeto, instalação, ambiente,
happening,
performance,
body-art, arte conceitual,
arte processo”, e que os
elementos tradicionais da
pintura, escultura, gravura, desenho foram
combinados
e
rediscutidos,
tornando
impossível ignorar o vazio do conceito de
arte carregada em demasia pelo “’esteticista
e formalista’, [...] subjugado por aspectos
morfológicos, dependente de noções herdadas
de teorias clássicas, persistentemente
recicladas por tratados ou pela crítica de arte”.
A partir desse conceito, as obras produzidas
falam distintas linguagens, como a dança,
música, pintura, teatro, escultura, literatura, entre
outras, as quais têm desafiado as classificações
habituais, questionando a maneira das
representações artísticas e inclusive a
conveniente definição de arte. Segundo Tesch
e Vergara (2012, p. 8), a arte contemporânea
possui outras características bem definidas,
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[...] como o lúdico, o caráter processual, a
efemeridade, a banalização de objetos do
cotidiano, a ironia, as intervenções no âmbito
real da vida, o convite ao público às reações
mais inusitadas; faz com que a interatividade
deva ser mais uma possibilidade considerada
para o uso da palavra espectador_ usado
antes para mera contemplação. Interação
é o oposto de contemplação, pois requer
uma ação de influência mútua, na qual
inexiste a hierarquia entre o criador e o seu
público (TESCH E VERGARA ,2012, p. 8).

Judith Lausad, Luiz Sacilotto, Mauricio
Nogueira Lima, Lothar Charoux e Kasimir
Fejer, integrantes do Grupo Ruptura, lançam
no ano 1952 um Manifesto contra a pintura
naturalista e ao não figurativismo hedonista.
Com obras voltadas ao caráter geométrico,
negando a intuição e buscando uma renovação
de valores da arte visual, proclamavam que
a arte era algo especial do conhecimento.

O Grupo Frente, em 1953, mesmo
composto por artistas abstrato-geométrico
como: Amílcar de Castro, Ferreira Gular, Franz
Weissman, Lygia Clark, Ligia Pape, Reynaldo
Jardim e Theon Spanúdis, assinam o Manifesto
Neoconcreto, pois valorizavam a liberdade
de expressão e aceitavam artistas das mais
Entretanto, de acordo com Tesch e Vergana diferentes vertentes, desde que estes não
(2012), todas as teorias usadas até o dia estivessem ligados às gerações passadas.
de hoje para definir arte são escassas para
compreender a arte contemporânea, pois
As Bienais Internacionais realizadas em São
nenhum argumento dado conseguiu defini-la Paulo auxiliam a fazer uma correspondência
de forma eficaz, o que a torna produtiva para nas mais diferentes soluções e propostas
sentidos e novos conceitos serem construídos. encontradas nos últimos anos. A partir dos
anos 80, no parque Lage, Rio de Janeiro, na
exposição Como Vai Você, Geração 80? Com a
ARTE CONTEMPORÂNEA
participação dos artistas do Ateliê da Lapa e em
BRASILEIRA
São Paulo na Bienal Internacional, com a Casa
A arte contemporânea no Brasil percorreu 7, é que as pesquisas visuais são evidenciadas.
um caminho longo em tão pouco tempo, na
década de 40, foram Arpard Szenes e Axl
Leskoschek que introduziram a arte abstrata
geométrica, nos anos 50, a arte figurativa
de Cândido Portinari, Segall, Pancetti e Di
Cavalcanti dominava, Vicente do Rego Monteiro
e Cícero Dias artistas brasileiros que difundiam
a arte abstração, mas moravam fora do país.

A arte contemporânea manifesta-se como
uma área de conhecimento muito importante
para a nossa cultura e os novos rumos
artísticos, mesmo ainda distintos, compartilham
um objetivo comum: é, cada qual a seu
modo, tentativas de dirigir a arte
às coisas do mundo, à natureza,
à realidade urbana e ao
Somente no ano de 1951, quando a mundo da tecnologia.
primeira Bienal é realizada e a obra de Max
Bill é premiada, que a arte construtivista
passa a ser incentivada. Após essa primeira
Bienal, dois grupos incentivados por essa
arte aparecem, o Grupo Ruptura em São
Paulo e o Grupo Frente no Rio de Janeiro.
Os artistas Waldemar Cordeiro, que assume
a liderança do grupo, Hermelindo Fiaminghi,
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A CONTEMPORANEIDADE DA ARTE
EM LYGIA CLARK
Lygia Pimentel Lins, nascida em 1920
na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Em 1947 muda-se para o Rio de Janeiro,
onde inicia seu aprendizado artístico com
o então artista Burle Marx, para apurar seu
conhecimento e seu desejo de focar o novo,
em 1950 decide mudar-se para Paris, onde
estuda com artistas de renomes como Fernand
Léger, Arpad Szenes e Isaac Dobrinsky.
Em 1952, expõem sua primeira exposição
individual, no Institut Endoplastique, em Paris.
De volta para o Brasil, Lygia Clark
contribui muito para o desenvolvimento
da arte contemporânea brasileira. Suas
ideias
apregoadas
em
suas
obras
assinalam o caminho que a arte seguirá.

Surdos, dedicando-se a exploração sensorial,
participa da Exposição Opinião 66 e da Nova
Objetividade Brasileira, no Museu de Arte
Moderna do Rio de Janeiro.
Segundo Rabello (2010), a artista passa a
interessar-se por novas formas de comunicar
a arte, onde o espectador passa a participar
da inspiração da obra de arte, deste modo
os três períodos da comunicação artística que
são: a emissão, a transmissão e a recepção
da mensagem, se tornam compreensíveis.
Ambientes artísticos acrescidos da participação do
espectador contribuem para o desaparecimento e
desmaterialização da obra de arte substituída pela
situação perceptiva: a percepção como recriação. Nos
ambientes, é o corpo do espectador e não somente
seu olhar que se inscreve na obra. Na instalação, não
é importante o objeto artístico clássico, fechado em si
mesmo, mas a confrontação dramática do ambiente
com o observador (RABELLO, 2010, p. 128).

Segundo Pedrosa (1980, p. 14)
Já em 1957, em seus cadernos de notas e
pensamentos, Lygia se rebelava contra a forma
seriada do concretismo, por ser ‘uma maneira falsa
de dominar o espaço’, já que impossibilitava ao
pintor de fazê-lo de uma tacada’. E escrevia, com
espantosa lucidez, e antecipadamente: ‘A obra (de
arte) deve exigir uma participação imediata do
espectador e ele, espectador, deve ser jogado
dentro dela’. Visionária do espaço, como todo
verdadeiro artista moderno [...], refutando uma
visão puramente óptica, ela almejava a
que o espectador fosse ‘jogado dentro
da obra’ para sentir, atuando sobre ele
todas as possibilidades espaciais sugeridas
pela obra (PEDROSA, 1980, p. 14).

Associa-se ao Grupo Frente,
cujo líder era Ivan Serpa. Sua primeira
exposição como uma das fundadoras
do Grupo Neoconcreto, isso no ano de
1959. Em 1960, de acordo com Quagliato
(2001, s/p) “Lygia Clark foi uma das primeiras
artistas do grupo a romper com a noção de
espaço pictórico e a explorar a integração
das obras com o espaço real”. Depois de
mudar da pintura para experiências realizadas
com objetos tridimensionais e realizando
proposições participacionais, passa a
lecionar artes plásticas no
Instituto Nacional de
Educação
dos
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Em 1970 volta para Paris, lecionando na
Faculté d´Arts Plastiques St. Charles, em
Sorbonne, morando por seis anos, período
que suas obras se separam da produção de
objetos estéticos e voltam para experimentos
corporais, e qualquer tipo de material
constitui relação entre os participantes.
Retornando ao Brasil, a partir de 1976,
Lygia usando os Objetos Relacionais, os quais
podem ser: sacos plásticos cheios de ar, água
ou sementes; meias-calças com bolas; pedras
e conchas, começando a partir daí a dedicarse à prática terapêutica. A partir da terapia,
por meio da textura, tamanho, temperatura,
peso, sonoridade ou movimento o paciente
vai criando relações com os objetos. Esses
contatos permitem ao paciente, em contexto
regressivo, reviver percepções gravadas na
memória do corpo, respectivas a fases da
vida anteriores à aquisição da linguagem.
Lygia passa a dedicar-se ao estudo
das possibilidades terapêuticas ligadas a
arte sensorial e dos objetos relacionais.
Internacionalmente sua obra passa a
ser reconhecida em vários lugares e em
mostras antológicas da arte internacional
do pós-guerra a partir dos anos 80.
Conforme Rabello (2010, p. 129), “a
poética de Lygia Clark caminha no sentido
da não representação e da superação do
suporte”, assim sugere “a desmistificação
da arte e do artista e a desalienação do
espectador, que finalmente compartilha da
criação da obra”, onde o mundo vive em
contínua transformação. De acordo com
Agostinetti e Cavalcanti (2008, p. 10) a artista

[...] torna pública sua obra agora não mais em
galerias e museus, mas nas universidades,
nas ruas e em seu próprio apartamento, onde
realiza as seções com os Objetos relacionais,
trabalho que escolhe o corpo do espectador
para realização. Estimula o espectador
buscando experiências estéticas e estéticas
com materiais banais, religando arte e vida
(AGOSTINETTI E CAVALCANTI, 2008, p. 10).
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No final de sua vida a artista pintora e
escultora pondera seu trabalho decididamente
alheio à arte e próximo à psicanálise. Morre
em 1988 na cidade do Rio de Janeiro, RJ.

OBRAS
Dentre as inúmeras obras da artista Lygia
Clark, a instalação A Casa É o Corpo: Labirinto,
de 1968, que aparenta um útero a ser penetrada
pelo visitante, que experimenta sensações
táteis ao passar pelos compartimentos,
a artista proporciona aos participantes
uma vivência sensorial e simbólica, que o
visitante adquiriu o conhecimento a partir da
experiência vivida ao penetrar numa estrutura
de 8 metros de comprimento, passando
por ambientes denominados “penetração”,
“ovulação”, “germinação” e “expulsão”.
Em 1973 duas outras obras chamam a
atenção do público, Canibalismo e Baba
Antropofágica, as quais fazem referência
a rituais arcaicos de canibalismo, e são
compreendidos como processo de absorção
e de ressignificação do outro. Na obra
Canibalismo, o corpo de uma pessoa que
está deitada é coberto de frutas, que deverão
ser devoradas por outras pessoas de olhos
vendados; e, na obra Baba Antropofágica, os
participantes devem colocar na boca carretéis
de linha, de várias cores e lentamente
vão desenrolando com as mãos para
recobrir o corpo de um outro participante
que está deitada no chão. No final, todos
ficam embaraçados com os fios coloridos.
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OS BICHOS
Os Bichos, uma série criada pela artista em
1960, nessa série ela materializa a pintura
fora da tela, podemos chamá-la de obraprima, esculturas concretas da geometria
e do construtivismo. São construções
metálicas geométricas que se articulam
por meio de dobradiças e requerem a
coparticipação do espectador, que é
convocado a descobrir as mais variadas
formas que a estrutura aberta oferece,
manipulando as suas peças de metal.
Com esta série, Lygia Clark tornase uma das precursoras na arte
participativa mundial. Em 1961, na VI
Bienal de São Paulo, com os Bichos ela
ganha o prêmio de melhor escultura nacional.
Os Bichos consagraram um novo
pensamento de influência mútua entre
a obra de arte e o espectador. Mais
do que a capacidade de poder tocar a
obra, pode agora ser montado, mesmo
que o material usado para criar a obra, o
alumínio e a dobradiça, imponham limites.
A obra rompe com a ideia moderna de obrigar o espectador
a adotar uma determinada postura diante da mesma. Pois,
ao montar o bicho, ele resiste a certas posições e determina
que o corpo inteiro de quem o manipula esteja em ação.
Conforme Quagliato (2001, s/p.), com os BICHOS, a artista
realmente revoluciona a velha apreciação onde “[...] as obras
de arte eram feitas apenas para a contemplação passiva e
deu início à elaboração de uma arte inteiramente ligada
à manipulação e à participação efetiva do espectador”.
Deste modo, segundo Agostinetti e Cavalcanti (2008, p.10) o
espectador não mais interage apenas com a obra, mas agora
acaba criando a própria obra. “É o trabalho de criar que
se torna obra, trabalho em processo, como a vida”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As transformações sucedidas na arte permitiram desconstruir saberes e fazeres tradicionais.
A arte contemporânea rompeu com a capacidade de produzir algo específico do conhecimento,
o que permitiu ampliar a compreensão e a inclusão de estilos outrora desconsiderado ou não
pensado.
A arte contemporânea de acordo com Cocchiarale (2006, apud LEDUR, 2012, p.16) “passou
a buscar uma interface com quase todas as outras artes e, mais, com a própria vida, tornandose uma coisa espraiada e contaminada por temas que não são da própria arte”.
Segundo o autor, a cultura contemporânea estendeu os limites, saindo do convencionalismo,
“meios plásticos”, para outros conceitos que estão além dos padrões convencionais, ficando a
cargo de como se vê, sente, pensa a respeito da obra do artista contemporâneo.
Assim, pode-se estabelecer uma afinidade entre o mundo e a forma como é percebido pelo
homem ao longo do tempo, o que o leva a estabelecer um apreciar mais sensível e ao mesmo
tempo mais crítico, com isso percebendo os mais diversos significados proporcionados pelos
elementos artísticos e estéticos.
É proveitoso e desafiador trabalhar arte contemporânea, pois constitui novas ideias, as quais
se relacionam com as demais ideias, aguçando e despertando curiosidades, capacitando
a prática da imaginação como da indagação, pois quando alguém contempla uma arte
contemporânea ela se incomoda e se questiona a respeito do que ela está vivenciando.
A trajetória de Lygia Clark fez dela uma artista atemporal e sem um lugar muito bem definido
dentro da História da Arte. Ela esteve na dianteira de sua época, compartilhou ao modificar o
corpo do outro no objeto de sua arte. Ela constitui uma conexão com a vida e contribuiu de
uma forma ímpar para difusão da arte contemporânea brasileira.
Os Bichos foram considerados como as obras que melhor representaram o auge enquanto a
artista se dedicava pela composição de obras, cada vez mais contemporânea. Hoje, os bichos
são as obras mais apreciadas, desejadas e de um elevado valor financeiro, tudo por causa da
beleza como também da escultura espacial, pela importância que eles tiveram dentro da obra
de Lygia Clark, pois estes trazem novas de informação e interatividade que, nos anos que se
sucedem, serão uma das distinções em voga na arte contemporânea, será
foco de cogitações e discussões.
Mesmo em meio a tantas obras interativas, eletrônicas, digitais, a
série os bichos já não são tão visado na interatividade. Contudo,
continua e será cada vez mais importante para a história da arte
brasileira.
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RESUMO: O presente artigo aborda questões sobre a representatividade do corpo negro
no protagonismo de estéticas corporais e utiliza-se das danças de matrizes africanas como
pesquisa em dança contemporânea. É comum que, ao sistematizar uma pesquisa em dança,
os starts sejam o corpo e suas relações. Os caminhos propostos a partir de linguagens,
técnicas e sistematizações muitas vezes não são legitimados como pesquisa por partirem de
corporeidades codificadas. Na cidade de São Paulo, é usual que questões geracionais sobre
estéticas na dança gerem monopólios e dualidades, que na maioria das vezes não estão
relacionadas com o problematizar a dança e suas epistemologias, e sim com a obtenção de
recursos financeiros que delimitam os fazeres a fim de diminuir a concorrência nos editais. Uma
estratégia moderna, segundo Fanon, de “encher-se de si mesmo”, ou seja buscar transformarse no outro para potencializar o poder do outro ou, como diria Mbembe, o necropoder.

Palavras-chave: Dança; Matrizes; Negro; Pesquisa; Política.
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INTRODUÇÃO

P

assamos por um momento estrutural e de grande vigilância nas políticas públicas
culturais no Brasil. Isso se dá por vários aspectos que abrangem desde o pensamento
elitista que circunda os meios para arte, até sua representação enquanto funcionalidade
em uma sociedade que rotula as áreas artísticas como desnecessárias. Enquanto não deixarmos
de lado a arte em função de uma sociedade que muitas vezes a pensa com estratégias de
contabilização para estar a serviço de outras áreas de conhecimento, distante da realidade,
sem utilidade e desnecessária para os pilares vitais de um indivíduo, deixaremos sempre
em anexo o sujeito que é parte integrante e primordial no protagonismo de uma sociedade
em transformação. Sujeito aqui, aquele agente interferidor que não somente questiona mas
também propõe caminhos de ser e pensar uma sociedade, com base em fatores históricos e
sociais que o caracteriza como parte de uma cultura. Sobre esse aspecto, Mbembe diz:
Em outras palavras, o ser humano verdadeiramente “torna-se um sujeito”
– ou seja, separado do animal – na luta e trabalho pelos quais ele ou
ela enfrenta a morte (entendida como a violência da negatividade). É
por meio desse confronto com a morte que ele ou ela é lançado(a)
no movimento incessante da história. Tornar-se sujeito, portanto, supõe
sustentar o trabalho da morte (MBEMBE, 2016, p.125).

A “naturalidade humana” sempre busca dar sentido a tudo aquilo que se relaciona e
desconsidera que os sentidos atribuídos partem de aprendizados sobre os aspectos estimulados
que normatizam, qualificam, determinam e engendram padrões sobre ações individuais e
coletivas. Pensar antropologicamente a funcionalidade da arte é determinar não somente o
porquê de existir uma obra, como também o modo como me relaciono com ela. Pensamos
aqui então a arte como agente de transformação do sujeito e não conjuntos simbólicos que o
classificam. Transformação que somente pode ocorrer por considerar o “objeto” homem e o
“objeto” obra como parte de um mesmo organismo de subjetivação.
tema do sujeito e o tema do objeto, reduzido a um duplo procedimento
de subjetivação e objetivação, de submissão do indivíduo às regras
e construção da “relação consigo mesmo” de acordo com várias
modalidades práticas, não se opõem mutuamente, mas são dois
aspectos da mesma realidade (BALIBAR, 2011, p. 83).

Na dança contemporânea, em especial na cidade de São Paulo, são percebidas estruturas
que despotencializa a relação de subjetificação quando relaciona artista, fazer artístico e políticas
culturais. Tudo é vestido com a mesma “roupagem” “fantasiada” de políticas de inclusão por
meio de um sistema de barganhas de dominação iniciado pelo próprio léxico distintivo em
que a dança é relacionada a um sistema de linguagens atribuído e capturado apenas pela
concepção estética e não por tudo aquilo a referencia. Nos últimos anos, em específico a
partir de 2015, é fortemente determinado e percebido um movimento significativo no cenário
da dança contemporânea de São Paulo que propõe alterar a maneira de se relacionar com as
concepções propostas e legitimar a dominação por meio do léxico de linguagem da dança
contemporânea.
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o que é melhor e pior e, portanto, o modelo
a ser seguido a partir de uma idéia de
O antropólogo Alfred Gell propõe rejeitar a cultura e, consequentemente, de nação.
determinância da arte como linguagem. Para
ele, somente a língua tem tal atribuição, sendo Nas Américas, o problema se colocava de outra
maneira. De um lado, a independência nacional por
a arte um conjunto de ações (1998). Quando quase todas as partes tinha sido internacionalmente
a dança contemporânea é determinada reconhecida nos anos 1830. Portanto, tinha se tornado
como linguagem de um período histórico, um uma herança, e, enquanto tal, deveria entrar numa
emaranhado de conceitos do ser e fazer se série genealógica. Mas o instrumental europeu que se
desenvolvia ainda não estava disponível. A língua nunca
potencializa como epistemologia do poder
havia sido uma questão nos movimentos nacionalistas
para tal concepção. Imbuída de atribuições americanos. Como vimos, foi justamente o fato de
e consciência moderna, envolvida pelo partilhar com a metrópole a mesma língua (e também a
pensamento eurocêntrico já que é de lá tal religião e a cultura) que havia possibilitado as primeiras
definição, sua determinância a concebe como criações de imagens nacionais. Sem dúvida, há
alguns casos interessantes em que percebemos
prática de um povo. A “linha do tempo histórica” uma espécie de pensamento “europeu”
desconsidera a própria história da África e já em ação (ANDERSON,1983, p.268).
formata o eurocentrismo na idade moderna que
se propaga para o movimento contemporâneo
como modelo de poder e concepção estatal
iniciada em 1500. Esta concepção busca
na linguagem escrita maneiras de poder
pensadas como projeto de dominação,
excluindo a oralidade e seus éthos (conjunto
dos costumes e hábitos fundamentais, no
âmbito do comportamento (instituições,
afazeres etc.) e da cultura (valores,

APRENDA O MEU PARA FAZER O SEU

ideias ou crenças), característicos de uma
determinada coletividade, época ou região.)
como forma de conhecimento a ser requerida.
Edificada a partir de suas inventivas nações,
a construção de representatividade, língua,
linguagem e poder parte de uma idéia e
característica de um povo, que tem o negro
como antagônico a essa representatividade.
Observando
que
o
Brasil enquanto “nação”,
se concebe na formação
do período moderno e, consequentemente,
no pensamento do eurocentrismo, suas
atribuições políticas vão para além da
linguagem e atuam na criação de um
poder colonial. Poder este que se utiliza de
pensamentos doutrinários enquanto arroubo
de subjugação de corpos, determinando
padrões e concepções facultativas de
diferenciação entre povos. E assim, qualifica
571
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Esse pensamento “europeu” já em ação, é
o mesmo que formata uma idéia de identidade
nacional e expele tudo e qualquer frente que
possa corromper e abalar essa concepção.
Podemos ver que todo processo colonial parte
do pensamento dominador e execra qualquer
manifestação que não seja por si imposta.
Pois, ao dar a “oportunidade” de se preencher
do que primariamente não lhe faz sentido é
oportunizar seu próprio esquecimento. Então,
não vejamos o doutrinamento como um
processo de refinamento intelectual e sim
um refinamento de poder para um controle
social. É uma tentativa cronológica de apagar
qualquer forma de estrutura que possa se tornar
fortemente contra a sociedade de estado, seja
através da cultura, etnia, língua ou religião.
Por exemplo, o American dictionary of the English
language, de Noah Webster, de 1828 (ou seja, “de
segunda geração”), pretendia fornecer um imprimatur
oficial para uma língua americana cuja linhagem era
diferente da do inglês. No Paraguai, a tradição jesuíta
setecentista de usar o guarani permitiu que uma língua
“nativa” radicalmente não espanhola se tornasse uma
língua nacional, durante a longa ditadura xenófoba de
José Gaspar Rodríguez de Francia (1814-40). Mas, de
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modo geral, qualquer tentativa de conferir profundidade
histórica à nacionalidade por meios linguísticos
enfrentou obstáculos insuperáveis. Praticamente todos
os crioulos tinham ligações institucionais (através
das escolas, dos meios impressos, de hábitos
administrativos, e assim por diante) com idiomas
europeus, e não indígenas. Qualquer ênfase excessiva
sobre as linhagens linguísticas ameaçava apagar
justamente aquela “memória da independência”, que
era essencial manter (ANDERSON,1983, p.268).

Voltamos a dança contemporânea da cidade
de São Paulo envolvida em sistematizações
que gerenciam um discurso englobador,
execra tudo e todos que não afirmam a arte
pelo pensamento eurocêntrico. Este modo
de pensar a dança é disfarçado de política
de inclusão, o necropoder é exercido e
mata qualquer outra possibilidade de existir.
Atualmente na Cidade de São Paulo é percebido
um movimento periférico ao se pensar dança,
não somente pela condição geográfica
mas também pelo recorte de episteme que
utiliza as danças de matrizes africanas para
concepção e sistematização de pesquisa
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Esse movimento periférico foi bastante
rechaçado pelas estruturas monopolizadoras
do cenário contemporâneo, quando artistas,
grupos, coletivos e teóricos dentro da
naturalidade (qualidade, estado ou condição
do que é natural; aquilo que não se pode
mudar) da dança contemporânea perceberam
que essas estruturas periféricas trariam
ameaças para o cenário já conformado ao
concorrerem os mesmos editais. É captado uma
articulação bastante substancial no que tange
a necropolítica. Os movimentos periféricos,
ao demonstrarem interesses pelas políticas
de fomento, desestabilizam as organizações
vigentes gerenciando um movimento reativo
por parte da classe que se julga merecedora e
competente a continuar recebendo os apoios
financeiros através dos editais. Três reações
pautadas em deslegitimidade e demérito ao
considerar pesquisas em matrizes africanas
na estética contemporânea em dança
são percebidas: primeiramente, refere-se
aos grupos periféricos com se estes não
soubessem escrever editais e/ou desenvolver
pesquisas; em segundo, apontam que
pesquisas de corpo que trazem estruturas
tradicionais a partir das matrizes africanas
não se adequam ao fazer contemporâneo;
e em terceiro, mas não menos importante,
uma movimentação que visa despotencializar
os grupos nos seus fazeres artísticos,
direcionando que o fazer contemporâneo
tem uma verdade técnica que não inclui a
africanidade enquanto episteme, obrigando
que, para ganharem um edital, devem deixar
de produzir da maneira que fazem e aprender
da maneira já estabelecida, em outras
palavras, aprenda o meu para fazer o seu.
As políticas públicas que são implementadas são
aquelas que recebem o apoio de “coalizões para
o crescimento” que giram em torno do governo, da
indústria, da mídia e de outros grupos interessados…
estas coalizões modelam o consenso nacional
acerca das Prioridades. (EL-HAG, 2000, p. 8).

Por que estruturas tradicionais não se adequa
ao pensamento contemporâneo? Não é difícil
responder se observamos antropologicamente

o cenário que está inserido tal pergunta. Nos
territórios que são ocupados, é necessário que
existam personagens para protagonizar ambos
os lados de uma mesma polaridade. De um
lado, um discurso raso pautado na cronologia
histórica e no fazer que não considera que
pensamentos, passos e estruturas a partir de
questões tradicionais possam estar inseridas
no pensamento contemporâneo, discursando
que o fazer contemporâneo não pode excluir
o protagonismo do indivíduo, que deve ser
uma experiência de descobertas e não uma
concepção por estruturas formatadas. De
outro lado, uma tentativa negativista de inserir
o pensamento das estruturas tradicionais das
matrizes africanas em um léxico cuja soberania
está no fato de desconsiderar o próprio
conhecimento tradicional para o fortalecimento
e estruturação de seu poder, que por não
compreender o material tradicional, o rejeita
como maneira de produzir e gerar novos
conhecimentos. Ou seja, em ambos os casos,
a morte das estruturas tradicionais determina
que as estruturas contemporâneas existam.
Os campos da morte em particular têm sido interpretados
de diversas maneiras, como a metáfora central para a
violência soberana e destrutiva, e como o último sinal
do poder absoluto do negativo. Como diz Hannah
Arendt, “Não existem paralelos à vida nos campos de
concentração. Seu horror não pode ser inteiramente
alcançado pela imaginação, justamente por situar-se
fora da vida e da morte” (MBEMBE, 2016, p.124).

Esse cenário de morte constrói uma realidade
a partir dos interesses de poder. Contemplar
alguns grupos periféricos como, por exemplo,
o Grupo Treme Terra, na XX edição do fomento
à dança da cidade de São Paulo ou até mesmo
criar um edital de fomento à periferia, mostra
um falso cenário de diversidade e inclusão
a partir de uma separação reparadora. A
justificativa dada para criar este novo edital
foi a descentralização da verba pública,
além da dita incapacidade destes grupos de
lidar com os problemas e complexidades da
escrita de um edital de fomento cuja validade
da pesquisa está atrelada ao pensamento
dominante eurocêntrico. Sob o pretexto de
estar valorizando suas proposições e estéticas
573

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

que se nutrem do universo tradicional. e
promovendo uma ação reparadora, os
grupos que monopolizam as ações acerca
da dança contemporânea separam-se
das estéticas periféricas e afro centradas.
Esta prática, que passa a desconsiderar
questões de produção em dança e seu
fazer artístico, tem como intuito reduzir a
ameaça e concorrência por um mesmo edital,
garantindo o cenário de soberania, tirando de
foco a legitimidade das discussões acerca
da produção de conhecimento em dança
contemporânea (MBEMBE, 2016, p.124).

a manutenção do pensamento moderno
dominante. O necropoder é um estado de
morte determinado pelos que se julgam estar
no poder sobre aqueles que estão sob seu
domínio. Nesta dinâmica, findar o processo
de existência seja na literalidade objetiva e/ou
subjetiva do sujeito é um estado de morte que
ocorre a partir da apropriação do outro. Criamse estados de exceção através da promoção
de um falso diálogo sem escutas com
artistas e grupos que utilizam, por exemplo,
estéticas ancestrais em suas criações. Sobre
o estado de exceção, Mbembe explica:

As pesquisas em dança que consideram
a tradicionalidade como um processo
social, o sujeito e suas maneiras de se
relacionar, não devem desconsiderá-lo como
primordial, tampouco a sua maneira de estar

Como é sabido, o conceito de estado de exceção tem
sido frequentemente discutido em relação ao nazismo,
totalitarismo e campos de concentração/extermínio. Os
campos da morte em particular têm sido interpretados
de diversas maneiras, como a metáfora central para a
violência soberana e destrutiva, e como o último sinal
do poder absoluto do negativo. Como diz Hannah
Arendt, “Não existem paralelos à vida nos campos de
concentração. Seu horror não pode ser inteiramente
alcançado pela imaginação, justamente por situar-se
fora da vida e da morte”. Em razão de seus ocupantes
serem desprovidos de status político e reduzidos
a seus corpos biológicos, o campo é, para Giorgio
Agamben, “o lugar onde a mais absoluta conditio
inumana se realizou na Terra” (MBEMBE, 2016, p.124).

produzindo e gerando conhecimento em arte.
Os recursos que a estrutura dominante utiliza
no processo de invisibilizar para não discutir
tudo aquilo que é importante e necessário para
uma sociedade em transformação, não pode
apagar as outras possibilidades de existir.
Quais desses recursos temos combater para
intervir? Certamente não devemos abrir mão
da possibilidade de utilizar as questões afro
centradas e suas ancestralidades enquanto
força motriz. Temos urgência de ocupar.
Conseguimos dialogar com quem melhor
sabemos falar sobre isso. Não apanharemos
mais e tão pouco marcarão em nossas
peles a marca de morte. Ressoa estridente
o grave e não as gravidades no tambor
de minha pele (MBEMBE, 2016, p.124).

NECROPODER: POLÍTICA NA DANÇA
Trazer o pensamento de Mbembe revela
situações que demonstram como a política na
dança em São Paulo se estrutura a partir de
ideologias de extermínio. Estas ideologias são
apoiadas em um falso discurso a respeito dos
processos criativos que, sistematicamente,
revela a estrutura coerciva do monopólio
financeiro acerca dos editais, assegurando
574

Promover políticas públicas não pode
apenas ser um estado de coalizão de
interesses e pensamentos individuais que
excluem a sociedade como foco principal.
Como diria Gomes e EL-HAG, pensar políticas
para um povo é colocar seu povo como
prioridade, e não deve ser visto de forma
ingênua, deve dar subsídios e caminhos para
que a sociedade se coloque como pilar de
uma construção identitária de um povo, por
áreas e pensamentos distintos que embase
a construção social. Os artistas não devem
excluir tudo o que forma a sociedade em suas
significâncias. Desconsiderar que as matrizes
africanas são parte da construção cultural do
Brasil é o mesmo que afirmar que a maioria
da população é irrelevante para a construção
da identidade do povo brasileiro. A respeito
desta relação, Gomes e EL-HAG apontam:
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Anderson propõe:
Segundo, a objetividade em identificar os atores do
jogo de interesses, o ambiente de interação e seus
resultados concretos levou ao surgimento de uma
multidisciplinaridade de estudos, englobando uma
diversidade de metodologias e teorias advindas
das ciências políticas, sociologia, etnografia,
economia, estatística, matemática, inteligência
artificial, psicologia social, geografia, urbanismo,
engenharia etc. Finalmente, apesar da sua elevada
objetividade dedutiva (lógico-racional) e indutiva
(empírico- descritiva), [o estudo das políticas públicas]
manifesta-se como a mais normativa das ciências
sociais, considerando sua finalidade de promover
as liberdades políticas, a igualdade de acesso e a
dignidade humana (GOMES; EL-HAG,2017, P.100).

Gellner diz algo parecido quando decreta, com
certa ferocidade, que “O nacionalismo não é o
despertar das nações para a autoconsciência:
ele inventa nações onde elas não existem”. Mas o
inconveniente dessa formulação é que Gellner está tão
aflito para mostrar que o nacionalismo se mascara sob
falsas aparências, que ele identifica “invenção” com
“contrafação” e “falsidade”, e não com “imaginação”
e “criação”. Assim, ele sugere, implicitamente,
que existem comunidades “verdadeiras” que, num
cotejo com as nações, se mostrariam melhores. Na
verdade, qualquer comunidade maior que a aldeia
primordial do contato face a face (e talvez mesmo
ela) é imaginada. As comunidades se distinguem
não por sua falsidade/autenticidade, mas pelo estilo
em que são imaginadas (ANDERSON, 1983, p.32).

Esta dignidade aplicada às políticas públicas e,
consequentemente,
à
dança
não
deve
ser
uma
terreno
movediço
no qual as produções
negras na cidade de São
Paulo ocupam um espaço
isolado e pré-determinado por
demandas de um calendário anual
na programação da cidade, como, por
exemplo, no mês de novembro (mês da
consciência negra). Gerar uma identidade
nacional não deve estar a serviço da
idéia nacionalista moderna que apenas
contempla e absorve aquilo que
ela designa como útil para manter
sua supremacia. Para Anderson,
a ideia nacionalista máscara tudo
que de fato se ancora nas bases
culturais, criando falsas sensações de
pertencimento. A imaginação e criação
fazem parte do artista e ele não deve
exterminar sua existência para viabilizar
sua arte. Impera, no contexto das políticas
públicas, a lógica de que artistas e grupos
negros não sabem escrever. Este pensamento
busca legitimar a argumentação de que o
potencial criativo negro necessita de outros
aprendizados como, por exemplo, limitar suas
formas de escrita àquelas que não contemplam
os seus saberes. É a prática de tornar-se o
outro para ter legitimidade em suas criações,
ou seja, deixar de ser. A respeito deste embate,
575
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Discussões que geram dicotomias sobre o fazer artístico e seu campo de representatividade,
sempre estão preocupados em relacionar e determinar quem está do lado de quem manda e
quem está do lado de quem obedece. Em busca de um monopólio sistematizado, no qual o
processo artístico, suas estéticas e a produção de conhecimento em dança são o que menos
importa apenas o que é observado são as dualidades sobre entendimentos e conceituações
ao relacionar o processo de pesquisa. Essas dualidades ativas na máquina social se pluralizam
coercivamente e se distinguem a partir de uma idealização de poder que afirma o lugar de
centralismo e méritos, determinando uma maneira de fazer, como e por quem será representada.
A política cultural se reduz à diligência por meio das vantagens de estar em um recorte
específico do fazer artístico, que garante o apoio financeiro nas lutas de interesses apoiados
em um discurso englobante. Discurso este que, ao tentar incorporar a margem, muitas vezes
propõe que se aprenda a escrever um edital, fazer pesquisa, ser mais “conceitual” e menos
ancestral. Nesta lógica, quanto mais do outro tenho em mim, menos de mim sobra e a plataforma
ideológica se suporta. O “estar juntos” e “ocupar os mesmos espaços”, determinam que
apenas um discurso seja representado e não as muitas maneiras de pode-lo contar. Na cidade
de São Paulo, os grupos, coletivos e artistas apenas se juntam para questionar as políticas
públicas e os cortes de verbas.
Sendo assim, todos que estão à margem do pensamento centralizador tornam-se um bem
contabilizado em números ao reivindicar pelos que nunca perderam e estão perdendo e isso
não pode ocorrer. Como se pode negar aos senhores da casa grande a oportunidade de
terem seus projetos e trabalhos apoiados? Essa ameaça financeira faz com que muitos nesse
momento sejam vistos como a classe artística da dança, contabilizados como números e
dados, servindo como frente de batalha neste cenário político.
Quando alcançado o requerido, se normalizam as distinções e diferenças na relação de
poder. A classe da dança, como qualquer classe, é dominada por sua condição dirigente.
Vivemos em um modelo falido que pensa a dança como produção de conhecimento partindo
apenas do pensamento dominante. É inútil cogitar que não discutir sobre um conhecimento
que o contesta é uma forma de potencializar a sobrevivência de qualquer discurso englobante.
A tentativa de ignorar que o pensamento afrocentrado é uma episteme não só para a dança
contemporânea, mas para arte no geral desconsidera não apenas a maioria da população de
São Paulo, como a do Brasil.
Não oportunizar que um outro modo de pensar protagonize e utilizar
desqualificação como uma arma efetiva para as disputas de poderes é a
prática de quem está e sempre ocupou tal espaço dominante. Deixemos
os modelos falidos e que o corpo negro, suas ciências, tradições e
ancestralidades não sejam mais alvos de subjugação tão pouco de
ameaça e sim entendidos como um sistema complexo que favorece
o indivíduo, suas diferentes estéticas e formas de se relacionar.
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A CULTURA AFRICANA
DENTRO DA SALA DE AULA
RESUMO: Esse artigo tem como objetivo mostrar como precisa ser tratado assuntos relativos
à cultura africana, pois o modo como vieram os negros para o Brasil, muito se perdeu dessa
rica cultura. Muitas brincadeiras de rua, foram trazidas da África e nem sabemos, muitas
também são Indígenas, é interessante trabalhar com essas brincadeiras dentro da escola de
educação infantil, já falando de que lugar determinada brincadeira veio, trabalhando também
um pouco da história. No Brasil a cultura africana está cada vez mais sendo trabalhada dentro
das escolas, há muitos livros para trabalharmos as diferenças com as crianças pequenas,
é interessante buscarmos novas práticas para mostrar e debater sobre o preconceito. Mas
percebemos que as crianças pequenas na sua maioria não vê diferença na cor das pessoas.

Palavras-chave: África; Aprendizagem; Cultura; Educação.
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INTRODUÇÃO

E

sse artigo tratará de trazer
um pouco sobre a rica cultura
africana, e algumas práticas que
podemos trabalhar dentro das salas de
aula, desde as salas de educação infantil.
Com a publicação da Lei Federal
10.639/2003, ocorreu uma inovação sem
precedentes vem acontecendo no Brasil,
que tenta fazer com que a história e as
vivências e experiências dos africanos e dos
afrodescendentes trabalhadas dentro da escola.
A cultura brasileira está muito vinculada à
cultura africana, mesmo que indiretamente,
pois foi esquecendo suas origens, passando
de pessoa a pessoa, mas sem saber de
qual lugar vieram, pois o Brasil é muito rico
em cultura, pois temos a Indígena, que foi o
primeiro povo, a Europeia, que nos colonizaram
a princípio e a Africana, com os negros que
vieram escravizados pelos europeus, pois os
Índios não admitiam trabalhar como escravos.
A forma como os negros vieram para o
Brasil não nos traz boas lembranças, pois
vieram obrigados, e eram tratados como
objetos, é um passado muito triste e mesmo
assim tem gente que diz que não passou
de uma mentira, dizendo que os próprios
negros vendiam seus irmãos para a mão de
obra que o Brasil precisava naquela época.
Mas mesmo dessa forma os africanos
trouxeram para o Brasil diversos conhecimentos
que adquiriram e várias técnicas que
desenvolveram ao longo dos séculos, muito da
comida foi só adaptada para o que tinha aqui
no Brasil, mas a feitura era a mesma da África.
A África por ser a mãe de todas
as
civilizações
possuía
um
grande
conhecimento
metalúrgico,
adiantando
nosso desenvolvimento frente à Europa, pois
conheciam sobre a feitoria do Ferro, com o
pré-aquecimento do forno, permitindo que no
Brasil o ferro e o aço tinham alta qualidade.
Num primeiro momento as barras de ferro
eram pequenas, por conta do tamanho de
seus fornos, quando foram para Minas Gerais
e conheceram a riqueza em minério, os
africanos conseguiram produzir fornos que
usavam na África e com isso a produção de
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utensílios de ferro cresceu significativamente.
Os africanos eram mestres em mineração
do ouro, antes de descobrirem nas Américas,
era um produto trabalhado na África,
especialmente nas regiões de Bambuk,
Bure, Lobi e dos planaltos de Zimbábue,
que a Europa e o mundo islâmico obtinham
o ouro com que faziam as moedas.
Alguns africanos sabiam as técnicas
de obtenção do ouro e as difundiram
pelo Brasil inteiro, como batear os rios e
cavar as minas, como faziam na África.
Os
africanos
adotaram
diversas
práticas de agricultura que os índios
daqui dominavam, e os processos para
a fabricação de farinha de mandioca.
Este artigo tem como objetivo difundir um
pouco mais sobre a cultura africana e como
ela pode ser trabalhada dentro das escolas,
especialmente nas escolas de educação infantil.
Dentro do Brasil temos uma diversidade
muito grande de pessoas, com raças, religiões,
entre outras diferenças, e precisamos trabalhar
desde cedo com as crianças mostrando
todas essas qualidades e fazendo com que
diminua a discriminação e o preconceito
que ainda está enraizado no nosso país.
O objetivo específico deste artigo é
mostrar o quanto é rica a cultura africana,
e como essa cultura faz parte da nossa
cultura como um todo, pois a maior parte
da população brasileira é descendente dos
africanos que vieram obrigados a trabalhar.
Sua justifica pela pouca valorização de
uma cultura que faz parte da cultura do povo
brasileiro, e que a maior parte da população
brasileira não sabe de que lugar sua família veio,
por terem sidos subtraídos de maneira violenta,
como eram de diferentes aldeias, suas línguas
eram distintas, o que dificultava um pouco a
comunicação, pois na hora que eram vendidos
aqui no Brasil geralmente eram separados de
seus conhecidos, desmembrando a língua,
pois aqui no Brasil foram obrigados a falar
como nossos colonizadores portugueses.
Um grande problema que encontramos
dentro das unidades escolares é que ainda
temos pouco material para trabalharmos com
nossas crianças sobre a cultura africana.
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OS SERES HUMANOS E SUAS
DIFERENÇAS
Segundo Bento (2003), todos os seres
humanos possuem uma característica que é o
narcisismo, que vem desde a mitologia grega,
derivada do mito de Narciso, que significa
gostar muito de si própria, buscando satisfazer
todos seus desejos, expressando suas opiniões
e sentimentos, sonhos e tentar realizá-los.

A diversidade entre os seres humanos
acaba sendo um motivo para conflitos com
os outros, desde briga entre vizinhos, até
mesmo guerras sangrentas, mas em decorrer
dessa grande diversidade que fez com
que os homens desenvolvessem diversos
conhecimentos, todas as culturas contribuíram
um pouco para o desenvolvimento da
humanidade.A contribuição da África é muito
complexa, a civilização egípcia com seu
imenso valor para a humanidade foi resultado
da obra de asiáticos e africanos e cabe
ressaltar que as grandes pirâmides exigiram
grande conhecimento de matemática,
engenharia e geometria (BENTO, 2003).

Isso faz com que os seres humanos se
relacionam essencialmente com aqueles
que consideram semelhantes em seus
desejos, opiniões e interesses parecidos,
fazendo com que aconteça grupinhos,
O continente africano contribuiu com
clubes e até gangues nas quais todos
possuem características comuns, com construções jurídicas, sistemas políticos e
vestimentas e formas parecidas e repudiam doutrinas filosóficas muito pouco divulgados
pessoas que são diferentes (BENTO, 2003). no Ocidente e é lamentável constatar
que em relação a África, os europeus
Dentro das escolas, especialmente com golpearam e destruíram e destruíram tão
adolescentes os que se vestem de forma rapidamente uma cultura que a riqueza
diversa, pensa de outra maneira, acabam jamais poderá ser avaliada (BENTO, 2003).
sendo ridicularizados e sofrendo diversas
formas de violência, na sua maioria das
vezes a verbal. Essa característica que
aparece nos adolescentes acaba diminuindo
muito na fase adulta, mas alguns adultos
continuam protegendo, favorecendo e
apoiando seus grupos e rejeitando os outros
que são diferentes (BENTO, 2003).

A história nos mostra que toda a diversidade
de povos e culturas é o instrumento
responsável
pelo
grande
crescimento
e
desenvolvimento
da
humanidade:
Lamenta-se que, frequentemente, essa
diversidade seja utilizada como instrumento
de opressão, de exploração e mesmo de
extermínio de grupos humanos. A diferença...
a característica que constitui verdadeiro
patrimônio da humanidade –
acaba
sendo
manipulada,
em prejuízo de certos grupos
humanos (BENTO, 2003 p.15).
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Os seres possuem um pigmento na pele
que é chamado de melanina, produzido pelo
corpo para proteger a pele dos raios solares,
quando este presente em grande quantidade
a pele adquire uma tonalidade marrom ou
reta e quando em baixa quantidade a pele
adquire uma tonalidade branco-rosado e em
quantidade mediada absorve a tonalidade de
amarelo escuro ou claro (MUNANGA, 2001).
Por esse motivo quanto maior forem os
raios solares de uma determinada região sua
população terá uma tonalidade mais escura de
pele, mas nada significa que as pessoas com
origem dessa região não possa viver em uma
região nos quais os raios solares são menos
intensos, a sua herança genética é carregada
com ele, pois seus antepassados viveram
milhares de anos em determinado ambiente
desenvolvendo a capacidade de formar
melanina em grande quantidade independente
da exposição ao Sol (MUNANGA, 2001).
Outra característica marcante é o formato
do nariz, que é influenciado pelas condições
ambientais, quando o nariz se mostra
mais largo, é por ser ter de pessoas com
origem de lugares mais quentes
e de ar úmido e em regiões
de temperaturas baixas, as
pessoas apresentam um
nariz mais alongado e
estreito, desenvolvendo
uma vantagem para o
indivíduo aquecer o
ar frio até atingir os
pulmões.
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O cabelo crespo ou encarapinhado das
regiões mais quentes é uma defesa contra
os raios solares, ao contrário do cabelo liso
(MUNANGA, 2001).
Devemos considerar essas diferenças de
cor de pele, o formato do nariz, os cabelos são
resultados de condições extremas e ambientais
de evolução dos seres humanos, e não pode
ser confundido com características intelectuais
e morais, de desvalorização das pessoas.Não
podemos classificar o ser humano em diversas
espécies apenas por traços físicos externos,
não existem espécies humanas e sim apenas
uma única espécie humana com diferentes
línguas, costumes e culturas.A sociedade
definiu os significados de ser negro, branco
ou amarelo, dividindo os povos em países. As
diferenças não são a forma
como devemos tratar as
pessoas com afeto
e respeito ou com
medo e desprezo
(BRANDÃO,
1995) .
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AS TEORIAS RACISTAS
O estudioso Charles Darwin, em 1859,
publicou “A origem das espécies”, e com isso
desenvolveu após diversos estudos em plantas
e animais a teoria da seleção natural, em que
existiriam espécies fortes e fracas, e as fortes
dominavam. De acordo com esses estudos
diversos cientistas basearam seus estudos,
tentando explicar a sociedade humana e
concluíram que existiam grupos de homens fortes
que herdaram características que os tornavam
superiores e os autorizava a mandar e explorar
os demais povos que eram considerados
fracos e que seriam inferiores e predestinados
a ser comandados (BENTO, 2003).
Com isso nasceu a fórmula básica e escrita
de racismo, portadores de pele escura, que não
eram europeus seriam inferiores e os portadores
de pele alva seriam de uma raça superior a deles:
Estava assim “justificado” o domínio colonial e a exploração
do europeu sobre os outros povos. Desvantagens
sociais, políticas, econômicas ou culturais também
passaram a ser atribuídas a desigualdades inatas entre
os homens, O termo inato, tão presente no discurso
dos
racistas,
dizia tudo:

583

segundo eles, determinados grupos nasceriam com
características que os habilitam apenas para serem
dominados e explorados (BENTO, 2003 p.25).

Os europeus se subdividiam também em
subgrupos dentro da sua própria sociedade,
esses subgrupos possuíam culturas e
diferenças físicas entre eles como os albinos,
os nórdicos, os eslavos e os latinos, mas estas
diferenças não ocuparam os racistas, pois o
que importavam eram as diferenças entre
os europeus brancos e os povos que não
eram europeus (ABRAMOWICZ, 2005). Essa
ideologia racial nasceu no exato momento
em que povos europeus precisavam de uma
“justificativa” para dominar outros povos:
A esta altura podemos finalmente definir o que seja o
racismo: uma ideologia que defende a hierarquia entre
grupos humanos, classificando-os em raças inferiores
e raças superiores. Como qualquer outra, a ideologia
racista é um conjunto de ideias utilizando para explicar
determinada realidade, no caso, as desvantagens dos
negros em relação aos brancos (BENTO, 2003 p. 25).

As teorias raciais europeias chegaram ao
Brasil um pouco atrasadas e no velho estilo
brasileiro, que considera tudo que é importado
é bom, fazendo o maior sucesso e isso quando
a Europa começou a ser criticada com essa
ideia. A população que habitava o Brasil gostou
da teoria racial – nisso estão incluídos médicos,
advogados, intelectuais, políticos – e queriam
mostrar que no Brasil existia uma população
branca que dominava, mas o censo já indicava
que a maior parte da nossa população era de
negros povoando o Brasil. Essa elite começou
a questionar como poderia haver uma nação
que fosse mais respeitada ao olhar da Europa,
tendo como sua grande parte de negros? Foi
quando alguns cientistas e políticos resolveram
trazer imigrantes europeus para o Brasil, para
que pudessem estimular a miscigenação para
que ao longo dos anos os negros fossem
branqueando, e com isso seria um país
de maioria branca (CANDAU, 2002).
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pudessem vir ao Brasil com mais facilidade,
e com isso cerca de 3.390.000 de imigrantes
chegaram ao país entre 1871 e 1920, sendo
quase o mesmo número de negros trazidos ao
Brasil entre 1520 e 1850. A indústria paulista em
1901, calculou 90% dos operários industriais
eram imigrantes, podemos assim observar
que o ex-trabalhador escravo foi expulso do
processo de industrialização que se iniciava no
país e não podemos esquecer também este
mesmo ex-trabalhador escravo tenha sido peça
essencial para a produção de riquezas durante
séculos, simplesmente foi entregue à própria
sorte e estranhamente considerado preguiçoso
e passou a ser associado a problemas de
saúde pública, criminalidade, entre outros, os
negros acabaram se tornando marginalizados
nessa época, poucos tinham empregos, na
maioria das vezes trabalhos braçais, com
salários inferiores aos brancos, entre tantas
outras diferenciações (BRASIL, 1988).
No Brasil o preconceito é demasiadamente
vergonhoso e condenável, muitas pessoas
afirmam ter amigos negros ou que não tem nada
contra os negros, mas que preferem brancos
para trabalhar ou preferem essencialmente
um branco para que seu filho ou filha case
(BOBBIO, 2004).
Vamos tentar resumir as características básicas do
preconceito: desenvolver sentimento de superioridade
em relação a outro grupo de pessoas; justificar que
outro grupo não tenham direitos e boas moradias,
bons empregos, educação de qualidade, etc; tratar
outro grupo de pessoas como estrangeiro, estranho;
demonstrar medo e suspeitar frente a outro grupo. Ele é
percebido como um grupo em que quer ter privilégios,
como, por exemplo, os melhores empregos (BENTO,
2003 p. 37).

Naquele período os cientistas não tinham
recursos intelectuais para debater com os
europeus, repetindo afirmações que não
combinavam com a realidade do nosso país,
os intelectuais brasileiros eram imitativos e
não tinham espírito crítico e de forma negativa
absorviam as teorias racistas da Europa
(CANDAU, 2002).
Com essa política imigratória no Brasil,
o Governo de São Paulo passou a custear
os gastos para que os imigrantes europeus
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Entre os anos 1991 e 1993 o Brasil passou
por um período negativo em nossa política que
até o Presidente da República estava envolvido
em grandes falcatruas, surgindo piadas sobre
o assunto, pois nestes escândalos estavam
envolvido apenas cidadãos brancos, estas
como “tinham que ser branco”, entretanto se
os acusados fossem negros diriam “tinham
que ser preto”, ou “preto é assim mesmo”.
Sabemos que não é a cor da pele que faz
com que a pessoa tenha boa ou má índole
(BOBBIO, 2004).
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A HISTÓRIA DO BRASIL EM RELAÇÃO
AO RACISMO

DISCRIMINAÇÃO É CRIME
Desde as primeiras constituições a
discriminação racial é proibida, não apenas por
ofender a dignidade da pessoa humana, mas
também por ferir uma das bases da democracia:
o direito à igualdade (MEC- BRASÍLIA, 2004).

As crianças aprendem na aula de História
sobre os feitos e descobertas de figuras brancas
como Pedro Álvares Cabral e Tiradentes, mas
nada é dito sobre a história ou a descendência
negra sendo que o Brasil metade da população
A ideia de que todos são iguais perante a
é negra, se perguntarmos a qualquer aluno
lei
significa desfrutar de todas as oportunidades
para elencar alguns sábios, heróis ou líderes
que sejam de seu conhecimento, raramente independente de cor, raça, sexo, crença, idade
terá negros em suas respostas, porque a e vários outros fatores (MEC- BRASÍLIA, 2004).
memória da raça negra foi omitida e deturpada
Após 1988 a discriminação racial passou de
(BOBBIO, 2004).
convenção penal – que é uma forma menos
Com esse esquecimento e forma de tratar grave de crime – para crime imprescritível
as pessoas negras fazem com que as crianças e inafiançável.Mesmo existindo a lei e até
negras acabam formando uma ideia negativa mesmo delegacias especializadas em crimes
sobre si próprio e sobre seus iguais.Sem de racismo não acontece grandes punições à
figuras e heróis de destaque, diversos aspectos pessoas racistas (MEC- BRASÍLIA, 2004).
negativos fazem com que muitos negros criem
Mas se a lei é tão rigorosa, por que as
uma imagem negativa de si próprio, não se
valorizando e muitas vezes negando a própria pessoas continuam praticando tranquilamente
cor e descendência. Por isso, o preconceito a discriminação sem serem punidas por isso?
contra o negro às vezes está presente no Primeiro porque, como o discriminador encobre
cotidiano dos próprios negros (D’ADESKY, seu racismo com desculpas e subterfúgios,
há grande dificuldade de se provar a prática
2002).
discriminatória, o que dificulta o processo
A sociedade acaba discriminando as judicial. Na medida que aumentam as denúncias
pessoas negras e associam a sua imagem a e as pessoas tiverem mais consciência dos seus
algo negativo, alguns acabam criticando outros direitos, um grande passo será dado contra o
negros, negando as suas próprias raízes, cor e racismo (BENTO, 2003 p. 65).
se esforçam para parecer brancos. Atualmente
As relações raciais no Brasil eram definidas
acontecem diversos Movimentos Negros e de
antirracistas, criando uma imagem positiva, por estudiosos, primeiramente os negros
aplicando a autoconsciência e consciência eram considerados inferiores biologicamente,
por isso foram escravizados, acrescentando
sobre o racismo, o que faz com que
ainda que a escravidão brasileira havia
os negros tenham orgulho de serem
sido suave e amena; o segundo
negros (D’ADESKY, 2002).
afirmavam que os negros não eram
inferiores biologicamente, mas como
foram escravizados, acabaram ficando
deformados. Em ambos os estudos não
fizeram menção as deformidades
dos brancos escravocratas.No
terceiro estudo, este mais recente
comprovam que a situação de
desigualdade do povo negro
deve-se à discriminação
racial no cotidiano e não
exclusivamente ao fato de
o negro ter sido escravo e o
branco escravizador (MECBRASÍLIA, 2004).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dois objetivos orientam as ações das entidades negras do Brasil, o combate às desigualdades
raciais e a luta pela transformação social; com a valorização da identidade e da cultura negra,
muito tem se feito após a publicação da Lei que obriga e orienta como precisamos trabalhar a
cultura afro dentro da sala de aula, mas muitos professores ainda acham que não é necessário
o trabalho com esse tema, pois consideram que a maioria das crianças já está incluída
dentro dessa cultura, esquecendo que é necessário relembrar como foi a História dos seus
antepassados, mesmo que estes não saibam de lugar vieram realmente.
A questão racial dentro da visão política até pouco tempo era considerada uma invenção de
“radicais negros”, mas hoje ocupa um espaço na mídia e nos debates políticos, com criações
de “cotas” para que ocorra um pouco de “justiça social”, é o que alguns alegam, é necessário
relembrar o quanto o Brasil cresceu graças à mão de obra africana.
Muitos movimentos negros consideram a escola como uma reprodutora de racismo dentro
da sociedade e precisamos mudar essa visão, tais movimentos pressionam as instituições de
ensino para uma revisão do seu papel na sociedade brasileira, em várias esferas governamentais
ampliaram o número de órgãos com a finalidade de desenvolver medidas para a promoção
da igualdade.
As crianças não nascem racistas, mas a família e a escola precisa trabalhar para que ela
trate a todos com igualdade, mas precisamos de políticas públicas que façam a igualdade nos
salários, de brancos e negros, homens e mulheres, estrangeiros e brasileiros, não é por ser
branco de olhos claros que merecem receber mais do que uma mulher negra que consegue
fazer o mesmo trabalho do que esse homem.
A ideia de democracia que é muito difundida a respeito de igualdade na qual os educadores
acreditam e por isso a transmite dentro de sala de aula para seus alunos, devem se aplicar
nas leis a todos os tipos de pessoas, indistintamente. De acordo com essa ideia, todos nós
teríamos os mesmos direitos e seríamos obrigados aos mesmos deveres.
Embora deixe de entrever a face passiva da democracia, oculta simultaneamente, e por
omissão, a sua face ativa, o seu lado realmente importante.
É necessária uma democracia plenamente emancipatória e humanamente solidária não
implicando necessariamente que leis e constituições justas e igualitárias, fundadas nos
legítimos princípios de cidadania, sejam outorgadas a todos.
Como educadores precisamos desenvolver dentro da escola o
sentido da história como processo de construção do destino humano
no qual todos devemos participar – e que, se tem um sentido, ele está
em ser campo sempre aberto à experiência, ruptura e transgressão.
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PSICOMOTRICIDADE
NO PROCESSO DA
ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: Este artigo tem como objetivo compreender o processo de alfabetização por meios
da psicomotricidade e a eficácia do brincar em relação à aprendizagem. O desenvolvimento
psicomotor ajudará entender a relação entre o corpo e a mente através da motricidade e
identificar quais as formas lúdicas que contribuem para a amplificação psicomotor, analisar
de que forma a ludicidade auxilia durante o aprendizado. E tem como disposição verificar o
processo de alfabetização e a importância dos movimentos na formação e estruturação corporal.
Além de verificar quais são as questões norteadoras que possibilitam guiar os educadores
a fortalecer suas atividades nas instituições educacionais, no intuito de contribuir sobre a
educação psicomotora da criança como parte integrante e indispensável ao processo educativo,
a fim de promover aos educandos um desenvolvimento psicomotor satisfatório e ao mesmo
tempo auxiliar na evolução psicossocial e o sucesso escolar dos mesmos. Essa pesquisa visa
ressaltar a importância da psicomotricidade e a participação na vida e no desenvolvimento das
crianças, e ao mesmo tempo verificar se nas escolas existe a preocupação de ser oferecidos
cursos de aperfeiçoamento aos educadores relacionado ao tema, já que, há evidência, que
a importância do desenvolvimento psicomotor nos processos envolvem o aprendizado, e
alfabetização, visto que, o mesmo é um processo intenso que envolve muitas habilidades.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Alfabetização; Lúdico.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho irá buscar por meios de
pesquisas bibliográficas, entender
qual a importância da motricidade
da criança, tal quanto esse assunto está
relacionado com a alfabetização e como
o lúdico é importante no contexto escolar.
Cogitar quais psicomotoras trabalham em
decorrência com a prevenção e terapia em
volta do psiquismo, corpo, adaptação ao meio
e no processo de aprendizagem. Segunda
Ajuriaguerra (1988), Le Boulch (1992), Alves
(2008) e Oliveira (2008) fazem parte da
educação psicomotora, o desenvolvimento da
capacidade como esquema corporal, noção
espaço temporal, o que torna a psicomotricidade
um fator fundamental para o desenvolvimento
dos aspectos cognitivo, físico e social da
criança. Diante do que os autores afirmam
podemos compreender que a educação é um
processo reentrante do qual os educadores
necessitam de formação continuada para
conseguir que seus educandos almejam
sucesso durante a alfabetização escolar.
Para Galvão (1995) a psicomotricidade
pode ser vista como a ciência que estabelece
a relação do homem com o meio interno
e externo: Psicomotricidade é a ciência
que tem como objeto de estudo o homem
através do seu corpo em movimento e em
relação ao seu mundo interno e externo.
A alfabetização é de extrema importância
para a vida das pessoas, já que, a
mesma possibilita na construção do
desenvolvimento que será levado por
toda sua existência, a psicomotricidade é
indispensável para garantir a superação e
o sucesso, em relação aos obstáculos que
a criança enfrenta durante esse processo.
Le Boulch (1987) afirma que o trabalho
psicomotor com crianças prevê a formação
de uma base indispensável tanto em
seu
desenvolvimento
motor
quanto
psicológico e afetivo, através dessas
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atividades lúdicas a criança desenvolve
suas aptidões perceptivas como meio de
ajustamento do comportamento psicomotor.
O mais importante no desenvolvimento
desse trabalho é questionar se os
professores estão preparados para entender
a diversidade psicomotora de cada aluno
e se há cursos de formação continuada
para que o mesmo possa preparar suas
aulas de maneira que abrangem a todos.
O objetivo deste trabalho será conhecer
as conexões dos aspectos emocionais,
cognitivos e motores, principalmente durante
a alfabetização. Compreender como os
movimentos corporais, junto com a Educação
Física, fortalece o controle do corpo e o equilíbrio.
Verificar quais os materiais disponíveis que
está pesquisa poderá abranger esse tema de
forma colaborativa com intenção de esclarecer
para os educadores a importância do lúdico,
a psicomotricidade e o desenvolvimento das
crianças na séries iniciais, já que as mesmas
conseguem aprender a agir com autonomia,
por meios da integração e dinamismo.
Especificamente
entender
como
a
psicomotricidade é responsável pelas funções
e desenvolvimento da criança no processo
da alfabetização e na praxia fina, global,
lateralizada e na orientação espaço temporal.
Esse trabalho se justifica por analisar a
educação do ensino fundamental enfatizando
a aquisição dos conhecimentos e habilidades
através da transmissão cultural, cultivar a
descoberta, a criação e a imaginação da criança
e verificar os desenvolvimentos funcionais
do educando tanto físico quanto intelectual.
A problematização está na busca do
desenvolvimento
psicoafetivo,
funcional,
metódico e aquisição instrumentais do
conhecimento, onde os educadores por meios
de jogos e expressão motoras espontânea,
atividades artísticas poderá despertar a
escrita, a leitura e a matemática como
habilidades motoras através dos esportes em
conjunto com os conhecimentos escolares.
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A IMPORTÂNCIA DA
PSICOMOTRICIDADE
A psicomotricidade é a ciência que
estuda os aspectos emocionais, cognitivo e
motores na vida humana. E está relacionada
à educação física, já que, a mesma trabalha o
fortalecimento do tônus e o equilíbrio a educação
psicomotora e ajuda no controle do corpo.
Segundo Alves (apud SILVA, 2004), a
psicomotricidade tem como principal propósito
melhorar ou normalizar o comportamento
geral do indivíduo, promovendo um trabalho
constante sobre as condutas motoras, através
das quais o indivíduo toma consciência
do seu corpo, desenvolvendo o equilíbrio,
controlando a coordenação global, fina
e a respiração bem como a organização
das
noções
espaciais
e
temporais

Lateralização: é o conjunto de habilidades
dividida em lateralidade e dominância lateral,
ou seja, a criança precisa ter consciência
da existência dos dois lados do corpo e do
ambiente que o cerca e o outro é a preferência
do hemisfério do corpo ao realizar uma
atividade que exige mais força ou precisão.

A lateralidade constitui um processo essencial
às relações entre a motricidade e a organização
psíquica Inter sensorial. Representa a conscientização
integrada e simbolicamente interiorizada dos dois
lados do corpo, lado esquerdo e lado direito, o que
pressupõe a noção da linha média do corpo. Desse
radar vão decorrer, então, as relações que pressupõe
a noção da linha média do corpo. Desse radar vão
decorrer, então, as relações de orientação face aos
objetos, às imagens e aos símbolos, razão pela qual a
lateralização vai interferir nas aprendizagens escolares
de uma maneira decisiva (FONSECA, 1989, P.69).

Podemos salientar, que o desenvolvimento
associado a praxia fina: é a coordenação dos
movimentos que estimula o controle visual,
trabalha com grupo musculares menores,
por exemplo, recortar, picotar e escrever.
Na Motricidade Fina, por consequência da
dependência de uma progressiva integração
e diferenciação de movimentos, a motricidade
fina só se desenvolve, depois que a criança
passa a ter dominado os movimentos ligados
aos grandes músculos (MARQUES, 1979).
A praxia global: é a execução do
trabalho muscular maiores, pois envolve
o corpo de forma integral, exemplo,
correr, pular, dançar, saltar entre outros.
Na motricidade Global, as crianças podem começar
a pedalar um triciclo aos três anos e aos oito
anos andar de bicicleta, já que, como já foi
enfatizado o desenvolvimento físico da criança é
acompanhado por um gradativo desenvolvimento
neurológico. Durante a infância as crianças
gostam de espaços abertos, com bastante
liberdade para poderem correr e brincar à
vontade. Assim como, gostam de frequentar
parques públicos para brincar de gangorra,
balanços e escorregadores (MARQUES, 1979).
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Orientação
espaço
temporal:
a
Equilíbrio: Para Rosa (2002), é a base
psicomotricidade trabalha com a compreensão fundamental de toda ação diferenciada dos
do mundo estruturado em espaço e tempo. segmentos corporais entre si e no seu todo.
Coordenação dinâmica geral: Estimular
a coordenação dinâmica geral, ou seja,
o
desenvolvimento
e
conscientização
do indivíduo e da atividade dos grandes
músculos e de se esquema corporal, para que
possa usar o corpo de forma coordenada e
harmônica no que se refere ao conhecimento
de si mesmo e de sua força muscular. Existe
a coordenação motora ampla e seletiva.

Segundo Alves (2008), o ser humano não é
feito de uma só vez, mas se constrói pouco a
pouco, por meio da ação com o meio e de suas
próprias realizações e, nessa construção a
psicomotricidade realiza um papel fundamental.

Mediante a todos esses processos podemos
salientar que a psicomotricidade em resumo
tem um papel fundamental em construir um
novo mundo e para melhor compreensão da
Além disso, sabemos que a psicomotricidade educação, aperfeiçoamento dos saberes e a
também diz respeito, do esquema corporal, transformação do ensino pelo movimento.O
coordenação dinâmica geral, coordenação Processo da Alfabetização e o Lúdico
viso - motora ou óculo - manual, estrutura
temporal e o equilíbrio. Esquema corporal: Le
Segundo Galvão (1995) a psicomotricidade,
Boulch (1984) classifica esse esquema como em sua ação educativa, pretende atingir a
o reconhecimento imediato do nosso corpo em organização psicomotora da noção do corpo
função da inter-relação das suas partes, com o como marco espaço temporal do “eu” (entendido
espaço e com os objetos que o rodeiam tanto como unidade psicossomática). Tais metas
no estado de repouso como de movimento. são fundamentais no processo de conduta
ou de aprendizagem, pois, busca conhecer o
Coordenação viso - motora ou óculo - corpo nas suas múltiplas relações: perceptiva,
manual: Segundo Oliveira (2002 p. 42), “é simbólica e conceitual, que constituem um
a coordenação que se efetua com precisão esquema representacional e uma vivência
sobre a base de um domínio visual previamente indispensável à integração, à elaboração e à
estabelecido ligado aos gestos executados, expressão de qualquer ato ou gesto intencional.
facilitando, assim uma maior harmonia
do movimento”. É visualizar o movimento
O processo da alfabetização é muito
antes que se execute uma atividade. importante na vida do ser humano, visto que,
acontece descobertas relacionadas com a
Estrutura temporal: É uma habilidade letra, escrita e leitura e cada aluno tem um
importante para uma adaptação favorável da desenvolvimento diferente e esses níveis podem
criança, pois lhe permite não só movimentar- ser classificadas em pré-silábico, silábico se e reconhecer-se no espaço, mas também alfabético e alfabético, ou seja, a forma como
desencadear e dar sequência aos seus gestos, o aluno escreve pode variar de acordo com o
localizar as partes do seu corpo e situá-las estágio de desenvolvimento e seus incentivos.
no espaço, sendo importante para o processo
Le Boulch, 1988. p. 31, explica que: a
de adaptação do indivíduo ao meio. Para
Costa (1981, p. 57) “a adaptação ao tempo escrita, como a linguagem, é essencialmente
é função do desenvolvimento do conjunto da um modo de expressão e de comunicação.
Entretanto, a linguagem é anterior ao grafismo
personalidade”.
e o aprendizado da leitura e da escrita apoiase numa linguagem expressiva em cujo nível
a sucessão sonora e a qualidade dos sons
emitidos não manifestem déficits patentes.
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O aprendizado está relacionado em
diferentes fatores, de ordem física, psíquica e
sociocultural, visto que, essas etapas oportuniza
a consciência do corpo e do mundo que o
cerca, ou seja, a criança passa ter predicado
em ser, ter, aprender a fazer, organização e
equilíbrio em relação com diferentes meios.

A Psicomotricidade como uma ciência que
estuda as condutas motoras por expressão
do amadurecimento e desenvolvimento da
totalidade psicofísica do homem, procurando
fazer com que os indivíduos descubram o
seu corpo através de uma relação do mundo
interno com o externo e a sua capacidade de
movimento e ação. E dessa forma, permitir tanto
ao adulto como à criança expressar as suas
ações e movimentos de forma harmoniosa,
utilizando o seu corpo (LE BOULCH, 1987).

A necessidade da comunicação, desde da
antiguidade se fez necessário principalmente,
no meio social surgindo um esquema de
escrita, leitura e contagem. Cagliari, (1998,
p. 14), afirma que: De acordo com os fatos
comprovados historicamente, a escrita
surgiu do sistema de contagem feito com
marcas em cajados ou ossos, e usados
provavelmente para contar o gado, numa
época em que o homem já possuía rebanhos
e domesticavam os animais. Esses registros
passaram a ser usados nas trocas e vendas,
representando a quantidade de animais ou
de produtos negociados. Para isso, além dos
números, era preciso inventar os símbolos
para os produtos e para os proprietários.
Em relação a essa necessidade, Cagliari
(1998 p. 15) afirma que: “O longo do processo
de invenção da escrita também incluiu a
invenção de regras de alfabetização, ou seja,
as regras que permitem ao leitor decifrar o
que está escrito e saber como o sistema de
escrita funciona para usá-lo apropriadamente”.

A educação psicomotora deve ser considerada
uma educação de base na escola primária. Ela
acondiciona todos os aprendizados pré-escolares
levando a criança a tomar consciência de seu corpo,
da lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar o
seu tempo, adquirir habilmente a coordenação de
seus gestos e movimentos. A educação psicomotora
deve ser praticada desde tenra idade; conduzida com
perseverança permite prevenir inadaptações difíceis de
corrigir quando já estruturadas (LE BOUCH, 1986, p. 15).

Segundo Luckesi (2000) o lúdico tem sua
origem na palavra latina “ludus” que quer dizer
“jogo”. Se se achasse confinado a sua origem,
o termo lúdico estaria se referindo apenas ao
jogar, ao brincar, ao movimento espontâneo. O
lúdico tem um papel essencial na alfabetização
dos alunos, pois é um meio de facilitar a
expressão e potencializar as atividades,
além de ampliar a coordenação motora,
agilidade o equilíbrio entre outros benefícios.
A psicomotricidade está presente em todas
as atividades da vida cotidiana. Seria natural
que, desde cedo, as crianças pudessem
aprender esta educação pelo movimento
(MEUR; STAES, 1984). O professor poderá
usar brincadeiras que auxiliará nessas
atividades entre elas podemos salientar:
o circuito, pois desenvolve a coordenação
motora ampla, agilidade e percepção. Bola
no cesto, quebra cabeça, recorte em papel,
ligação de pontos em desenhos, já que,
o professor por meio desses exercícios
consegue notar se a criança tem movimentos
leves ou pesados, se pega corretamente o
lápis e manuseia adequadamente o mesmo.
Para Freire (1991) a aprendizagem que
acontece de forma mais fácil, interessante e
eficaz. No entanto, caberá a cada profissional
aprofundar-se ainda mais no assunto para que
possa sentir-se maravilhado com as conquistas
possibilitadas pela psicomotricidade, pois
valorizar e libertar o corpo seja ele social,
cultural ou marginal é o que se pretende
com um fazer pedagógico alicerçado
pelo compromisso com o ato de educar.
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A escola é indispensável no uso do lúdico,
em razão que a criança gradativamente vai
conhecendo seus limites, espaço, descobrindo
as formas, cores, palavras, gestos entre outros
benefícios. Em contrapartida, ainda há muitos
espaços educacionais que não entendem
esses conceitos, conforme Santos (2009)
durante muito tempo e ainda hoje, prevalece
a indiferença, de muitos ao ambiente escolar,
pelo uso do lúdico no ensino das crianças. O
brincar era e é tratado como uma atividade
não séria, que não se enquadra nos padrões
de ensino, já que, o mesmo autor ainda traz
que a escola prioriza a disciplina e o silêncio,
assim como criança precisa ser obediente ao
professor, passiva e imóvel em sala de aula,
para que não haja bagunça. Isso
contraria os objetivos que muitos
educadores pregam em que se
valoriza a criança como um ser ativo.
Mediante a realidade da
nova geração o brincar é
fundamental, visto que, por
meio do lúdico desperta o afeto,
a percepção, ajuda na memória,
são inúmeras colaborações no
desenvolvimento da criança.
Segundo Luckesi (2000) o lúdico tem sua
origem na palavra latina “ludus” que quer dizer
“jogo”. Se se achasse confinado a sua origem,
o termo lúdico estaria se referindo apenas ao
jogar, ao brincar, ao movimento espontâneo.
Vários autores, defendem a importância
do lúdico, do movimento corporal perante a
melhoria no aprendizado, por esse motivo
é essencial que o professor seja preparado
e receber das políticas públicas cursos de
aperfeiçoamento para desenvolver em sala
de aula com as crianças, já que, os mesmos
devem ser oniscientes e onipotentes, ou seja,
reconhecer que tem postura ativa perante
o seu aprendizado. Ainda de acordo com
Fortuna (2001) uma proposta lúdica educativa
torna-se um desafio à prática do professor,
pois além de selecionar, preparar, planejar
594

e aplicar os jogos precisa participar no
decorrer do jogo, se necessário jogar, brincar
com as crianças, mas sempre observando,
no desenrolar, as interações e trocas de
saberes entre eles, “brincar e aprender
ensinam ao professor, por meio de sua ação,
observação e reflexão, incessantemente
renovadas, como é o que o aluno conhece”.
Ainda, segundo Dome (2005), além de
o jogo ser uma atividade interessante, ela
transmite conteúdos na qual: [...] podem
colaborar na formação do indivíduo de forma
ampla, proporcionando o desenvolvimento
em outros aspectos, como físico, intelectual,
social, afetivo, ético, artístico. Este
desenvolvimento pode ser
obtido através de situações
comuns decorrentes da
aplicação de jogos como
o exercício da vivência
em equipe, da criatividade,
imaginação,
oportunidades
de
autoconhecimento,
de
descobertas de potencialidade,
formação da autoestima e
exercícios de relacionamento
social.
Segundo Luckesi (1994), a atividade lúdica
ajuda a desenvolver a capacidade criativa
da criança, atuando como uma atividade
orgânica e ao mesmo tempo prazerosa para
a criança, já que a brincadeira proporciona
uma melhor qualidade da vida escolar.
Auxiliando na realização e ao mesmo tempo
na interação com o grupo social que a cerca.
Para ele, a prática de brincadeiras é um dos
mais eficazes instrumentos que permitem a
interação do interior da criança com o mundo
exterior. Por isso, ao estudar a importância
das atividades lúdicas enquanto contribuição
da psicomotricidade para o processo de
ensino-aprendizagem destaca-se a relevância
desta prática para a criança, tornando-a
um ser mais harmônico com o meio social.
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Para entender a alfabetização e o letramento é
essencial que compreendam as necessidades
das práticas pedagógicas e oferecer uma
educação de qualidade para todos. Visto
que, as experiências adquiridas pela criança
durante o aprendizado são introduzidos por
sucessões de interações com o meio social e já
traz consigo hábitos amanhado e acumulado,
por meio da exploração visual, auditiva,
jogos, passeios todos esses processos
influenciarão diretamente na aprendizagem
A alfabetização não se encontra mais sozinha.
Hoje a proposta é alfabetizar letrando. Sobre
isso, o caderno pedagógico do pró-letramento
diz: “ao mesmo tempo em que a criança se
familiariza com o Sistema de Escrita alfabética,
para que ela venha a compreendê-lo e usar
com desenvoltura, ela já participa na escola,
de práticas de leitura e escrita, sou seja, ainda
começando a ser alfabetizada, ela já pode e
deve ler e escrever, mesmo que não domine as
particularidades de funcionamento da escrita.”
Portanto, não nos resta dúvida de que na
escola, importante agência de letramento,
primeiramente “[...] é necessário reconhecer
que alfabetização – entendida como a
aquisição do sistema convencional de escrita
– distingue-se de letramento – entendido como
o desenvolvimento de comportamentos e
habilidades de uso competente da leitura e da
escrita em práticas sociais […]” (SOARES, 2004,
p.20). Além disso, é relevante compreender
que é importante ir muito além do domínio do
código escrito. Nosso desafio se constitui em
“alfabetizar letrando, ou letrar alfabetizando,
pela integração e articulação das várias
facetas do processo de aprendizagem inicial
da língua escrita [...].” (SOARES, 2004, p.22).
Podemos salientar que a alfabetização e
o lúdico são indispensáveis, já que, o lúdico
favorece a autoestima da criança e possibilita
situações de aprendizagem e desenvolvimento
da capacidade cognitiva, motora, afetiva,
ética, relação interpessoal e a aprendizagem
específica da alfabetização. Entretanto,

quando se fala em brincar e aprender não
está mencionando o brincar por brincar e sim,
com propósitos pedagógicos na alfabetização,
quando ocorre de forma contínua na vida
dos educandos automaticamente desperta
o prazer de estar na escola e aprender
Essa forma de aprender ajuda na
preparação para a vida adulta, pois
desenvolve as funções intelectuais e
desenvolve suas potencialidades. Vygotsky
(1987) afirma que na brincadeira “a criança
se comporta além do comportamento habitual
de sua idade, além de seu comportamento
diário; no brinquedo, é como se ela fosse
maior do que ela é na realidade” (p. 117).
O educador deve ficar atento no momento
que oferece a atividade lúdica para os
alunos e tirar o máximo de aproveitamento,
por meio de estratégias para o progresso
dos mesmos, sendo necessário interagir
com eles e ensinando as regras e a
familiarização dessas atividades diferenciadas.
Vygotski (1988) discute o papel do
brinquedo, referindo-se especialmente à
brincadeira como “faz-de-conta”, como
brincar de casinha, escolinha, brincar com um
cabo de vassoura como se fosse um cavalo.
O comportamento das crianças pequenas é
fortemente determinado pelas características
das situações concretas em que elas se
encontram. Numa situação imaginária como
a da brincadeira de “faz-de-conta”, a criança
é levada a agir num mundo imaginário
onde a situação é definida pelo significado
estabelecido pela brincadeira e não pelos
elementos reais concretamente presentes.
Mediante a essa pesquisa fica explicito
a importância da psicomotricidade e a
ludicidade no processo de alfabetização e
interação das crianças no meio social, além
das práticas pedagógicas faltam cursos
de aperfeiçoamento para os educadores
compreender melhor a dimensão da
brincadeira durante a prática pedagógica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância da psicomotricidade e da ludicidade no ambiente escolar, ressalta que a
criança necessita conhecer a si mesmo e o mundo que a cerca, somente assim conseguirá
relacionar a educação escolar com a realidade cotidiana.
Durante o desenvolvimento desse estudo fica claro que a crianças precisa ser preparada
desde seu esquema e imagem corporal, lateralidade, assim apresentará melhoras e significativas
no seu desenvolvimento e aprendizado escolar. A ludicidade contribui para a aprendizagem
da criança, possibilitando ao educador tornar suas aulas mais dinâmicas e prazerosas. E a
alfabetização torna-se divertida quando a criança brinca e, dessa maneira, vai construindo seu
aprendizado. Com o desenvolvimento das habilidades psicomotoras do aluno bem estruturadas
é possível um grau de alfabetização satisfatório. Porém, é de suma importância que haja,
da parte do professor, um planejamento diversificado almejando, principalmente, o amplo
desenvolvimento da criança levando-a ao aperfeiçoamento e avanço na sua aprendizagem.
Por meio da pesquisa, percebe - se que os autores citados no referencial teórico deste estudo
trazem à tona a influência do brinquedo no desenvolvimento da criança, assim entende-se que
é brincando que ela aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de numa esfera visual
externa, dependendo das motivações. A psicomotricidade e a ludicidade estão interligadas ao
desenvolvimento corporal e emocional da criança, sendo ambas indispensáveis no processo
de aprendizagem. Cabe ressaltar o valor da participação do educador no dia - a - dia de
cada aluno, conhecer às características das faixas etárias, seus interesses e necessidades. É
fundamental que o professor elabore atividades, as quais devem colaborar para a construção
do desenvolvimento psicomotor.
A educação psicomotora nas escolas deveria desenvolver nas crianças, uma postura correta
frente a aprendizagem de caráter preventivo do desenvolvimento integral do indivíduo, frente a
várias etapas de crescimento (LE BOULCH, 1987).
A aplicação da psicomotricidade no processo de alfabetização é essencial para a
construção de conceitos e fundamentação dos pilares do aprendizado. A dificuldade durante
esse processo é preciso intervenção mediadora, para que possa garantir o desenvolvimento
do mesmo, já que, a alfabetização está relacionada diretamente as atividades psicomotora,
pois disponha a motricidade espontânea, liberada e controlada, onde o professor passa ser
o facilitador entre a comunicação e a expressão. O que se espera no final do processo
educativo é obter resultados satisfatórios, tanto dentro ou fora da escola. Conhecer seus
limites, força é fundamental durante o aprendizado, desenvolvendo atividades
físicas
facilitará na alfabetização e o lúdico é indispensável durante o processo
de alfabetização
Para Freire (1991) a aprendizagem que acontece de forma mais
fácil, interessante e eficaz. No entanto, caberá a cada profissional
aprofundar-se ainda mais no assunto para que possa sentir-se
maravilhado com as conquistas possibilitadas pela Psicomotricidade,
pois valorizar e libertar o corpo seja ele social, cultural ou marginal
é o que se pretende com um fazer pedagógico alicerçado pelo
compromisso com o ato de educar.
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A ARTE E A LUDICIDADE
PARA O APRENDIZADO DAS
CRIANÇAS
RESUMO: Tudo que insere o mundo infantil se torna lúdico, e o lúdico trabalha com a arte, todas as
crianças são verdadeiros artistas em sua construção. A arte é uma forma de criação de linguagens,
seja ela visual, musical, cênica, da dança, ou cinematográfica, essas formas de linguagens
refletem o ser e estar no mundo, todas são representações imaginárias de determinadas culturas
e se renovam no exercício de criar ao longo dos tempos. Ao desenvolver-se na linguagem da
arte o aprendiz apropria-se do conhecimento da própria arte. Essa apropriação converte- se
em competências simbólicas por que instiga esse aprendiz a ampliar seu modo singular de
perceber, sentir, pensar, imaginar e se expressar, aumentando suas possibilidades de produção
de leitura de mundo, da natureza e da cultura e também seus modos de atuação sobre eles.

Palavras-chave: Arte; Crianças; Educação; Escola.
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INTRODUÇÃO

A

criança necessita experimentar, vivenciar e brincar para adquirir conhecimentos que
futuramente lhe ajudará a desenvolver de maneira mais eficiente um aprendizado formal.
Através das brincadeiras a criança acaba explorando o mundo a sua volta
livremente, pois é a partir daí que ela constrói seu aprendizado, e é nesse espaço que a
criança acaba criando um mundo de fantasias e manifesta seus sentimentos, se sentindo
cada vez mais segura para interagir. Toda teoria necessita, primeiro, de uma conceituação.
Esse tema foi escolhido por que há muito tempo discute-se a questão da arte como processo
de desenvolvimento na Educação Infantil, e sua finalidade no universo lúdico, até onde esse
contexto influencia o desenvolvimento psicomotor da criança. Por fim, iremos identificar
a contribuição da arte como, ferramenta de estimulação no processo de aprendizagem e
desenvolvimento integral da criança na educação infantil, sendo assim, determinar os
objetivos precisos para que o processo pedagógico aconteça eficazmente, como agente
facilitador e enriquecedor, respeitando o desenvolvimento da criança em suas especificidades.
Outra importante contribuição é o que Aranha (2006), traz sobre a temática. Para estes
autores, há de se buscar as seguintes ideias de outros pensadores: Em Platão, vê-se um
ambiente propício para pensá-la pelo viés da reflexão não propriamente da arte, mas do belo,
das ideias e do ideal. Na Estética de Hegel ela aparece como fenômeno ligado à história
e ao sintoma da vida contínua, obstinada, do espírito, indicando aí o seu desenvolvimento.
Nietzsche, acerca do Nascimento da Tragédia, a enxerga como potência da própria
vida, entrelaçada pelo delírio dionisíaco e pela beleza apolínea, eivada de embriaguez
da alma. Aristóteles nos fala da arte da mimesis, em sentido de metáfora da vida, com
finalidades do prazer e do deleite estético. Em busca de alguns paradoxos fundadores
da arte. Kant propõe quatro momentos do julgamento estético, quais sejam: a satisfação
desinteressada, a subjetividade universal, a finalidade sem fim e a necessidade livre.
Contudo, ainda sobre esta questão, o principal problema na definição do que é arte é o
fato de que esta definição varia com o tempo e de acordo com as várias culturas humanas.
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OBJETIVOS DO ENSINO DE ARTES E SUA IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO
De acordo com Almeida (1995), uma noção que vislumbramos na atualidade, e que se
encontra ainda fortalecida no passado, é que a educação continua em parâmetros avaliativos
ultrapassados. Atentar-se para a díade cognição e arte é debruçar-se sobre as pontuações
de Pontes em que, para esta autora, as mudanças na concepção de Educação
e de Arte “e os estudos no sentido de resgatar esse conhecimento na escola
têm colocado a importância das ações cognitivas sobre experiências estéticas
e artísticas e a relevância do contato/diálogo com imagens de Arte”. Nessa
situação, vale lembrar os apontamentos de Pontes em que, para ela, os cursos
de formação para professores contribuem para que as linguagens artísticas sejam
concebidas apenas como instrumentos, pois em sua maioria não atribuem à Arte
o mesmo tratamento que atribuem às demais áreas, isto é, não veem na Arte uma
área de conhecimento que possui peculiaridades que poderiam ser o foco
das reflexões e articulação de situações de ensino por professores.

DO NORMAL AO ESPECIAL: COMO LIDAR O ASPECTO
ARTÍSTICO NO CONTEXTO EDUCACIONAL
Para Antunes (2004), um ponto especial a ser levantado neste tópico
é a expressividade do homem pela arte. Ponte ressalta que: A educação
estética e artística da criança, na escola, deve partir do pressuposto de
que ela está inserida no ambiente afetivo e social em que vai desenvolver
seu processo de socialização, isto é, desenvolver formas de ser
e estar no mundo, entre elas as das linguagens artísticas. Não
fugindo a esta situação positiva, por volta da década de 80,
novas abordagens foram introduzidas no ensino da Arte no Brasil.
De acordo com Almeida (1995), a imagem ganhou um
lugar de destaque na sala de aula, o que representa uma das
tendências da Arte contemporânea e uma novidade para o ensino
da época. As imagens produzidas tanto pela cultura artística
(pintores, escultores) como as produzidas pela mídia (propaganda
de TV e publicitária gráfica, clipe musical, internet) passaram a
ser utilizadas pelos professores e alunos da educação básica.

DEFINIÇÃO DE MÚSICA
Para Antunes (2004), o tratamento metodológico
dado à expressão musical na Educação Infantil
tem se focalizado a um momento de recreação,
para reforçar hábitos de higiene, anunciar o horário de
lanche ou histórias, no divertimento ou ao tempo
de ensaios para festas e comemorações,
desmerecendo os objetivos relacionados
ao desenvolvimento expressivos da
criança. Não é necessário invalidar
esta forma de uso, mas é preciso
recuperar a sua verdadeira função.
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A música vai além, é também um momento
de aprendizagem, onde o educando pode
desenvolver sua consciência crítica ser
autônomo, usar sua criatividade, ser visto
como um cidadão pensante com costumes e
gosto cultural.
De acordo com Almeida (1995), a música
possui um papel importante na educação das
crianças. Ela contribui para o desenvolvimento
psicomotor, sócio afetivo, cognitivo e
linguístico, além de ser facilitadora do
processo de aprendizagem. A musicalização é
um processo de construção do conhecimento,
favorecendo
o
desenvolvimento
da
sensibilidade, criatividade, senso rítmico,
do prazer de ouvir música, da imaginação,
memória, concentração, atenção, do respeito
ao próximo, da socialização e afetividade,
também contribuindo para uma efetiva
consciência corporal e de movimentação.

Entretanto Aranha (2006), diz que o trabalho
com música aguça a percepção, incentiva
a reflexão e a consciência crítica, ou seja, o
contato com o imaginar e criar é essencial na
vida do ser humano, é um grande contribuidor
no desenvolvimento do senso crítico.
De acordo com Almeida (1995), a música é
um meio de expressão de ideias e sentimentos,
mas também uma forma de linguagem muito
apreciada pelas pessoas, através da experiência
musical é desenvolvida capacidades que serão
importantes durante o crescimento infantil.
Para Antunes (2004), o uso da expressão
musical permite o desenvolvimento global
do educando, abrangendo e atuando nas
capacidades e habilidades emocionais,
físicas, psicológicas e sociais do indivíduo.
Através da música as crianças expressam seus
sentimentos, gostos e afinidades, trabalham
seus medos e receios, desenvolvem sua
concentração e capacidade de trabalhar em
grupo, aprimoram o respeito ao outro e ao que
ele tem a dizer e opinar. É preciso criar espaços
nas escolas em que se possam desenvolver
adequadamente trabalhos com músicas.

BREVE HISTÓRICO SOBRE A ARTE
NO BRASIL E NO MUNDO
Voltada para a educação na escola Uma
transcrição literal de arte no Brasil é o que
é apontado por Almeida (1995), em que:
Nas últimas décadas do século XX, no Brasil,
educadores ligados à Arte têm empreendido
o movimento de resgate de sua valorização
profissional e da valorização da Arte como
um conhecimento que deve estar presente
nos currículos em todos os níveis de ensino.
Articulam, assim, diretrizes diferentes para
a presença desse conhecimento na escola.
Essas diretrizes emergem como fruto da luta
em defesa da presença da Arte no currículo
e de mudanças conceituais no seu ensino.
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Para Antunes (2004), mudança e
valorização conceitual no intuito de devolver –
Arte à educação é favorecer a todos o acesso
aos códigos artísticos e às possibilidades
de expressão desses códigos. O objetivo
daqueles que acreditam nesses pressupostos
conceituais é contribuir para a difusão da Arte
na escola, garantindo a possibilidade igualitária
de acesso ao seu conhecimento. É preciso
levar a Arte, que está circunscrita a um mundo
socialmente limitado a se expandir, tornandose patrimônio cultural da maioria. Ainda nesta
perspectiva, Araújo e Fratari apontam que a
disciplina de desenho, trabalhos manuais,
música e canto orfeônico, fazendo parte do
currículo das escolas primárias e secundárias.
Com 30 anos de atividade em todo o Brasil, o
canto orfeônico foi substituído pela educação
musical, entre os anos 20 e 70 o ensino de
arte volta-se para o desenvolvimento natural
da criança. No período que vai dos anos 20
aos dias de hoje, vive-se um crescimento
cultural tanto dentro quanto fora das escolas.
Entretanto
Aranha
(2006),
diz que a vivência do mundo
simbólico e a ampliação das
experiências perceptivas que
fornecem elementos para a
representação infantil dão-se no
contato com o outro. Para Pontes,
tal resolutividade beneficia os
laços entre o professor e o aluno
que pode, través do trabalho com o
aprimoramento das potencialidades
perceptivas, conforme as palavras da
autora, “enriquecer as experiências
das crianças de conhecimento
artístico e estético, e isto se dá
quando elas são orientadas para
observar, vir, tocar, enfim, perceber as
coisas, a natureza e os objetos à sua volta”.
Para Antunes (2004), a linguagem
simbólica é expressa pela mímica, pelo grito,
pelo canto, pela música, pelo desenho, pela
pintura, pela escultura e principalmente
pela linguagem corporal, permeada de
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gestos e movimentos, uma vez que se forma a
linguagem a criança se utiliza para expressar
e se comunicar, tendo seu corpo como
principal instrumento. Tendo em vista que as
crianças possuem características artísticas
individuais, ressalto a importância de serem
trabalhadas essas linguagens, pois, sendo a
partir das experiências em que elas vivem,
constroem e reconstroem suas fantasias,
ampliam o conhecimento artístico-cultural que
é um de seus direitos, enquanto ampliam o
conhecimento de si, do outro e do mundo.
Para melhor compreensão dessas questões na
perspectiva de melhor refletir sobre a influência
das aulas de artes no desenvolvimento do aluno
na educação infantil.
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A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL de vários ritmos e estilos, sem quebrar a magia
do faz de conta característico desta faixa etária.
NO BRASIL
Para Antunes (2004), a história da educação
infantil brasileira surge, em meados do século
XIX, com o aparecimento das primeiras
formas de assistência aos filhos de mulheres
que trabalhavam nas indústrias no Brasil,
que nasceu através de alguns empregados
com objetivos puramente assistenciais e
atendimento médico. Essa situação começou
a mudar com a presença dos imigrantes
europeus e somente em 1969 estabeleceramse normas para a instalação de creches
nos locais de trabalho. Surgiram assim as
primeiras escolas de educação infantil no país.

De acordo com Almeida (1995), o
tratamento metodológico dado à expressão
musical na Educação Infantil tem se focalizado
a um momento de recreação, divertimento
ou ao tempo de ensaios para peças,
festas e comemorações, desmerecendo os
objetivos relacionados ao desenvolvimento
expressivo
e
global
da
criança.
Através deste trabalho pretendo ressaltar
os benefícios da expressão musical na
educação infantil, descobrir processos, propor
metodologias,

De acordo com Almeida (1995), após anos
de estudo, propostas, pesquisas, implicações
e perspectivas, a educação infantil surge
como a primeira etapa da educação básica.
Segundo Arroyo a ideia fundamental de
educação infantil é que esta tenha condições
materiais, pedagógicas, culturais, humanas,
sociais, alimentares e espaciais, para que
a criança viva como sujeito de direitos e
permita ter todas as dimensões, ações,
informações, construções e vivências.
Entretanto Aranha (2006), diz que a
educação infantil deve proporcionar o
desenvolvimento total da criança e assim
favorecer o aprendizado global de cada
criança. Os bebês e as crianças interagem
sempre com o ambiente sonoro que o envolve,
e com a música, já que o ouvir o cantar e o
dançar são atividades presentes na vida de
quase todos os seres humanos, ainda que
de diferentes maneiras, podemos dizer que
o processo de musicalização dos bebês e
crianças começa espontaneamente, de forma
intuitiva, por meio do contato com toda a
variedade de sons do cotidiano. A Educação
Infantil deve estar voltada ao desenvolvimento
global da criança e favorecer os tipos de
aprendizagem coerentes e necessários a esta
faixa etária, proporcionando o conhecimento
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apresentar e debater os reais objetivos da música PORQUE ARTE-EDUCAÇÃO?
no processo de ensino aprendizagem da criança.
Entretanto Aranha (2006), diz que a
infância deve ser vista como algo que está em
permanente construção, não existindo como
uma categoria estática, como algo sempre
igual. As crianças necessitam de ludicidade
para poder aprender de maneira eficaz e capaz
de fazer de si a protagonista de sua história.
De acordo com Almeida (1995), as
instituições de educação infantil têm sido lugares
destinados ao desenvolvimento de diferentes
habilidades e que faz-se necessário conhecer
os modos de expressão dos pequenos.
É urgente conhecer os modos de expressão
das crianças, significando suas manifestações
culturais a partir das relações que estabelecem
com seus pares e com os adultos.
É preciso pensar e repensar sobre o
currículo na educação infantil, uma vez que
hoje em dia, as crianças se desenvolvem de
maneira mais rápida e interativa do que antes
e de acordo com as teorias piagetianas, as
crianças se desenvolvem com a contribuição
de interações com o meio físico e social.
O século XX trouxe mudanças nas mais diversas
áreas: política, economia, segurança, educação e
tecnologia. Essas mudanças possibilitaram a criação
de um novo cenário para a educação, levando as
pessoas a buscarem novas formas de compreender
o mundo e suas modificações (Ariés, 1978, p.13).

Para Brittar (2003), durante muito tempo,
a educação da criança foi considerada uma
responsabilidade das famílias ou de grupo
social ao qual ela pertencia. Por um bom
período na história da humanidade, não
houve nenhuma instituição responsável por
compartilhar esta responsabilidade pela
criança com seus pais e, com a comunidade
as quais estes faziam parte. Isso permite dizer
que a Educação Infantil, como se conhece
hoje, realiza de forma complementar a família,
é um fato muito recente. Nem sempre ocorreu
do mesmo modo, pois, a história conta que,
por volta do século XVII, com a implantação
da sociedade industrial, foram feitas novas
exigências educativas para dar conta das
novas ocupações no mundo do trabalho.
Enquanto desenham ou criam objetos,
as crianças também brincam de “fazde- conta” e verbalizam narrativas que
exprimem suas capacidades imaginativas.
Ela cria e recria individualmente formas
expressivas,
integrando
percepção,
imaginação, reflexão e sensibilidade, que
podem então ser apropriadas pelas leituras
simbólicas de outras crianças e adultos.
Para Brittar (2003), as Artes Visuais
expressam, comunicam e atribuem sentidos
a sensações, sentimentos, pensamentos
e realidade por vários meios, dentre eles;
linhas formas, pontos, etc. As Artes Visuais
estão presentes no dia-a-dia da criança,
de formas bem simples como: rabiscar e
desenhar no chão, na areia, em muros,
sendo feitos com os materiais mais diversos,
que podem ser encontrados por acaso.

Aranha (2006), diz que o histórico da
evolução nos ajuda a entender de que
forma as mudanças numa sociedade
interferem na estrutura curricular das
instituições escolares. Diversos conteúdos e
currículos foram propostos para a educação
infantil, buscando sempre o melhor e
Artes Visuais são linguagens, por
mais amplo desenvolvimento da criança. isso é uma forma muito importante de
expressão e comunicação humanas, isto
justifica sua presença na educação infantil.
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Para Antunes (2004), A criança, desde
muito pequena, ainda bebê, se interessa e sua
atenção se volta para o mundo de forma peculiar.
Ela emite sons, faz movimentos com o corpo,
“rabisca” as paredes da casa. Ao desenvolver
atividades rítmicas, ela começa a interagir
com o mundo sem precisar ser estimulada
pelos pais ou educadores para tal experiência.

Para Antunes (2004), a criança era
historicamente vista como uma tabula
rasa – uma paleta branca que é vulnerável
e dependente dos outros, dirigida por
necessidades físicas e emocionais. As
crianças eram percebidas como aprendizes
passivos moldados pelo ambiente; entretanto
os resultados das pesquisas neurobiológicas
e do desenvolvimento modernas indicam que
Para Brittar (2003), os pequenos alunos, tais pressupostos são altamente incorretos.
brincar torna-se uma atividade importante
na qual elas compreendem o mundo ao
De acordo com ECA (1990), as novas
seu redor, se expressam e estabelecem tecnologias nos ajudam a observar, gravar
relacionamentos. Um dos momentos mais e avaliar o comportamento das crianças
importantes da infância é brincar. Na segundo a segundo e novas evidências
brincadeira elas passam do mundo real e emergiram de tais técnicas de pesquisa, em
objetivo para o subjetivo. E, dentro desse particular em neurociências, que fornecem
histórico enquadra-se também os jogos infantis. percepções surpreendentes que gradualmente
transformaram a visão ultrapassada da criança
Para Antunes (2004), brincando e ou vulnerável e incompetente para aquela da criança
jogando, elas estão construindo as fundações pequena como sendo máquinas de aprender.
da
futura
aprendizagem.
Entretanto,
enquanto há alguma compreensão da
As crianças são aprendizes interessados
grande maioria dos pais, dos educadores e e engajados desde o início, aprendendo
dos responsáveis pelas políticas de ensino rapidamente sobre os aspectos de interação
quanto à importância da brincadeira e do pré- linguísticas e seus responsáveis.
passatempo para a criação e o aprendizado
de crianças muito pequenas, algumas vezes
Os jogos podem ser corporais, já
existe uma falta genuína de entendimento exercitando as forças, já como expressão
sobre como ela poderia ser apoiada. da energia vital, do prazer da vida, dos
sentidos, exercitando os ouvidos, como o
Para Brittar (2003), existe evidenciam passatempo de esconder-se, ou a visão como
nacionais e internacionais de neurocientistas tiro ao prato, jogos do espírito, da imitação,
eminentes, psicólogos do desenvolvimento do pega-pega, jogos como o xadrez, damas,
e pesquisadores da primeira infância que etc., jogos considerados, se bem que raras
demonstram a riqueza das recreações e vezes têm sido dirigidos ao verdadeiro
passatempos infantis. São feitas sugestões fim, até o espírito e necessidades infantis.
a respeito de como fornecer experiências
enriquecedoras para os pequenos nas
O brincar, o jogo – o mais puro e espiritual
brincadeiras física e sociais e porque produto dessa fase de crescimento humano –
é essencialmente importante para o constitui o mais alto grau de desenvolvimento
desenvolvimento dos primeiros esquemas. da criança durante esse período, porque
é a manifestação espontânea do interno,
De acordo com ECA (1990), relata também imediatamente provocado por uma necessidade
como os educadores interagem com os do interior. É, também, modelo e reprodução
pequenos – a adequação dos brinquedos da vida total, da íntima e misteriosa vida da
e recursos que são oferecidos, a linguagem natureza no homem e em todas as coisas.
que é usada e a atitude que é mostrada.
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Por isso engendra alegria, liberdade,
Toda a vida futura – até seus últimos passos
satisfação e paz, harmonia com o mundo. sobre a terra – tem sua raiz nesse período.
Do jogo, emanam-se as fontes positivas.
De acordo com ECA (1990), no período
atual a brincadeira, passatempo, a linguagem
A criança que joga com tranquilidade, constitui os elementos os quais a criança vive,
com atividade espontânea, resistindo a atribui a todas as coisas, vida, sensibilidade
fadiga, chegará seguramente a ser um e palavra. As ações devem ser criadas e
cidadão também ativo, resistente capaz recriadas, para que sejam sempre uma nova
de sacrificar-se pelo próprio bem e pelos descoberta e sempre se transformem em
demais. Existe nesse período a mais bela um novo jogo, em uma nova forma de jogar.
manifestação da vida infantil em que ela Na visão de Antunes (2004), o passatempo
joga e se entrega inteiramente ao seu jogo. simbólico é como uma atividade típica da
infância e essencial ao desenvolvimento
Desconsideram-se os jogos infantis como infantil, ocorrendo a partir da aquisição da
coisa frívola e sem interesse. Os educadores representação simbólica, impulsionada pela
precisam intervir nos passatempos assim como imitação. Fala como se todos a ouvissem,
os pais também devem observá-los e vigiá-los. porque a criança começa a demonstrar
seu interior, e faz a mesma atividade com
Para um observador, verdadeiro as coisas que a rodeia – pedra ou tronco,
conhecedor do coração humano, toda planta, flor ou animal, incluindo o jogo.
vida interior do homem do futuro está já
presente nos jogos espontâneos e livres
A vida como algo invisível, comum ou
acontecem nesse momento da infância. superior a todos, desenvolve-se também,
especialmente, sua vida na natureza, à qual
Os jogos dessa idade são germes de toda a atribui uma vida análoga a sua. E esse contato
vida futura, porque ali se mostra e se desenvolve com a natureza, com o repouso e a claridade
por inteiro em seus variados e delicados dos objetos naturais deve ser cultivado pela
aspectos, em suas mais íntimas qualidades. família, pela sociedade como um ponto
importante na formação geral. Interessante
atentar aos seus jogos, porque o passatempo,
a princípio, não é outra coisa que vida natural.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Arte é um importante trabalho educativo, pois procura, através das tendências individuais,
encaminhar a formação do gosto, estimula a inteligência e contribui para a formação da
personalidade do indivíduo, sem ter como preocupação única e mais importante à formação
de artistas.
No seu trabalho criador, o indivíduo utiliza e aperfeiçoa processos que desenvolvem a
percepção, a imaginação, a observação, o raciocínio, o controle gestual.
Capacidade psíquica que influem na aprendizagem. No processo de criação ele pesquisa a
própria emoção, liberta-se da tensão, ajusta-se, organiza pensamentos, sentimentos, sensações
e forma hábitos de trabalho. Dando exemplos da área de artes visuais: Há três processos
fundamentais para a formação do professor de arte, primeiro o fazer arte para seu próprio
crescimento perceptivo e inventivo, tanto da imagem considerada arte pelos críticos, como
das imagens que nos cercam – da embalagem de suco de laranja às revistas. Esse processo
é a porta aberta para a interdisciplinaridade, o diálogo com outras disciplinas. A história, por
exemplo, é o momento de descobrir como aquilo que você está vendo se realiza em diferentes
culturas, e assim vai se formando a arte.
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A IMPORTÂNCIA DO
BRINCAR NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: Incontáveis estudos já comprovaram a importância do brincar para o desenvolvimento
infantil. Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo analisar o valor do brincar para
o desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação infantil. Brincando, a criança
desenvolve a criatividade, o raciocínio lógico, além de ser uma fonte de socialização, prazer,
diversão, desenvolvendo o cognitivo, físico, social, afetivo e proporcionando que a criança se
expresse de uma forma simples. O brincar faz parte do universo infantil ajudando a criança a
trabalhar suas descobertas, frustrações, construindo e reconstruindo seu mundo. Embora a
brincadeira seja uma ação livre da criança, é também uma forma de socialização, pois a prepara
para ocupar um lugar na sociedade adulta. A vida infantil não pode ser concebida sem jogar e
brincar. Trata-se da principal atividade da infância, uma vez que leva a criança a interagir com
o mundo que a cerca, com os outros e consigo mesma. Um trabalho de Educação Infantil não
pode ignorar o lúdico como componente primordial para o desenvolvimento integral da criança.

Palavras-chave: Jogos; Brincadeiras; Educação Infantil; Aprendizagem.

611

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

INTRODUÇÃO

O

papel dos brinquedos e brincadeiras na
educação sempre foi foco de grande
interesse e discussão de pesquisadores
e estudiosos desde os primórdios da humanidade.
De acordo com Penteado (2003), o brincar
surge ao longo da história da humanidade
vinculado à criança e à educação, com incontáveis
interpretações como recreação, atividade inútil,
perda de tempo, gasto de energia, expressão
de qualidades espontâneas. Entretanto, mais
recentemente,
psicólogos,
antropólogos,
sociólogos e linguistas desenvolveram teorias para
esclarecer o lúdico como uma ação metafórica,
que contribui para o desenvolvimento integral da
criança e facilita a aquisição do conhecimento.
Para Visca (2019), o brincar é o modo mais
natural com o qual o ser humano aprende a se
relacionar com o mundo. É por meio do jogo
que a criança formula hipóteses e conceitos e
recria a própria vida, experimentando conflitos
e prazeres, solucionando-os e separando-os
por meio da imaginação. Pensando dessa
forma, acredita-se que essa característica
humana não deve ser desprezada, mas
sim colocada a serviço da aprendizagem.
Também Weiss (2000) trabalha com a
noção de que é por intermédio do lúdico
que a criança desenvolve seu espaço de
experimentar, de transitar entre o mundo interno
e externo. E é nesse espaço que acontece a
aprendizagem. Por essa razão é que o lúdico
é tão importante no trabalho pedagógico.
O jogo é uma forma lúdica de ensinar,
pois, após a explicação de uma matéria, nada
melhor que aprender jogando, competindo,
enfim, brincando. Jogos e brincadeiras
trabalham a coordenação motora, a imaginação;
desenvolvem o pensar, a linguagem e aumentam
o vocabulário, além de levar a aquisição de
novos conceitos. A criança aprende a respeitar;
aprende o senso de companheirismo; a aceitar o
desafio e também amadurece emocionalmente.
Os jogos e as brincadeiras devem ser
adequados às necessidades sociais, emocionais
e cognitivas dos indivíduos (NEVES, 2019).
A Educação Infantil deve se constituir num
espaço privilegiado de vivências e experiências
nas quais as crianças possam desenvolver
suas capacidades físicas, afetivas, psicológicas
e cognitivas em ambientes diversificados.
Uma das tarefas principais do desenvolvimento
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nos primeiros anos de vida é a construção dos
sistemas de representação, tendo papel-chave
nesse processo a capacidade de “jogar com
a realidade”. É nesse sentido, que é possível
dizer que jogos e brincadeiras permitem
a própria construção do pensamento e a
aquisição do conhecimento (OLIVEIRA, 2008).
Assim, entende-se que o brincar é muito
importante para o desenvolvimento pleno da
criança; por isso a escolha do tema. Por meio
da brincadeira é possível trabalhar o lado motor,
cognitivo, social e emocional do educando.
Os jogos, os brinquedos e as brincadeiras
facilitam o aprendizado da criança, fazendo
com ele ocorra de modo prazeroso. O brincar
pode ter inúmeros tipos de estruturação,
fazendo uso de regras ou não. Existem jogos
que possuem regras determinadas como o
Pega-Pega, Esconde-Esconde, etc. Porém,
há momentos nos quais a criança usa o
faz-de-conta para expressar suas emoções
desenvolvendo suas próprias regras, exercitando
sua imaginação e explorando as diferentes
representações sociais (MOYLES, 2007).
NavisãodeFortuna(2019),brincaréalinguagem
natural da criança, e a mais importante de todas
as linguagens. Em todas as culturas e períodos
da História da Humanidade as crianças brincam.
Assim sendo, a brincadeira é primordial
no processo de ensino-aprendizagem já
desde a Educação Infantil, visto que além de
proporcionar prazer, a criança aprende a conviver
melhor, a se socializar, a interagir no mundo.
Desse modo, o presente trabalho busca
contribuir no reconhecimento da relevância
da utilização de brinquedos e brincadeiras
como recurso didático na aquisição do
conhecimento, gerando seres humanos mais
conscientes de sua função na sociedade.
O objetivo principal é analisar o papel dos
jogos e das brincadeiras para a aprendizagem
da criança na Educação Infantil, discutindo
sua importância para o desenvolvimento
da criança, em uma perspectiva social,
criativa,
afetiva,
cultural
e
histórica.
Para tanto, os procedimentos metodológicos
a conduzir a pesquisa estão centrados na
utilização de bibliografia fundamental, com
o intuito de identificar as diferentes teorias
referentes ao assunto, bem como buscar
subsídios para constatar a importância do lúdico
para o desenvolvimento infantil. Fundamentouse a pesquisa bibliográfica em vários autores,
entre eles, Kishimoto, Piaget, Oliveira, Vygotsky.
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BREVE HISTÓRICO DO BRINCAR NA
EDUCAÇÃO
A idéia de utilizar jogos e brincadeiras com
crianças não é recente; particularmente na
Educação, que tem seus primeiros escritos
datados do século XVIII. Contudo, no que
se refere à história da humanidade, sua
importância lúdica sobre o desenvolvimento
psicológico infantil transforma essa diferença
temporal num período muito curto e ainda
mais, se for comparado desde a época
das primeiras investigações pelas áreas
científicas mais recentes, a Psicanálise e a
Psicopedagogia, então, essa distância se
torna mais reduzida (PENTEADO, 2003).
Fazendo uma retrospectiva histórica, é
possível observar que o brincar sempre
fez parte dos diferentes grupos e que, de
acordo com Huizinga (2007), é uma atividade
repleta de sentido, tratando-se, assim, de
uma ocupação vital. Ainda conforme o autor,
brincar requer o interesse pelo desconhecido,
o encantamento com o aleatório e o
deslumbramento com a liberdade. Ainda
abrange diversas atividades físicas, mentais,
sociais,
comunicativas
e
emocionais,
primordiais para o desenvolvimento humano.
Também é possível observar que muitas
brincadeiras são resultados da forma de ser e
de viver de diferentes culturas, sendo utilizados,
geralmente, segundo Carneiro (2019), na
realização de ritos religiosos ou de passagem,
na aprendizagem de papéis, nas atividades
de representação ou no desenvolvimento de
habilidades. Muitas vezes, a brincadeira se
relacionava com as estações do ano, com as
atividades econômicas, com as crenças e com
o treinamento físico, entre outras coisas. Brincar
era acima de tudo a integração dos mais jovens
na vida adulta. E foi assim que as brincadeiras
realizadas nem sempre apenas pelas crianças
foram passadas de geração em geração.
Nessa mesma linha de pensamento,
percebe-se que: “Brincar era acima de tudo
predomínio da colaboração sobre a competição
e o individualismo. As atividades grupais
permitiam que as relações se concretizasse

e se ampliassem, deixando pouco espaço
para o isolamento” (CARNEIRO, 2019, p. 02).
Consoante Souza (2019), no princípio, os
brinquedos não eram construídos por indivíduos
especializados, mas surgiram nas oficinas
de entalhe de madeira, fundição de estanho,
entre outras. Até o século XVIII, os brinquedos
eram apenas um produto secundário dentro
das indústrias manufatureiras, e foi somente
a partir desse século que começam a
despontar as fabricações especializadas.
O livro “História Cultural do Brinquedo”,
de Walter Benjamin (1987), relata que foi
apenas na segunda metade do século
XIX, o brinquedo perdeu o seu formato
mais discreto, minúsculo e agradável e
ganhou formas maiores. Considerando que
quanto mais a industrialização evolui, mais
o brinquedo foge do controle da família.
A função do brinquedo antigamente era unir
o processo de produção entre pais e filhos,
tendo como materiais mais utilizados para
fabricação: madeira, tecido, ossos, argila.
Posteriormente, em meados do século XVII,
passou-se a utilizar metais, vidros, papel, etc.
Conforme
Benjamin
(1987),
nessa
época, acreditava-se, segundo a teoria do
naturalismo, que o importante da brincadeira
era o teor imaginário do brinquedo e não
o da criança, mesmo que, brincando é a
criança que confere o significado ao objeto
e não o contrário. Por exemplo, uma simples
caneta com uma régua presa em sua
tampa, se transforma em um avião, ou uma
criança brincando com terra, se transforma
em um construtor. Portanto, a imitação se
torna peculiar do jogo e não do brinquedo.
Além disso, ainda de acordo com o autor
acima, muitos dos brinquedos usados com
as crianças possuem significado de objetos
e culto. Como é o caso do chocalho, que é
considerado um objeto que serve para praticar
a audição do bebê, porém, há muito tempo
atrás, tinha o papel de afastar os maus espíritos,
e por isso, era oferecido aos recém-nascidos.
Até o século XIX, era corriqueiro ver as
bonecas com roupas de adulto, em razão
do fato de o brinquedo ser considerado um
613
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instrumento que reproduz o meio social e
cultural em que a criança está inserida, e
isso se repercute no modo como o brinquedo
será apresentado à criança. Tais bonecas
eram vestidas assim porque, naquela
época, acreditava-se que os bebês não
possuíssem espírito, e os adultos faziam
o papel do educador em quem a criança
deveria se espelhar (PENTEADO, 2003).
Na atualidade, é possível compreender que
a seriedade da época na qual a criança era
enxergada como um adulto em miniatura foi
substituída pelo humor subordinado, algo não
adequado para o desenvolvimento da criança,
segundo a opinião de Benjamin (1987).
Observa-se dessa maneira, que o brinquedo
é definido pelo tempo e espaço do qual o
sujeito faz parte. A criança faz uso desses
para retratar a cultura a que pertence, mas seu
papel não se restringe somente a isso, e muitos
brinquedos, como chocalho, roda, bola e arco
eram apenas considerados utensílios de culto,
embora atualmente tenha outros significados.
De um modo geral, os brinquedos revelam
como o adulto se coloca diante do universo
da criança. A criança também escolhe os
seus brinquedos sozinha, muitas
vezes, entre coisas que os
adultos descartam.

614

Como diz Benjamin (1994, p. 14), “as crianças
fazem história a partir do lixo da história”.
Para Kishimoto (2002, p. 139), “O jogo é
considerado como um recurso para que o
indivíduo viole os padrões da espécie”, e a
criança observa o comportamento do adulto,
manifestando suas atitudes por meio do
brincar. Segundo Bruner (apud SOUZA, 2019),
o brincar é o modo pelo qual a criança explora
e aprende a utilizar os objetos e, quando ocorre
naturalmente, sem pressão, o brincar propicia
maior facilidade no aprendizado das normas
sociais. Ao brincar, a criança reproduz situações
que nunca poderia vivenciar na realidade.
Conforme Rossler (2006), o brincar
não estabelece uma ação apenas sobre
o brinquedo, mas também avança da
expressão da necessidade do domínio do
mundo sobre os objetos produzidos pelos
indivíduos. Como por exemplo, isso ocorre
quando a criança não brinca somente de
motorista, mas, além de motorista, ela passa
a se relacionar com os passageiros, como
outros indivíduos. Dessa forma, ela não irá
se relacionar somente com os brinquedos,
mas também com os demais integrantes.
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Na visão do autor acima, esse modo
de brincar, denominado de “brincadeira
de papéis ou situações imaginárias”, gera
muitas contribuições, visto que é a partir
daí que se dará a constituição de traços de
personalidade e o aprendizado de regras.
O brincar permite que a criança aprenda
com muito mais facilidade a linguagem, que
fica evidente no ato da mãe brincando com
o bebê. Quando essa interação acontece de
modo lúdico ela ocorre mais rapidamente.
Brincar é algo que acontece na área da
imaginação. Dessa forma, na brincadeira se
utiliza a linguagem simbólica. Brincar em si
já é um processo terapêutico, visto que se
brinca com aquilo que não se compreende,
brinca-se para compreender melhor e brincase para redefinir a vida. Ao brincar, o indivíduo
se exercita cognitiva, social e efetivamente.
Além do mais, por meio do brincar, as
crianças conferem inúmeros significados
aos objetos selecionados, como uma régua
que vira um avião ou um cabo de vassoura
que se transforma em um cavalo, ocorrendo
por meio da metacognição. Percebe-se essa
ideia após constatar que antigamente, as
crianças não tinham tantos brinquedos como
as da atualidade e, assim, precisavam fazer
uso da criatividade para criá-los. Faziam
uso de pedaços de madeira para construir
carrinho; de pedras, palitos, para construir
animais, bonecas, etc. (CARNEIRO, 2019).
Assim sendo, as brincadeiras e os
brinquedos que divertem antigamente e
que divertem atualmente fazem parte da
cultura popular. As brincadeiras populares
estão presentes em todos os lugares e
são transmitidas de geração em geração.

O BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
Conforme Abramowicz e Moll (2006),
a preocupação com a saúde da criança,
necessariamente, deve levar em consideração
também a sua saúde emocional, visto que,
sem ela, nunca existirão adultos equilibrados,
com capacidade de construir uma sociedade
melhor. Quanto mais precocemente a criança
for colocada em situações estruturadas e
organizadas com muito rigor, menores as
chances que ela vai ter de encontrar seu
jeito de ser, sua vocação, sua afetividade,
tendo prejudicada sua espontaneidade.
Dessa forma, é preciso pensar no lúdico,
uma vez que consiste num recurso muito
importante para a saúde mental de todo ser
humano, inclusive daqueles com necessidades
especiais. Na visão de Vygotsky (1998), a
passagem de uma criança de um estágio
de desenvolvimento para outro dependerá
das necessidades que a mesma apresenta e
os estímulos que são eficazes para colocála em ação. E, várias dessas necessidades
são satisfeitas no brinquedo. Isso não é
diferente com a criança com necessidades
especiais. Apesar de apresentarem atrasos
no seu desenvolvimento cognitivo e/ou motor,
também precisam de atividades lúdicas no
seu dia-a-dia. E, possivelmente, até mais do
que as crianças consideradas normais, em
virtude de terem muito mais necessidade
de estímulos para desenvolver suas
habilidades cognitivas, motoras e sensoriais.
Pode-se até afirmar que para todos que querem
analisar o desenvolvimento infantil, é preciso
examinar a relação da criança com o brincar.
Segundo Kishimoto (2002), especialistas
de várias áreas do conhecimento, como
psicólogos e pedagogos, têm dado muita
atenção ao papel do brincar na formação das
representações mentais e suas consequências
no desenvolvimento infantil, sobretudo,
da criança entre 0 e 6 anos de idade.
Para a autora acima, ao brincar, a
criança assegura a integração social além
de praticar seu equilíbrio emocional e
615
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atividade intelectual. A brincadeira também
confirma as parcerias. No entanto, o brincar
não tem que fazer parte das atividades só
da escola, mas do cotidiano da criança.
Consoante Piaget (1977), a criança se
desenvolve interagindo com o ambiente
que a rodeia e o nível de sua interação
depende do seu potencial intelectual.
Na visão do autor, o brincar é uma
oportunidade para a criança se desenvolver.
A esse respeito, Oliveira (2008, p. 09)
diz que: “brincando a criança experimenta,
descobre, inventa, exercita e confere suas
habilidades”. E complementa que “brincar
é um dom natural que contribuirá no futuro
para o equilíbrio do adulto, pois o ato de
brincar é imprescindível à saúde física,
emocional e intelectual da criança” (p. 10).
O brincar estimula a curiosidade, a iniciativa
e a autoconfiança; facilitando a aprendizagem,
o desenvolvimento da linguagem, do
pensamento e da concentração, da atenção.
Assim, o brincar é uma maneira de
desenvolver o potencial humano. Por
intermédio do lúdico, a criança domina e
desenvolve os aspectos essenciais para
a sua aprendizagem e para que venha a
se tornar um adulto seguro e equilibrado.
Brincando,
a
criança
consegue
compreender o mundo à sua volta,
trabalhando
com
elementos
como
frustração, angústia, baixa estima e outros.
Para Almeida (2006), o desenvolvimento
infantil é ligado ao brincar visto que o brincar
é uma linguagem particular da criança, que
dá a ela acesso à cultura e conhecimento.
O brincar é fundamental tanto ao
desenvolvimento cognitivo e motor da criança
quanto à sua socialização, sendo um recurso
importante de intervenção durante a infância.
O brincar é um recurso que possibilita que
os indivíduos, particularmente as crianças,
explorem diversas experiências em distintas
situações, em vários locais, como na escola,
em casa, na rua, no parque, no clube, etc.,
possuindo um sentido diferente para cada.
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É por meio dos brinquedos e das brincadeiras
que as crianças criam e conservam o poder,
esquecendo a distância entre elas e os
adultos e assim vão desenvolvendo sua
inteligência e amadurecendo socialmente.
Portanto, ficou evidente que o brincar
é indispensável para o desenvolvimento
físico, emocional e intelectual da criança e
essencial para a constituição da pessoa.
Nesse sentido, é muito relevante que o
educador esteja aberto para o lúdico, levando
a criança à aprendizagem com o auxílio dessa
atividade tão natural e peculiar da infância.

O BRINCAR NOS PCNS E NO RCNEI
De acordo com o Referencial Curricular
Nacional da Educação Infantil – RCNEI
(BRASIL, 1998, p. 23):
Educar significa, portanto, propiciar situações de
cuidado, brincadeiras e aprendizagem orientadas
de forma integrada e que possam contribuir para o
desenvolvimento das capacidades infantis de relação
interpessoal de ser e estar com os outros em uma
atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o
acesso, pelas crianças aos conhecimentos mais amplos
da realidade social e cultural (RCNEI, 1998, p. 23).

Segundo o RCNEI (BRASIL, 1998), para que
as crianças possam exercer sua capacidade
de criar é imprescindível que haja riqueza e
diversidade nas experiências que lhes são
oferecidas nas instituições, sejam elas mais
voltadas às brincadeiras ou às aprendizagens
que ocorrem por meio de uma intervenção direta.
A brincadeira é uma linguagem infantil que
mantém um vínculo essencial com aquilo
que é “não-brincar”. Se a brincadeira é uma
ação que ocorre no plano da imaginação isso
implica que aquele que brinca tenha domínio
da linguagem simbólica. Isso quer dizer que é
preciso haver consciência da diferença existente
entre a brincadeira e a realidade imediata que
lhe forneceu conteúdo para realizar-se. Nesse
sentido para brincar é preciso apropriarse de elementos da realidade imediata de
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tal forma a atribuir-lhes novos significados.
Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por
meio da articulação entre a imaginação e a
imitação da realidade. Toda brincadeira é uma
imitação transformada, no plano das emoções
e das ideias, de uma realidade anteriormente
vivenciada
(BRASIL,
1998,
p.27).
No Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (BRASIL, 1998), a brincadeira
está colocada como um dos princípios
fundamentais, sendo defendida como um
direito, um modo peculiar de expressão,
pensamento, interação e comunicação entre
as crianças, além de situá-la em sua cultura.
Jogos e brincadeiras permitem verificar o nível
de desenvolvimento da criança, sua forma de
ser e reagir, suas fantasias, seus desejos, seus
medos, suas angústias, seus conflitos afetivos.
Na brincadeira, o espaço, os brinquedos, os
objetos, os gestos têm um valor diferente do que
realmente é, visto que as crianças reinventam os
acontecimentos, sabendo que estão brincando
e assumindo um papel nessa ocasião.
O papel assumido pela criança durante o
brincar, parte do conhecimento que ela possui
em relação às características do personagem
que ela está interpretando, da imitação
de alguém, de alguma história, da tv, de
alguma experiência vivenciada, entre outros.
De um determinado papel, ela pode recriar
outro, relacionando com diversas situações
já vividas ou evidenciadas pela criança.
Conforme o RCNEI (BRASIL, 1998, p. 28):
Pela oportunidade de vivenciar brincadeiras
imaginativas e criadas por elas mesmas, as
crianças podem acionar seus pensamentos para a
resolução de problemas que lhes são importantes
e significativos. Propiciando a brincadeira, portanto,
cria-se um espaço no qual as crianças podem
experimentar o mundo e internalizar uma compreensão
particular sobre as pessoas, os sentimentos e os
diversos conhecimentos (BRASIL, 1998, p.28).

Sendo assim, é papel do educador incentivar,
promover espaços para que a criança brinque
de forma livre com os colegas, crie seus
personagens de modo espontâneo e criativo,
escolha com quem quer brincar e com o que.

Tudo isso, gera resultados eficientes no que
se refere ao conhecimento e aprendizagem
que as crianças conquistam ao brincarem.
De acordo com RCNEI, além da brincadeira
e do jogo livre, o educador também pode fazer
uso de jogos com regras como uma atividade,
quando objetiva transmitir um conhecimento
específico para o educando. Nesse sentido,
o jogo passa a não ser livre, mas é uma
forma lúdica de se construir o conhecimento.
Sob esse mesmo aspecto, o RCNEI orienta
que o ato de educar sugere promover situações
de cuidados e brincadeiras organizadas
conforme as características infantis, de modo a
beneficiar o desenvolvimento e a aprendizagem.
Conforme os Parâmetros Curriculares
Nacionais - PCNs (BRASIL, 1997, p. 49):
Finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o
desafio genuíno que eles provocam no aluno, que
gera interesse e prazer. Por isso, é importante que
os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo
ao professor analisar e avaliar a potencialidade
educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular
que se deseja desenvolver (PCNs, 1997, p.49).

SEGUNDO OS PCNs:
Os jogos podem ser mais flexíveis em relação
às regulamentações, que são adaptadas em
função das condições de espaço, clima e
material disponível, número de participantes
e outros. Podem ser de caráter competitivo,
cooperativo ou recreativo em situações
comemorativas de confraternização ou ainda
como passatempo para propor uma diversão
entre os participantes. Incluem-se entre os
jogos: as brincadeiras, jogos de salão, de
mesa, de tabuleiro, de rua e as brincadeiras
infantis de modo geral (BRASIL, 1997, p. 52).
Assim sendo, na educação infantil, a
criança encontra o melhor momento de sua
vida para as aprendizagens, momento esse
em que as creches e as pré-escolas precisam
estar preparadas para atender esse público.
Enquanto brinca, a criança cria e recria o
mundo de acordo com suas necessidades;
cresce e se desenvolve nos planos mental,
corporal, afetivo e social; constrói um
617

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

imaginário repleto de símbolos e significados
que, para ela, representa um universo paralelo
no qual ela pode ser aquilo que bem quiser,
como um animal, um brinquedo, um adulto... O
RCNEI (BRASIL, 1998) nos fala que a criança
assume papéis enquanto brinca e, partindo
daí, transfere a realidade daquele sujeito ou
do objeto assumido para suas próprias ações.

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A criança atendida na Educação Infantil
se encontra na melhor fase da infância e as
atitudes do educador irão ter muita influência
em sua vida. Nesse estágio, a criança vive
de imaginação, num mundo de ilusões, de
fantasia, no qual as coisas são possíveis.
Conforme Vygotsky (1998, p. 106), “A criança
em idade pré-escolar está envolvida num
mundo de ilusão no qual os desejos não
realizáveis podem ser realizados, e esse
mundo é o que chamamos de brinquedo”.
As brincadeiras usadas pelo educador
irão colaborar para que a criança tenha
uma infância plena e feliz. Os brinquedos
utilizados em sala de aula irão servir de
apoio para definir regras; e as brincadeiras
de faz-de-conta, nas quais há a imitação de
sua casa e experiência vivida, representaram
momentos reais que conduzirão o aluno
a sonhar e tornar possíveis seus desejos.
Nesse sentido, é possível afirmar que o
prazer da criança nessa fase tem motivos
distintos. Na opinião de Kishimoto (2008, p.
44), “Se quisermos aproveitar o potencial do
jogo como recurso para o desenvolvimento
infantil, não poderemos contrariar sua natureza,
que requer a busca do prazer, a alegria, a
exploração livre e o não-constrangimento”.
O Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998, p.
27) ressalta que:
A brincadeira favorece a autoestima das crianças,
auxiliando-as a superar progressivamente suas
aquisições de forma criativa. Brincar contribui,
assim, para a interiorização de determinados
modelos de adultos, no âmbito de grupos sociais
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diversos. Essas significações atribuídas ao brincar
transformam-no em um espaço singular de
constituição infantil ( RCNEI - BRASIL, 1998, p.27).

Assim, “é brincando que as crianças
transformam os conhecimentos que já
possuíam anteriormente em conceitos gerais
com os quais brinca” (BRASIL, 1998, p. 27).
Com o decorrer dos dias, a aprendizagem
por meio do brincar vai ganhando novas
forças e significados, e gradativamente
vai crescendo e se tornando um elemento
essencial para o desenvolvimento infantil,
possibilitando-a a adentrar no mundo
mais político, transformador e libertador.
A criança adora imitar os adultos e
participar de pequenas tarefas, e isto
deveria ser valorizado e incentivado
pelos indivíduos que a rodeiam, pois:
[...] o brincar cria uma ZPD (Zona de Desenvolvimento
Proximal) da criança. Brincando a criança sempre
se comporta além do comportamento habitual de
sua idade, além de seu comportamento cotidiano; é
como ela fosse maior do que a realidade. O brincar
contém todas as tendências do desenvolvimento
sob forma compensada, sendo uma grande fonte de
desenvolvimento (VYGOTSKY, 1998, p. 134-135).

A criança transforma as ações do dia a dia
em brincadeiras e, simultaneamente, aproximase de sua realidade para compreendê-la.
Além de jogar, brincar, ela também
adora ouvir histórias, desenhar e escrever.
Por isso, não deveria ser estimulada a
ficar sentada diante da televisão ou ter
brinquedos que não pudesse tocá-los por
medo de quebrá-los, ou ainda, não deixála explorar o espaço que se tem em casa.
É importante que o adulto compreenda
também que o excesso de atividade mecânica
imposto, nessa fase, faz a criança se sentir
impedida a usar a sua subjetividade e levála a perder o gosto e a paixão pelas coisas,
sobretudo, pelas atividades desafiadoras
exigidas para lidar melhor com o mundo.
Por isso, é fundamental que a família e o
ambiente escolar proporcionem um ambiente
rico em informações que possam estimular
o desenvolvimento da criança e nunca
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forçá-la a assimilar mecanicamente aquilo
que é capaz de fazer com o significado
e com o prazer. Isso reforça o objetivo
do jogo que se torna indispensável ao
desenvolvimento da criança (ALMEIDA, 2019).
Em todos os tipos de jogos, além de
desenvolver os movimentos amplos e finos
do corpo, a criança vivencia inúmeras
funções intelectuais, tais como: cálculo,
posição, velocidade, equilíbrio, bem como
normas de cooperação social determinadas
pelas regras do jogo (VYGOTSKY, 1999).
Para a vida cotidiana, o jogo tem um valor
e também está inserido um grande recurso
pedagógico, mas o mesmo tem sido pouco
usado como intervenção pedagógica pelo
professor. Várias são as razões que deveriam
levar os educadores a recorrer ao jogo e a
utilizá-lo no processo ensino-aprendizagem.
Segundo Pavanate (2019), o jogo constitui
uma atividade necessária ao impulso natural
para a criança, que com ele satisfaz suas
necessidades interiores, pois o ser humano
apresenta uma tendência lúdica, que é
histórica e exigência na sua formação. O jogo
se caracteriza por criar elaborações mentais
e ao mesmo tempo gera prazer, pois ele
envolve a criança de forma intensa e total
criando um clima de entusiasmo, ativando a
funções psiconeurológicas e as operações
mentais desenvolvendo o pensamento, a
afetividade e cognitivo. Brincando, jogando,
a criança amplia suas funções psicológicas
com a realidade que a cerca. Com o jogo
a criança reproduz as suas vivências,
transformando o real de acordo com seus
desejos e interesses. Por isso, pode-se dizer
que por meio do jogo a criança expressa,
assimila e se apropria da sua realidade.
Enquanto a criança elabora novas
funções, aprende a ver, a ouvir, a manusear,
a falar, aumentando sua expressividade e
desenvolvendo seu espírito de observação,
imaginação, curiosidade e abstração. Os
conceitos de tempo, espaço, de quantidade
são adquiridos pela criança com a
experiência direta com o meio onde vive.
Os jogos executados em grupo propiciam

um contexto excelente para a elaboração
de conceitos. Dessa forma, as atividades
recreativas envolvem todo o processo de
raciocínio: situação difícil, o exame da
situação, hipóteses para resolvê-las, seleção
e aplicação de uma ou várias hipóteses e
a solução. É a própria criança participante
que deve observar, julgar, experimentar
e tirar conclusões (PAVANATE, 2019).
Situações como essa, a criança enfrentará
na vida adulta, e mais preparada ela estará, pois
desenvolveu bem a iniciativa, a perspicácia
de pensamento e agilidade nas ações.

Conforme Almeida (2019),
durante as atividades do jogo
afloram
várias
emoções:
de
simples
prazer
ou
alegria,
promovidas
pela
satisfação de agir; de medo
diante do insucesso; de raiva
ou de luta contra os obstáculos.
O jogo é tão importante para o
desenvolvimento infantil, que estudos
mais aprofundados revelam que a falta de
jogos, brincadeiras ou a insatisfação no
grupo de brincar, podem causar rebeldia
ou outros distúrbios de comportamento.
O jogo mantém relações profundas entre
as crianças e as fazem aprender a viver e a
crescer nas relações sociais (ALMEIDA, 2019).
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O fato de a criança se interessar e canalizar
suas energias pela atividade que realiza
e também o fato de o jogo ser o meio tão
poderoso para alcançar a aprendizagem com
maior facilidade, ou seja, melhor assimilação,
torna-se o jogo um aliado para realização
de
atividades
maçantes,
tornando-as
prazerosas e apaixonantes (ALMEIDA, 2019).
De acordo com Pavanate (2019), é por
meio do jogo e do brincar, que a criança
adquire a primeira representação do
mundo e é por meio dele, também, que ela
penetra ao mundo das relações sociais,
desenvolvendo a iniciativa e auxílio mútuo.
No início, as crianças ainda pequenas,
na execução dos jogos com regras, só
conseguem realizá-las com regras simples;
às vezes quebram as regras, não fazendo
propositalmente, mas sim, porque não
conseguiram incorporar todas. Nessa etapa de
sua vida, a criança não sabe o que é competição.
A criança realiza a atividade por puro prazer.
Ao participar de atividades com regras, o
educador não deve despertar o espírito de
competição, deve sim aproveitar a disposição
natural da criança para jogar pelo prazer de
realizar a atividade. Além disso, o educador deve
selecionar atividades que as crianças possam
criar ou recriar regras (PAVANATE, 2019).
Para Oliveira (2008), o educador
reconhecerá durante o jogo, o momento em
que um “ponto de crescimento” foi atingido,
quando a criança deve ser desafiada estimulada
para um novo nível de desenvolvimento
e descoberta do mundo que a rodeia.

O PAPEL DO EDUCADOR COMO
MEDIADOR
O brincar faz parte da vida do ser humano
desde o momento em que nasce. Inicia com
as brincadeiras em casa, tal como “um, dois,
feijão com arroz...” que leva a criança para
o universo do faz-de-conta. O brincar é parte
do processo de aprendizagem e o educador
é o responsável maior por esse processo.
Apesar de o jogo ser uma atividade
espontânea nas crianças, é importante que o
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educador tenha uma atitude ativa sobre ela,
inclusive, uma atitude de observação que
lhe permitirá conhecer muito sobre a criança
com quem trabalha (BRASIL, 1998, p. 64).
O RCNEI apresenta como perfil do educador
na Educação Infantil:

O trabalho direto com crianças pequenas exige
que o educador possua uma competência
polivalente. Neste caso, ser polivalente significa
que ele precisa trabalhar com conteúdos de
naturezas diversas que envolvem desde cuidados
básicos fundamentais até conhecimentos
específicos oriundos das diversas áreas do
conhecimento. Essa natureza polivalente exige,
por sua vez, uma formação bastante ampla do
profissional que deve tornar-se, ele também,
um aprendiz, refletindo frequentemente respeito
de sua prática, discutindo com seus pares,
dialogando com as famílias e a comunidade
e buscando informações necessárias para o
trabalho que exerce (BRASIL, 1998, p. 64).

Um dos papéis do educador é o de
criar espaços e tempos para os jogos, em
particular, na escola de Educação Infantil.
Cabe a ele, organizar os espaços de modo a
permitir as diferentes formas de brincadeiras,
por exemplo, que as crianças que estejam
realizando um jogo mais sedentário não
sejam atrapalhadas por aquelas que realizam
uma atividade que exige mais mobilidade e
expansão de movimentos, ou seja, observando
e respeitando as diferenças de cada um.
Conforme Pavanate (2019), cabe ao
educador, além de aderir ao recurso da
brincadeira, estar atento a que fim está sendo
proposta a brincadeira, como ela está sendo
apresentada e, sobretudo, se está apta para
a idade das crianças, mesclar brincadeira
com as aulas cotidianas. É brincando que
a criança levanta hipóteses e soluções para
situações da realidade. Pavanate afirma que
não existe brincadeira sem aprendizagem.
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Importante esclarecer que o professor
não precisa ensinar a criança a brincar, mas
sua função está em planejar e organizar
essas brincadeiras. Propiciar a criança
escolher do que e com quem brincar. Uma
observação atenta pode indicar o educador
que sua participação é interessante para
enriquecer
a
atividade
desenvolvida,
introduzindo novos personagens ou novas
situações que tornem o momento mais rico
e interessante para as crianças, aumentando
suas possibilidades de aprendizagem.
Neves (2019) diz que o professor tem
que partir da realidade dos alunos, ver
suas necessidades, buscar alternativas de
interação. Ocorre que, na fase de mudança,
essa tomada de consciência é importante, até
que venha a se incorporar com um novo hábito.
Outra função primordial do educador é
resgatar as brincadeiras, aquelas dos tempos
dos avós, dos pais e que trazem aprendizagens
tão importantes. As brincadeiras presentes
na cultura formam a nossa identidade
cultural, dessa forma, o educador deve ter
também o interesse de conhecer como
as brincadeiras foram disseminadas pelos
povos, ou seja, a brincadeira acaba sendo
um capital histórico e o educador não pode
permitir que toda essa aprendizagem, que
fique apenas dentro de sua sala de aula.
O RCNEI (BRASIL, 1998), cita o papel
do educador como o de estruturar a área
das brincadeiras na vida das crianças,
disponibilizando objetos, fantasias, brinquedos
ou jogos e concedendo espaço e tempo para
brincar.
O RCNEI ainda prioriza a avaliação e
esclarece que:

A avaliação não se dá somente no momento final do
trabalho. É tarefa permanente do professor, instrumento
indispensável à constituição de uma prática pedagógica
e educacional verdadeiramente comprometida com o
desenvolvimento das crianças (BRASIL, 1998, p. 67).

A professora Maria Malta, pesquisadora
da Fundação Carlos Chagas e professora da
PUC de São Paulo, aponta a importância da
formação do professor e dos conteúdos que o
mesmo deve conhecer. Mas, além do trabalho
do professor, Maria Malta, relata a necessidade
de uma supervisão competente, para auxiliar no
trabalho educacional, alguém que seja capaz
de trocar experiências e colaborar não só no
plano democrático, mas sim, uma supervisão
atenta ao plano pedagógico. Ela afirma que,
dessa forma, o professor terá mais confiança
no seu trabalho (apud PAVANATE, 2019).
Freud (apud FORTUNA, 2019, p. 8) sugere
aos educadores com dificuldades que
insiram jogos e brincadeiras em suas aulas,
reconciliem-se com a criança que há dentro de
si, “não para ser novamente criança, mas para
compreendê-la e, a mediante isso, interagir, em
uma perspectiva criativa e produtiva, com seus
educandos. [...] Não é preciso ‘ser criança’
para usufruir do brincar, pois sua herança
– a criatividade
–
subsiste
na vida adulta”.

O momento de avaliação implica numa reflexão do
professor sobre o processo de aprendizagem e sobre
as condições oferecidas por ele para que ela pudesse
ocorrer. Assim, caberá a ele investigar sobre a adequação
dos conteúdos escolhidos, sobre a adequação das
propostas lançadas, sobre o tempo e ritmo impostos
ao trabalho, tanto quanto caberá investigar sobre as
aquisições das crianças em vista de todo o processo
vivido, na sua relação com os objetivos propostos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, foi possível observar a relevância do brincar para que a criança construa seu
conhecimento e se desenvolva de forma saudável e integral. As atividades lúdicas são fundamentais
na etapa da Educação Infantil, colaborando com o desenvolvimento físico, emocional, afetivo,
social e cognitivo da criança, afetando, de forma geral, no percurso de sua própria vida. Desde
muito pequenas, interagindo com os objetos, as crianças organizam seu espaço e seu tempo,
criam a noção de causalidade, passando pela representação e, posteriormente, chegando à lógica.
A utilização do lúdico auxilia na criação de uma atmosfera de motivação que possibilita à criança
participar de modo ativo do processo ensino-aprendizagem natural do ser humano. Ao brincar, a
criança fica tão envolvida com o que está realizando que exprime no ato seu sentimento e emoção.
Desse modo, brinquedos e brincadeiras são um vínculo que abrange os aspectos cognitivos,
motores, afetivos e sociais. É por meio de jogos e brincadeiras que a criança organiza o mundo
à sua volta, aprendendo experiências e informações e, sobretudo, agregando atitudes e valores.
Em primeiro lugar, é necessário compreender a criança como sujeito social e
histórico. Um sujeito que sente, pensa, age, sonha, deseja, se expressa e se relaciona
com um contexto estabelecido social e historicamente; e que, simultaneamente,
também define esse contexto. Na escola, em casa, na rua, a criança cria uma nova
realidade e se desenvolve diante de suas relações em cada situação experimentada.
É por meio de jogos, brincadeiras e atividades lúdicas prazerosas que as crianças potencializam
seus conhecimentos para aprendizagem. O lúdico, tão importante para o desenvolvimento
integral do ser humano, precisa ser levado mais a sério; visto que leva à expressão mais autêntica
do indivíduo, conduz à prática da relação afetiva com o mundo, com as pessoas e com os objetos.
A relevância do jogo se encontra na possibilidade de aproximar a criança do
conhecimento científico, fazendo com que ela viva “virtualmente” situações de resolução
de problemas que a aproximem daquelas que “realmente” enfrenta ou enfrentou.
As crianças se sentem mais motivadas a utilizar a inteligência na tentativa de jogarem
bem; esforçando-se para superar obstáculos, tanto de natureza cognitiva quanto emocional.
Com o intuito de aproximar e manter o aluno motivado na escola, é preciso fazer uso
de ferramentas que diferenciam a prática pedagógica, com o intuito de tornar a sala de
aula num ambiente aconchegante, divertido, informal, promovendo a aprendizagem numa
perspectiva lúdica, estabelecendo um vínculo de aproximação entre o educador e o aluno.
Ao concluir este trabalho, considera-se que a fase da Educação Infantil é repleta
de sonhos permeada por um mundo de ilusão no qual reina a fantasia e o faz-de-conta.
As inúmeras possibilidades de autoconhecimento permitidas pelos jogos e brincadeiras
ajudam a tornar a criança mais segura, autoconfiante, ciente de seu potencial e de suas
limitações. As experiências lúdicas da infância serão lembradas por toda a vida, em virtude do
prazer e da alegria que propiciaram ao corpo e à alma. Assim sendo, os benefícios de uma
infância bem vivida em relação ao lúdico se farão presentes em toda a existência do sujeito.
No entanto, não se pode esquecer do papel do educador como intermediário
entre as estratégias sociais, linguísticas e cognitivas, num contexto
educativo, provendo subsídios para o desenvolvimento dos
conhecimentos que serão adquiridos, fazendo uso do lúdico.
Deseja-se que o presente trabalho possa servir de fundamentação
para os educadores inovar sua prática, considerando os
jogos e brincadeiras como aliados permanentes, tornando
possível às crianças que se desenvolvam intelectualmente,
socialmente e fisicamente, de maneira prazerosa e participativa,
Finalizando, fica a convicção de que o ato de brincar precisa ser
valorizado por se tratar de uma ferramenta de aquisição de novos
conhecimentos e de aprendizado das regras e normas adultas vigentes na
sociedade, colaborando para a formação de um cidadão crítico e atuante.
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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; Barragem submersa; Semiárido; 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 esta 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
Segundo Alvagonzalez (1984), 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 interfere 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. 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
(ALVAGONZALEZ,
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
(ALVAGONZALEZ,
1984).
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 (ALVAGONZALEZ, 1984).

RIOS NO SEMIÁRIDO
Para Andrade (1998), as rochas cristalinas
representam as grandes unidades geológicas
predominantes no Nordeste oriental, à exceção
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,
fratura mentos 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 (ANDRADE, 1998).
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POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE
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 (DIAS, 2004).

O projeto de cisternas foi criado para
famílias residentes na zona rural que viviam
no semiárido e que sofriam com a falta de
água nas proximidades de suas casas, que
consistia na construção de reservatórios de
água da chuva com incentivos governamentais,
a cisternas seriam grandes caixa de água
próximas as residências que armazenariam
as águas da chuva no período chuvosos e
seriam utilizadas por todo o ano ou até que
retornassem o período das chuvas para assim
serem captadas novamente (DIAS, 2004).

Portanto a convivência com o Semiárido
envolve um processo de educação da
população no que diz respeito ao ambiente,
culturas de manejo com o ambiente
e os limites e potencialidades que os
Segundo o autor (2004), os programas
recursos do mesmo apresentam para que
este não seja esgotado (DIAS, 2004). são ações voltadas para o pequeno produtor
rural, que recebem incentivos governamentais
Atualmente o paradigma de combate contra e para que possam conviver no semiárido.
a seca vem mudando, pois se antes a luta
era contra a seca, hoje se luta para conviver
Sendo assim, essas medidas não irão
com ela com a utilização de políticas pública acabar com a seca, mas mostrará novos
e sustentáveis. Devemos lembrar que no
caminhos de adaptação para o convívio
semiárido, um de seus principais problema,
é o acesso a água e que os governantes de com a ela no semiárido brasileiro de forma
imediato adotaram medidas de implementação inteligente e proporcionando um mínimo de
de sistemas de irrigação e construções de dignidade aos moradores
açudes e barragens, mas que em muitos do local (DIAS, 2004).
casos nem chegaram a sair do papel, e uma
das soluções mais rápidas e práticas e que na
maioria das vezes não atende a demanda dos
necessitados, são a distribuição de cestas
básicas e uso de carros pipas (DIAS, 2004)
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CONSTRUÇÕES DE CISTÉRNAS
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 (DUARTE, 1999).

RESERVATÓRIOS SUBTERRÂNEOS
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 (CEARÁ, 2008).

Umas das medidas desenvolvidas nesta
região para amenizar o problema foi a criação
do Programa Um Milhão de Cisterna Rurais,
estimulando a convivência com o semiárido
de forma sustentável, com a captação de
Contudo, tem sido utilizada pelas elites
água de chuva, e que em relação a outras
opções representa grande viabilidade brasileiras e nordestinas como instrumento de
de
custo-benefício
(DUARTE,
1999). manobra e manipulação política. A seca, a fome e
a miséria são uma dívida social histórica. Embora
O programa foi estendido a famílias que se perfurem poços na região desde o século
foram analisadas e selecionadas com alguns passado, é por demais conhecido que apenas
a partir da década de 60, com a criação da
critérios como: a mulher como o chefe da
SUDENE, a água subterrânea no Brasil começou
família. Essas famílias carentes selecionadas
a ser tratada com consciência, o manejo do
na maioria dos casos a mulher é o provedor solo e da água na barragem subterrânea tem
em relação ao sustento, pelo fato dos esposos sido muito discutido por estudiosos da área,
terem ido para outras regiões em busca principalmente com relação
de frentes de trabalho (DUARTE, 1999). ao perigo de salinização do
solo. Quando a barragem
A construção das Cisternas é de forma subterrânea tiver, como objetivo,
simples, pois maioria já vem semiprontas em o armazenamento de água
forma de placas, a captação é feita pelos para o consumo humano,
telhados em calhas armazenas no período das deve-se atentar para
chuvas. Essa água é muito mais saudável pois o fato de não se
não é salobra, sendo de boa qualidade para utilizar defensivos
nas
o consumo humano, e algo que vem sendo agrícolas
facilitado pelo avanço da tecnologia de sua áreas à montante,
evitando-se
a
construção e também pelas facilidades com os
contaminação
programas de frentes de trabalho fornecidos
da água (CEARÁ,
pelo governo, viabilizando as construções com 2008).
acordos firmados com a própria população,
ou seja, no período da construção da cisterna,
o trabalhador fica alojado na residência
do morador que será construída em
troca da cisterna (DUARTE, 1999).
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BARRAGENS NATURAIS NOS
ROCHEDOS
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 (CHACON, 2007).
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 (CHACON, 2007).
É ainda nessa condição precária que vivem
muitas famílias da região. As pessoas não têm
cisterna em casa e ainda não foram beneficiadas
com outra forma de armazenamento da água da
chuva. Uma grande parte da região semiárida
do Nordeste possui um subsolo cristalino,
altamente adequado para reservatórios
naturais de água tipo “caldeirão”, para a
escavação de caxios e para a construção
de cacimbas-cisternas (CHACON, 2007).
- 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 (CHACON, 2007).

A barragem consiste na escavação de
uma trincheira à direção do escoamento,
com um ou mais poços amazonas, com um
necessariamente junto ao septo impermeável
ao longo da trincheira, com pedras sem rejunto
na superfície com um ou mais piezômetros ao
longo da bacia hidráulica (CHACON, 2007).
Ao final da construção ela possui
vantagens como: rapidez de execução de
um a dois dias, baixo custo, executada com
mão de obra local, controle do processo de
salinização, monitoramento do nível da água
ao longo do ano e pode ser utilizada para
múltiplos usos da água, mas possui algumas
desvantagens como o custo maior que o
modelo Caatinga, e não pode ser utilizada
em qualquer situação (CHACON, 2007).

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, a 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 reaproveitem como no caso da
cabra que possui a capacidade de extrair de
As medidas originais são 4,40 m. A suas fezes quase toda água, reintegrando-a
construção de um caxio é uma tarefa de de novo no seu metabolismo, algo que o
vários anos e, possuindo duas partes bovino não consegue (COELHO 1997).
separadas, pode-se usar primeira a água da
Plantas adaptadas ao Semiárido (errado
parte mais rasa e continuar o aprofundamento
durante toda a época da estiagem anual. seria falar em plantas “resistentes à seca”),
- Cisterna - Cacimba: A obra é realizada conseguem sobreviver a um estresse hídrico
dentro do leito de um dos inúmeros riachos maior, causado por um período de estiagem.
ou rios. Para evitar que a areia do leito do Plantas com raízes profundas como o feijão
riacho caia na escavação, se levanta hoje, de corda conseguem explorar camadas
a partir da camada decomposta, mas profundas, a vários metros, na procura de
resistente, uma parede de tijolos, - ou anéis nutrientes e especialmente importante para o
de concreto, até pouco abaixo do nível nosso clima, de umidade aí ainda existente.
superior do leito do riacho (CHACON, 2007). O feijão de corda leva muita vantagem neste
sentido, ao contrário do feijão de arranca, cujo
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sistema radicular não ultrapassa muito além água subterrânea, que em algumas partes
de 20 cm de profundidade (COELHO 1997). são abundantes e de excelente qualidade, em
outras embora mais escassa e salobra, deve ser
A água para a agricultura do sequeiro, não utilizada de forma renovável (COELHO 1997).
vem de nenhuma adutora, vem exclusivamente
da chuva, cujo aproveitamento é maximizado
Os registros de falta de água serão
através de tecnologias que preservam água facilmente sanados com o aproveitamento
da chuva no solo e do manejo de plantas da água de chuva complementados pelas
apropriadas às áreas semiáridas que podem ser: fontes subterrâneas e que não precisa ser
- armazenada no solo em barragens armazenada somente em sua forma líquida,
subterrâneas,
mas em outras formas, como por exemplos
- em aguadas para irrigação de salvação,
na forma de feno e silagem (COELHO 1997).
- captada ao longo de estradas para
irrigação de árvores frutíferas ou
- através de sulcos de plantio, dispostos
em curva de nível, para o armazenamento
de água de chuva.
- espécies de plantas que crescem
com mais economia de água e que
conseguem adaptar seu ciclo de
crescimento
às
irregularidades
climáticas.
-na agricultura, consiste em evitar
a evaporação 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 (COELHO 1997).
		
A questão da água não pode ser vista,
unicamente, sob o aspecto da água potável,
enquanto não existe produção agropecuária,
com toda a sua diversidade regional, é
necessário possuir água suficiente para
tudo, seja para abastecer rebanhos de
animais, para ter atividades agrícolas
seguras e, garantir água potável de
excelente qualidade para os seres
humanos (COELHO 1997).
A água de chuva que cai
todos os anos no Semiárido
representa uma fonte
inesgotável, e esta mesma
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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.
Como meta de uso sustentável da água potável para cozinhar e beber acaba sendo
marcado por traduzir em ações práticas e que trazem um enorme beneficio para os moradores
que agora possuem o elemento água mais acessível e de melhor qualidade. Juntamente
com a mobilização e recursos acessíveis que propiciem o acesso à água de
forma
descentralizada pode ser um grande impulso para o nordestino elevar
sua autoestima e nutrir força para que ele possa continuar em seu
lugar de origem, com sua família, tradições, costumes e também
com uma sobrevivência digna.
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A IMPORTÂNCIA DA
LITERATURA INFANTIL
RESUMO: O reconhecimento da importância da literatura infantil e o incentivo à formação do

hábito de leitura desde a mais tenra idade, isto é, na infância, é o que este trabalho propõe,
através dos aportes teóricos de Marisa Lajolo (1996), Silvana Calvo Tuleski (2008) e Regina
Zilberman (1995), entre outros, considerando, a literatura infantil como um caminho que conduz
ao desenvolvimento da imaginação, das emoções e dos sentimentos de forma prazerosa e
significativa, deve ser compreendida como uma atividade que além de educar, divertir e ensinar,
também prepara as crianças para a vida em sociedade, através de atividades elaboradas a partir
dos livros de literatura, tais como: contos, fábulas, lendas, gravuras, fantoches, dobraduras,
pinturas, etc. Os livros literários são suportes indispensáveis para os professores e para a escola,
como um meio de alavancar significativa e qualitativamente o processo de aprendizagem,
favorecendo o desenvolvimento da linguagem, da oralidade, do conhecimento de diversas
histórias, ampliando e enriquecendo o vocabulário, aproximando-as do universo da leitura e
da escrita. A literatura infantil desperta por meio de sua produção, um universo de magia e
emoções, de sentimentos, sentidos e significados. É por meio da interação com a literatura, com
o mundo das histórias, que proporcionamos o desenvolvimento da imaginação, da criatividade,
de valores culturais, éticos e morais de forma lúdica e prazerosa. No entanto, percebemos que
a literatura infantil não está sendo aproveitada de maneira eficiente como deveria nas escolas e
isto se deve em grande parte, pela rasa formação acadêmica dos professores que, infelizmente
não enfatiza a real importância da apropriação de técnicas e procedimentos adequados para
trabalhar a potência da literatura com as crianças dentro do processo de aprendizagem.

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

A

relevância da literatura infantil foi escolhida como tema para o presente artigo em
razão de sua importância dentro da área da educação da primeira infância. No
entanto, de acordo com a UNESCO somente 14% da população tem o hábito de ler,
portanto, podemos afirmar que a sociedade brasileira não é leitora. Nesta perspectiva, cabe à
escola desenvolver nas crianças, o hábito de ler por prazer, não por obrigação.
A maior motivação para a escolha deste tema está ancorada no fato da urgência da escola
em desenvolver nas crianças eficientemente, as competências da leitura e da escrita de formas
cada vez mais interessantes e lúdicas e como a literatura infantil pode auxiliar positivamente
nestes processos, por ser considerada um instrumento motivador, potente e desafiador, capaz
de promover o desenvolvimento da imaginação, das emoções e dos sentimentos de forma
prazerosa e significativa. O presente trabalho tem por objetivo, ressaltar a contribuição da
literatura infantil no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança.
O presente artigo tem seu início com um breve histórico da literatura infantil, apresentando
conceitos basilares, destacando a importância de contar e ouvir histórias e do contato desde
muito cedo com os livros, enfatizando sua potência como instrumento relevante para o
desenvolvimento global das crianças, além de apresentar algumas estratégias eficientes para
impulsionar o desenvolvimento do hábito da leitura.
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PANORAMA HISTÓRICO DA
LITERATURA INFANTIL
No início do século XVII, a única literatura
dirigida exclusivamente ao público infantil
eram livros que buscavam disseminar
valores, hábitos e as auxiliavam a enfrentar
situações do cotidiano. Tratava-se na verdade,
de uma literatura produzida para adultos e
aproveitada para as crianças. Seu aspecto
didático-pedagógico baseava-se em diretrizes
moralistas, paternalistas, centradas na
representação de poder. Era, portanto, para
estímulo da obediência, segundo a igreja, o
governo ou o senhor. Uma literatura intencional,
cujas histórias terminavam sempre premiando
o bom e castigando o que era considerado
mau, seguindo à risca preceitos religiosos
vigentes e considerando a criança um ser a
se moldar de acordo com o desejo dos que
educam, cerceando aptidões e expectativas.

como Hans Christian Andersen, os irmãos
Grimm e Monteiro Lobato, imortalizados
pela
grandiosidade
de
suas
obras.
Com o passar do tempo, a sociedade
foi se modernizando através do advento da
industrialização, o que favoreceu diretamente
à produção de livros. Na literatura infantil
brasileira surge como destaque principal,
José Bento Renato Monteiro Lobato, o
primeiro a escrever histórias literárias
com simplicidade e de qualidade para as
crianças brasileiras. De acordo com Lajolo &
Zilbermann, 2002 “a escola passa a habilitar
as crianças para o consumo das obras
impressas, servindo como intermediária
entre a criança e a sociedade de consumo”
(LAJOLO & ZILBERMANN, 2002, P.25).
Até as duas primeiras décadas do século
XX, as obras didáticas produzidas para a
infância, apresentavam um

Nesta época, a criança era vista pela
sociedade como um mini adulto com
equivalentes responsabilidades, sendo que,
as crianças pertencentes à elite, tinham à
sua disposição os grandes clássicos da
literatura infantil, enquanto que as crianças
pertencentes à classe baixa, tinham
acesso apenas às lendas e contos
folclóricos regionais. Já no final século
do XVIII, com a modificação do conceito
de criança, a literatura infantil ganha maior
espaço, através das traduções e adaptações
estrangeiras que inspiraram os contos de
fada como são conhecidos atualmente, tais
como: “Cinderela”, “Chapeuzinho Vermelho”
e “A Bela Adormecida” de Charles Perrault “A
Gata Borralheira”, “João e Maria”, “Rapunzel”
e “Branca de Neve” dos Irmãos Grimm e de
vários outros escritores, tais como: Christian
Andersen, Lewis Carrol, La Fontaine, Collodie,
Frank Baum, que com produções magníficas
na literatura infantil, proporcionaram e ainda
proporcionam, aos pequenos leitores
experiências fantásticas. Desde então, a
literatura infantil foi ampliando seu espaço
e muitos autores foram surgindo,
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caráter ético-didático, ou seja, o livro tinha
a finalidade única de educar, apresentar
modelos, moldar a criança de acordo com
as expectativas da sociedade adulta. A
obra dificilmente tinha o caráter de tornar a
leitura um momento de prazer, retratando a
aventura pela aventura. Havia poucas histórias
que abordavam a vida de forma lúdica, ou
que faziam pequenas viagens em torno do
cotidiano, ou a afirmação da amizade centrada
no companheirismo, no amigo da vizinhança,
da escola, da vida. Essa visão de mundo,
ancorada no interesse da sociedade passa a
ser substituída em meados dos anos 70 e a
literatura infantil passa por uma revalorização,
contribuída em grande parte, justamente
pelas obras de Monteiro Lobato, no que se
refere ao Brasil. A literatura infantil passa a
infiltrar-se por todos os caminhos da atividade
humana, valorizando a aventura, o cotidiano,
a família, a escola, o esporte, as brincadeiras,
as minorias raciais, penetrando até no campo
político. Atualmente o alcance da literatura
infantil é muito mais amplo e relevante,
proporcionando à criança um desenvolvimento
emocional, social e cognitivo inquestionável.

tempos, outros formas de agir e de ser, outras
regras, outra ética, outra ótica... É ficar sabendo
história, filosofia, direito, política, sociologia,
antropologia, etc., sem precisar saber o nome
disso tudo e muito menos achar que tem
cara de aula (ABRAMOVICH, 1997, p.17).
Quanto antes a criança tiver contato com os
livros e perceber o prazer que a leitura produz,
maior será a probabilidade de tornar-se um
adulto leitor. Da mesma forma através da leitura,
a criança adquire uma postura crítico-reflexiva,
extremamente importante para sua formação
cognitiva. Quando a criança ouve ou lê uma
história e é capaz de comentar, indagar, duvidar
ou discutir sobre ela, realiza uma interação
verbal, que neste caso, vem ao encontro das
noções de linguagem de Bakhtin (1992).

Para ele, o confrontamento de ideias,
de pensamentos em relação aos textos,
tem sempre um caráter social, no qual,
viver significa participar de um diálogo:
interrogando,
escutando,
respondendo,
concordando, etc. Neste diálogo, o homem
participa todo e com toda a sua vida: com os
olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito,
com o corpo todo, com as suas ações. Ele
De acordo com Abramovich (1997), ao se põe todo na palavra e esta palavra entra
ouvirem histórias, as crianças passam a no tecido dialógico da existência humana, no
visualizar com maior nitidez, sentimentos simpósio universal. (BAKHTIN, 1992, p.112).
que têm em relação ao mundo. As histórias
abordam problemas existenciais típicos da
E partindo da interação social e do diálogo,
infância, como medos, sentimentos de inveja que se pretende compreender a relevância da
e de carinho, curiosidade, dor, perda, além literatura infantil, que segundo afirma Coelho
de ensinarem infinitos assuntos. A partir (2001, p.17), “é um fenômeno de linguagem
daí os laços entre a escola e literatura a se resultante de uma experiência existencial, social
estreitam, uma vez que para adquirir livros e cultural.” Ler, no entanto, significa uma atividade
era necessário que as crianças dominassem que implica não apenas na decodificação de
a escrita, cabendo à escola desenvolver símbolos, envolvendo uma série de estratégias
esta capacidade. De acordo com Lajolo que permitem ao indivíduo compreender o
& Zilbermann, “a escola passa a habilitar que lê. A compreensão das ideias percebidas,
as crianças para o consumo das obras a interpretação e a avaliação são as outras
impressas, servindo como intermediária etapas que, segundo Bamberguerd (2003,
entre a criança e a sociedade de consumo” p.23), “fundem-se no ato da leitura”. Dessa
(LAJOLO & ZILBERMANN, 2002, P.25). forma, trabalhar com a diversidade textual,
buscando o desenvolvimento significativo
É através de uma história que podemos das etapas de leitura, significa contribuir
conhecer e descobrir outros lugares, outros para a formação da competência leitora.
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A LEITURA NA ESCOLA
Considerando-se
a
escola
como
responsável direta pelo desenvolvimento
da capacidade leitora, cabe a reflexão e
o redirecionamento de sua postura diante
da prática pedagógica. Dependendo de
como for conduzida, poderá transformar as
crianças em leitores ou distanciá-las dos
livros e, na maioria das vezes, para sempre.
Sabiamente, Manguel (2000), reforça
a tarefa da escola em proporcionar às
crianças, o espaço ao ato de ler, permitindolhes, “confortável, solitário e vagarosamente
sensual” (Manguel,2000, p.11), o convívio
fascinante com a leitura. É premente a
necessidade da existência de estudos sobre
as práticas de leitura em sala de aula, que
envolvam atividades propostas pela escola e
que, efetivamente, contribuam para a formação
de um sujeito leitor, capaz de posicioná-lo
criticamente frente às informações que lhe estão
disponíveis, cabendo à escola organizar, criar
e adequar propostas e estratégias eficazes,
favoráveis à formação de leitores competentes.
Segundo Orlandi (1995), a leitura em
seu objeto, o texto, fonte de sapiência da
realidade, além de conectar sala de aula e
sociedade, é revelação ideológica retificando,
o ambiente escolar, caminho condutor para
inovação das linguagens. Igualmente, Pulcinelli
(1995), compreende que a leitura reverbera
no comportamento do mediador, base
indispensável onde se inicia a trajetória do
indivíduo em seu cenário de leitor: a sala de aula.

indivíduo, incluindo a estruturação continuada
de troca de informações, através de uma
biblioteca com acervo potente, capaz de
suprir as demandas da leitura, bem como
por outros ambientes de apreciação da
escrita com circulação e aproveitamento do
conteúdo de livros, recorrendo inclusive, a
profissionais qualificados. Caso a escola não
atenda a esse propósito, caberão a esta, a
criação e ampliação de seu espaço físico
e dos subsídios que auxiliam tais práticas,
recorrendo aos recursos que lhe são por
direito designados. Para uma grande parte
da população, na maioria das vezes, a única
proximidade com o livro, faz-se no encontro
com colegas, professores e na escola.
Aqui, reside o maior desafio, que consiste
em perceber, pensar, orientar e executar a
mesma, parte substancial do processo de
aprendizagem, com ampla expressividade,
agregando diferenciais ao que será
projetado e sua execução, possibilitando
intimidade com coerência diante do hábito
de ler, fortalecendo vínculos do leitor
com tal prática. Segundo Soares (1999):
faz-se necessária adequada escolarização, substancial
conhecimento, aquisição de saberes, responsabilidade,
integridade e respeito, acima de tudo com os
estudantes e a representatividade que ela, instituição
mediadora dos
alicerces do conhecimento,
desempenha
no atual cenário cultural,
político e
social da esfera a qual
p e r te n c e
(SOARES,1999) .

Podemos entender que a função da escola
reside no desenvolvimento na criança da
capacidade de aprender a aprender,
estruturando suas práticas
pedagógicas com vistas
à formação moral
e social do
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É importante ainda, no que tange ao
processo de escolarização, submeter-se
ao modo de como e para que aprendemos,
ser inevitável, haja vista tratar-se da
fundamentação escolar para a qual foi instituída
e constituída, não havendo maneiras de evitar
que o saber escolar floresça, contribuindo,
substancialmente, para a formação do caráter.
Desprezá-lo seria ofuscar e muito, a real
finalidade e o propósito da escola, a qual
detém a incumbência de formar, disseminar
e aguçar o intelecto do indivíduo. Nesse
sentido, Lajolo (1996) sugere práticas de
leitura na escola e na sociedade, abrangentes,
eficazes e conscientes, bem como o
reconhecimento daquelas que exibiram as
metas estipuladas, revisando fundamentos
teóricos e metodológicos do texto, ao longo
de sua tradição, de acordo com as práticas
sociais e pedagógicas até então executadas.
A esse respeito Zilberman (1995), afirma
que a leitura se concretiza ao criarmos
conceitos de produção para entendimento
das narrativas, e somente na interação dos
interlocutores com a discursividade, serão
definidas as condições e fatores adequados
que efetivaram o processo de leitura. Constituir
a leitura, a partir de experiências, é reconhecer
as diferenças sem discriminá-las, facultando
ao leitor, à medida que praticá-la, constituirse, representar-se e identificar-se sujeito ativo
e participativo de determinado grupo social.
O desenvolvimento da competência leitora
também deve ser direcionado para uma
série de reflexões, voltadas para os materiais
selecionados e os procedimentos pedagógicos
adotados. O profissional da área da educação
necessita ter consciência do processo de
leitura para descobrir e potencializar suas
representações sobre o mundo da leitura. É
necessário gostar de ler, é necessário ler muito,
é necessário envolvimento com o que se lê.
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É necessário que haja espaço para a
leitura nos cursos formativos destinados aos
profissionais da educação. O ato de leitura
tem que ter propósito claramente definido na
prática: quem lê sabe o quê e para quê está
lendo. Assim, deveria ocorrer na escola, onde
lamentavelmente os alunos costumam ler
apenas para cumprir tarefas, sem compreender
o que estão aprendendo, que tipo de estratégias
e habilidades de leitura estão desenvolvendo,
qual a conveniência de ler determinado
assunto, etc. Obviamente, não compreenderão
também as avaliações a que serão submetidos
sobre desempenho em leitura. A sedução
para gostar de ler tem início pela escola.
Para poder ler é preciso saber ler. Para
gostar de ler, também é preciso saber ler.
Portanto, o primeiro passo consiste em
assegurar um correto e adequado processo
de iniciação à leitura. Essa leitura como
prática sócio cultural deve estar vinculada ao
prazer com as possibilidades de discussão
e apreciação dos significados atribuídos ao
texto, com várias interpretações dentro de um
clima amigável e com resultados significantes
para os leitores e professores. A construção
da aprendizagem da leitura como função
social, processa-se em relação interativa
entre a criança, a cultura em que vive e os
processos cognitivos de elaboração pessoal.
Esse processo ocorre quando há um
contexto que, não apenas fornece informações
específicas, mas também motiva e dá sentido
à leitura. A competência cognitiva que surgiu
das teorias do processamento humano informa
que o conhecimento e a aprendizagem estão
de acordo com a complexidade e a riqueza
interna que são ativados a partir da leitura.
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OS ESTÁGIOS PSICOLÓGICOS DA
CRIANÇA E A LEITURA
Tuleski (2008) destaca que:

No processo de seu desenvolvimento, a criança
não só cresce, não só amadurece, mas, ao
mesmo tempo – e isso é a coisa mais fundamental
que se pode observar em nossa análise da
evolução da mente infantil -, a criança adquire
inúmeras novas habilidades, inúmeras novas
formas de comportamento. No processo de
desenvolvimento, a criança não só amadurece,
mas também se torna reequipada. É exatamente
esse ‘reequipamento’ que causa o maior
desenvolvimento e mudança que observamos na
criança à medida que se transforma num adulto
cultural. É isso que constitui a diferença mais
pronunciada entre o desenvolvimento dos seres
humanos e dos animais (TULESKI, 2008, p.140).

possível estimulá-la oferecendo-lhe brinquedos,
álbuns, chocalhos musicais, entre outros.
Assim, ela poderá manuseá-los e nomeá-los
e com a mediação de um adulto, será capaz
de relacioná-los, oportunizando situações
simples de leitura. Já na segunda infância (a
partir dos 2/3 anos) é o início do egocentrismo.

Há maior adaptação ao meio físico e
aumento da capacidade e do interesse pela
comunicação verbal. Nesta fase, os livros
adequados, de acordo com Abramovich
(1997), devem apresentar contexto familiar,
com predomínio absoluto da imagem,
sugerindo situações. Não se deve apresentar
texto escrito, já que é através da nomeação
das coisas que a criança estabelecerá uma
relação entre a realidade e o mundo dos
livros. Livros que propõem humor, expectativa
ou mistério são indicados para este tipo de
leitor. A técnica da repetição ou reiteração
de elementos são segundo Coelho (2002,
Durante o seu desenvolvimento, a criança p.34), “favoráveis para manter a atenção e o
passa por estágios psicológicos que devem interesse desse difícil leitor a ser conquistado”.
ser observados e respeitados no momento
Já na fase do leitor iniciante (a partir dos
da seleção de livros. Essas etapas não
dependem exclusivamente de sua idade, 6/7 anos) a criança começa a apropriar-se
mas de acordo com Coelho (2002) do seu da decodificação dos símbolos gráficos, mas
nível de amadurecimento psíquico, afetivo como ainda esteja no início do processo, o
e intelectual e seu nível de conhecimento papel do adulto como “agente estimulador”
e domínio do mecanismo da leitura. Neste torna-se primordial. Os livros adequados à
sentido, é necessária a adequação dos esta fase devem ter uma linguagem simples
livros às diversas etapas pelas quais com começo, meio e fim. As imagens devem
a criança normalmente passa. Existem predominar sobre o texto. As personagens
cinco categorias que norteiam as fases do podem ser humanas, bichos, robôs,
desenvolvimento psicológico das crianças: objetos, especificando sempre os traços de
o pré leitor, iniciante, em processo, fluente comportamento, como bom e mau, forte e fraco,
e o crítico. O pré leitor abrange duas fases. feio e bonito. Histórias engraçadas, ou que o
bem vença o mal atraem muito o leitor nesta
A primeira infância (dos 15/17 meses aos 3 fase. Indiferentemente de se utilizarem textos
anos) onde a criança começa a reconhecer o como contos de fadas ou do mundo cotidiano,
mundo ao seu redor através do contato afetivo de acordo com Coelho (ibid, p. 35) “eles
e do tato. Por isto a criança sente necessidade devem estimular a imaginação, a inteligência,
de pegar ou tocar tudo o que estiver ao seu a afetividade, as emoções, o pensar, o querer,
alcance. Outro fenômeno marcante nesta fase o sentir”. Na fase do leitor em processo (a
é a aquisição da linguagem, na qual a criança partir dos 8/9 anos), a criança domina o
passa a nomear tudo ao seu redor. A partir da mecanismo da leitura e seu pensamento
percepção da criança do meio em que vive, é está mais desenvolvido, permitindo-lhe
641
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realizar operações mentais. Interessa-se pelo
conhecimento de toda a natureza e pelos
desafios que lhes são propostos. O leitor desta
fase tem grande atração por textos em que haja
humor e situações inesperadas ou satíricas.

novelas. O leitor crítico (a partir dos 12/13
anos) onde deveria ser total o domínio da
leitura e da linguagem escrita, cuja capacidade
de reflexão está ampliada, propiciando o
desenvolvimento gradativo do pensamento
reflexivo e da consciência crítica em relação
O realismo e o imaginário também ao mundo. Sentimentos como saber, fazer e
agradam. Os livros adequados a esta fase poder são elementos que permeiam essa fase.
devem apresentar imagens e textos escritos
com frases simples, de comunicação
O convívio do leitor crítico com o texto
direta e objetiva. De acordo com Coelho literário, segundo Coelho (2002, p.40) “deve
(2002), deve conter início, meio e fim e o extrapolar a mera fruição de prazer ou emoção
tema principal deve girar em torno de um e deve provocá-lo para penetrar no mecanismo
conflito que deixará o texto mais atraente e da leitura”. O leitor crítico continua a interessaremocionante, culminando com a solução do se pelos tipos de leitura da fase anterior,
problema. Na fase de leitor fluente (a partir porém, é necessário que sua apropriação
dos 10/11 anos) ocorre a consolidação dos de conceitos básicos da teoria literária. De
mecanismos da leitura, a capacidade de acordo com Coelho (ibid, p.40) a literatura
concentração aumenta e a criança é capaz é considerada a arte da linguagem e como
de compreender o mundo expresso no livro. qualquer arte exige uma iniciação. Assim, há
certos conhecimentos a respeito da literatura
Segundo Coelho (2002) é a partir dessa que não podem ser ignorados pelo leitor crítico.
fase que a criança desenvolve o “pensamento
hipotético dedutivo” e a capacidade de
Portanto, o professor deve ser um agente
abstração. Este estágio, chamado de de transformação que favorece e estimula
pré-adolescência,
promove
mudanças o desenvolvimento da capacidade de
significativas no indivíduo. Há um sentimento compreensão e interpretação, para que, dessa
de poder interior, de ver-se como um ser maneira, as crianças sejam capazes de ler e
inteligente, reflexivo, capaz de resolver todos compreender as realidades e o mundo e se
os seus problemas sozinhos. Aqui há uma posicionem de tal forma que sejam capazes de
espécie de retomada do egocentrismo infantil, criar e recriar diversas situações. Sobre esse
pois assim como acontece com as crianças papel, Vasconcellos (2003, p.102) destaca:
nesta fase, o pré-adolescente pode apresentar
um certo desequilíbrio com o meio em que
vive. Este tipo de leitor será facilmente atraído
É enorme a responsabilidade e o poder do
por histórias que apresentem valores políticos
professor, por favorecer o acesso a ideias,
e éticos, por heróis ou heroínas que lutam por
imagens, representações, conceitos, valores, bem
um ideal. Há uma tendência a uma identificação
como a fazer a crítica (desmonte, deslegitimam)
com textos que apresentam jovens em
de ideias dadas e, sobretudo, favorecer o
desenvolvimento da capacidade de criar
busca de espaço no meio em que vivem.
É adequado a oferta de histórias com
linguagem mais elaborada. As imagens já
não são indispensáveis, porém ainda são
um elemento de forte de atração. Os mitos
e lendas, policiais, romances e aventuras são
os mais indicados e os gêneros narrativos que
mais agradam são os contos, as crônicas e as
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outras ideias e planos de ação que sejam mais
libertadores (VASCONCELLOS, 2003, P.102).
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É importante continuar a contar histórias
mesmo para as crianças que já sabem ler,
pois, de acordo com Abramovich (1997, p.23)
“quando a criança sabe ler é diferente sua
relação com as histórias, porém, continua
sentindo enorme prazer em ouvi-las”. Ao
seguirem ouvindo as histórias, mesmo
as crianças que já dominam a leitura e a
escrita, têm a oportunidade de aprimorar a
sua capacidade de imaginação, estimulando
o pensar, o desenhar, o escrever, o criar e
o recriar. Num mundo hoje bombardeado
pelas tecnologias, onde as informações
estão tão prontas, a criança que não tiver
a oportunidade de suscitar seu imaginário,
poderá no futuro, ser um indivíduo sem
criticidade, pouco criativo, sem sensibilidade
para compreender a sua própria realidade.

dedicam efetivamente a estimular esta
capacidade em seus filhos. Outro fator
que contribui positivamente é a influência
do professor. Nesta perspectiva, cabe ao
professor desempenhar um importante
papel: o de impulsionar o desenvolvimento
nas crianças do interesse e do gosto pela
leitura, viabilizando o acesso aos livros.
E, apesar das tecnologias presentes,
o professor continua sendo o mediador
indispensável, no entanto deve buscar sempre
novas competências, como por exemplo,
conhecimento ao selecionar obras, imagens
e conceitos que devem ser utilizados e que
devem dialogar com os atuais paradigmas
de aprendizagem. É necessário também,
estabelecer interações com diversos grupos
sociais existentes partindo das experiências de
seus alunos, buscando transformar as crianças
em indivíduos capazes de ler e compreender
o mundo que os cerca, além de buscar
suportes materiais adequados às aulas de
leitura e literatura, potencializando desta forma,
a motivação de todos. É como Silva afirma:

Portanto, garantir a riqueza da vivência
narrativa desde os primeiros anos de vida
da criança contribui para o desenvolvimento
do seu pensamento lógico e também de sua
imaginação, que de acordo com Vygotsky
(1996, p.128) caminham juntos: “a imaginação
é um momento totalmente necessário,
inseparável
do
pensamento
realista”. O professor guia o aluno através do mundo do saber

elaborado, sistematizado historicamente e sempre
aberto à recriação e novas contribuições. O aluno guia o
professor através de necessidades e desafios revelados
no contexto da sala de aula (SILVA, 2004, p.89).

Neste sentido, o autor enfatiza que na
imaginação a direção da consciência tende a
se afastar da realidade. Esse distanciamento
da realidade através de uma história por
De acordo com Santos (2005, p. 5), “a
exemplo, é essencial para uma penetração leitura é um grande auxiliador no sentido
mais profunda na própria realidade: de instrumentalizar o professor para que ele
lance um olhar crítico-reflexivo sobre sua
afastamento do aspecto externo aparente da
prática escolar pedagógica”, possibilitando,
realidade dada imediatamente na percepção primária
possibilita processos cada vez mais complexos, assim, aumentar os limites das informações às
com a ajuda dos quais a cognição da realidade se crianças, desenvolvendo uma aprendizagem
complica e se enriquece (VYGOTSKY, 1996, p.129). significativa relacionada à realidade e à
prática do dia-a-dia. Caso o professor faça
De acordo Bamberguerd (2000), a criança leituras regulares, certamente terá subsídios
que lê com maior desenvoltura se interessa necessários para elaborar questões instigantes
pela leitura e aprende mais facilmente, e curiosas, pois a habilidade de interpretação
portanto, a criança interessada em aprender em si é constantemente desenvolvida e
se transforma num leitor competente. Sendo seu conhecimento de mundo se amplifica.
assim, pode-se dizer que a capacidade de
ler está intrinsecamente ligada à motivação.
Infelizmente são poucos os pais que se
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O desafio maior, segundo Santos (2005)
é para os próprios professores se tornarem
leitores, adquirindo uma postura “preocupada
com uma fundamentação teórica/científica
capaz de compreender e superar o senso
comum com autonomia suficiente para
a elaboração da sua própria narrativa da
realidade com qualidade e competência
discursiva”
(SANTOS,
2005,
p.
5).

atualizando, por dever ou expectativa social, a
leitura é identificada como um instrumento de
trabalho, uma vez que amplifica o conhecimento
e constrói cada vez mais experiências.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa, de abordagem documental,
conta com os aportes dos trabalhos de Marisa
Lajolo (1996), Silvana Calvo Tuleski (2008) e
A prática exige do professor uma formação Regina Zilberman (1995), entre outros autores,
continuada, uma combinação de teoria e prática. que abordam a temática discutida neste artigo.
O professor está convocado atualmente, a
buscar práticas de ensino inovadoras e por
Nesta pesquisa de base bibliográfica
diversas vezes, não se encontra efetivamente foram analisados alguns artigos, teses,
preparado para estimular e despertar o prazer documentários,
livros,
leis
e
outras
de ler nas crianças, porque, infelizmente, no publicações que discutem e apresentam
nosso país, muitos deles cursam faculdades reflexões
e
sugestões
que
podem
de curta duração, não participam de cursos contribuir para uma maior compreensão
de capacitação ou mesmo iniciam seu da temática apresentada neste artigo.
trabalho na área, sem prévio conhecimento.
Logo, o que temos como resultado dessas
combinações é uma educação
prejudicada, principalmente
no que diz respeito à
leitura e à literatura.
Portanto, para uma
docência fortalecida,
a leitura deve estar
constantemente em
relevância ao longo
da
vida
desses
profissionais. Por ter
de estar sempre se
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do interesse e do hábito pela leitura é um processo gradativo e constante,
que tem seu início muito cedo, em casa, aperfeiçoa-se na escola e continua pela vida inteira.
Existem diversos fatores que influenciam diretamente o interesse pela leitura.
O primeiro e talvez mais importante esteja atrelado à “atmosfera literária” que, segundo
Bamberguerd (2000, p.71), a criança encontra em casa. A criança que ouve histórias desde
cedo, que tem contato direto com livros e que é estimulada, consequentemente terá um
desenvolvimento favorável de seu vocabulário, bem como de seu interesse pela leitura.
Portanto, as condições necessárias ao desenvolvimento de hábitos positivos de leitura, incluem
oportunidades de acesso para todos para leitura de todas as formas possíveis, inclusive
professores, que na maioria das vezes, necessitam driblar uma formação universitária deficiente
neste quesito e, frequentar livrarias, feiras de livros e bibliotecas são excelentes sugestões
para transformar em permanente o hábito de leitura.
Os professores que oportunizam pequenas doses diárias de leitura, com naturalidade,
desenvolvem nas crianças um hábito que poderá acompanhá-las pela vida afora. Para o
desenvolvimento de um programa de leitura adequado, que integre os conteúdos relacionados
ao currículo escolar e ofereça uma variedade de livros de literatura como contos, fábulas e
poesias, é necessário que a idade cronológica da criança seja considerada e principalmente
o estágio de desenvolvimento no qual se encontra.
Atualmente, em um mundo tão bombardeado pelas tecnologias como o nosso, em que
todas as informações / notícias, músicas, jogos, filmes, podem ser facilmente substituídos por
e-mails, cd’s e dvd’s, o lugar do livro parece estar sendo esquecido. Há muitos que pensam
que o livro é algo ultrapassado, que na era da internet, ele não tem mais sentido. Mas, quem
reconhece a importância da literatura na vida, quem sabe o poder que tem uma história bem
contada, quem sabe dos benefícios que pode proporcionar, com certeza haverá de concordar
que não há tecnologia que substitua o prazer de tocar um livro e descobrir um mundo repleto
de aventuras, magia e encantamento.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA
EDUCAÇÃO INFANTIL: ESPAÇOS
DE APRENDIZAGEM
RESUMO: A Educação Ambiental foi proposta como medida para promover a conscientização e
discussão do tema entre jovens da nova geração de indivíduos acerca dos problemas ambientais
decorrentes do mal uso dos recursos naturais pelo homem ao longo de séculos de degradação
da terra em nome do desenvolvimento e do progresso social. Através de conteúdos voltados à
formação de sociedades mais responsáveis e de novos conceitos de desenvolvimento social e
econômicos, espera-se que implantação da educação ambiental nas escolas, além da educação
da consciência nos pequenos cidadãos como uma das formas mais eficazes para a conquista
de uma sociedade sustentável no futuro, permita que também hajam como multiplicadores do
tema, levando o assunto para casa, para a família e para a comunidade em que está inserido,
ampliando assim as reflexões sobre o assunto. Os debates mundiais e nacionais sobre o meio
ambiente, que aconteceram nas últimas décadas, estabeleceram que as escolas poderiam se
tornar aliadas para o alcance do desenvolvimento sustentável enquanto espaços de formação
e transformação de saberes, desenvolvendo o senso crítico, a mudança de comportamento,
incentivando o respeito à vida e disseminando novas práticas de uso dos recursos naturais.
Para tanto, é necessário observamos não apenas a ação direta do homem, mas sobretudo
as legislações e políticas voltadas à educação ambiental e a sua implantação, considerando
desde os aspectos e importâncias históricas sobre os principais acontecimentos mundiais que
deram origem ao debate ambiental e sua importância como ferramenta de formação cidadã.

Palavras-chave: Meio ambiente; Desenvolvimento Sustentável; Educação Ambiental.
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INTRODUÇÃO

E

m pleno século XXI o homem
ainda necessita rever as questões
ambientais e as consequências da
degradação do planeta em decorrência do mal
uso dos recursos naturais e de sua devastação
em nome do desenvolvimento econômico.
As graves consequências decorrentes dos
problemas ambientais causados pela ação
desenfreada do homem se apresentam
como um dos problemas mais urgentes a
serem resolvidos, a fim de que a vida do
homem na Terra seja preservada e que suas
interferências sobre a natureza, sejam revistas
e, o quanto antes remediadas ou terminadas.
Um dos marcos efetivos que deu início
aos problemas ambientais no planeta é a
Revolução Industrial ocorrida no século
XVIII, em decorrência do uso de carvão e de
combustíveis fósseis, gerando a poluição do
ar e de rios, além da devastação de florestas
como matéria prima do carvão. Já desde
este período os recursos naturais têm sido
utilizados de forma desordenada e a natureza
vem sendo degradada de forma acelerada
pelo ser humano (CARVALHO, 2003).
A contaminação dos recursos hídricos,
a poluição do ar e dos solos, aumento da
produção dos resíduos sólidos, dentre outros
agravantes, contribuem muito para a redução
da qualidade de vida da sociedade e para a
degradação dos recursos naturais do planeta.
A aceleração industrial e a mecanização da
agricultura nas décadas de 1960 e 1970,
impulsionaram a concentração populacional
nas cidades e a exploração dos recursos
naturais passou a ser intensa (Lima, 1990).
Tendo em vista as ações exploratórias
do homem em virtude da ocupação
desordenada do espaço geográfico e de
seus recursos, levando à perda de hábitat e
consequentemente da biodiversidade no nosso
planeta, começaram a surgir movimentos
ambientais em todo o mundo e as discussões
sobre o meio ambiente foram tomando força.

Em 1972, a Organização das Nações
Unidas (ONU), promoveu a conferência sobre
Ambiente Humano, realizada em Estocolmo,
na Suécia, reunindo 113 países, inclusive
do Brasil. A Conferência de Estocolmo,
como ficou conhecida, foi o primeiro
passo para discutir e definir os rumos da
Educação Ambiental, enfatizando as técnicas,
objetivos, características e recomendações
frente às mudanças ocorridas no cenário
mundial (Unesco, 1992). Mas foi após a
Conferência Rio-92, realizada no Rio de
Janeiro – Brasil que as discussões acerca
da importância da Educação Ambiental
para o início da implantação de um novo
modelo de desenvolvimento e crescimento
econômico voltados à manutenção e
preservação do meio ambiente, denominado
Desenvolvimento Sustentável (Brasil, 1996;
Unced, 1992), ganharam força também em
nosso país (Brasil, 1996), onde foi destacada
a necessidade da Educação Ambiental para o
Desenvolvimento Sustentável e criado o termo
Analfabetismo Ambiental (Unced, 1992).
A partir desse encontro foram criados
programas governamentais de incentivo à
educação, que adotaram como prioridade o
investimento em treinamento e formação de
profissionais na área de Educação, além de
mudanças efetivas nos parâmetros curriculares
que norteiam a educação nacional. É nesse
sentido que destacamos a importância em
ampliar a temática na educação infantil,
especialmente quando percebemos as graves
consequências que as alterações climáticas
estão causando em vários cantos do planeta,
através das ferramentas educativas e da
escola, de modo que a educação cumpra
fielmente seu papel formador e transformador
no desenvolvimento de um cidadão crítico,
para que possamos dar início a uma nova
geração, mais consciente de sua ação para
a preservação do meio ambiente, do planeta
e de todas as formas de vida da Terra.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL:
CONTEXTUALIZAÇÃO
Segundo as Políticas de Melhoria da
Educação Ambiental no Brasil (1996, p.
04), foi apenas em 1994 que o Programa
Nacional de Educação Ambiental ganhou
destaque. Muito embora o país tenha sediado
um dos grandes fóruns de discussão sobre
o assunto, na Rio-92, o mais importante
evento sobre desenvolvimento sustentável
mundial e que reuniu 170 países na II
Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento e que deu
origem a um dos principais documentos
sobre o tema, denominado Agenda 21, que
se constitui em um programa recomendado
aos governos, agências de desenvolvimento,
órgãos das Nações Unidas, organizações
não governamentais e sociedade civil de um
modo geral, para ser colocado em prática a
partir de sua aprovação, em 14 de junho de
1992, e implementado ao longo do século
21, ainda assim o Brasil demorou mais 24
meses para iniciar as ações de educação
ambiental no país (ESTEVAM et al, 2008).
A Agenda 21 apresenta uma série de decisões
resultantes de conferências específicas e
temáticas, incorporando, inclusive, a Educação
Ambiental, servindo de norte para que países
e organizações desenvolvam ações afetivas
na preservação do meio ambiente e seus
recursos naturais, assim como busquem
soluções para o desenvolvimento sustentável.
Muito embora possamos destacar inúmeros
tratados internacionais, eventos e políticas
relacionadas à questão ambiental e
a própria Educação Ambiental como
importante instrumento no processo de
construção de uma sociedade sustentável,
no Brasil o tema não recebe o destaque e
a importância que efetivamente representa na
manutenção do meio ambiente e na formação
crítica e consciente de seus cidadãos. Nesse
sentido, Carvalho (2006) destaca que [...] “o
diagnóstico crítico das questões ambientais e
a auto compreensão do lugar ocupado pelo
sujeito nessas relações são o ponto de partida
para o exercício de uma cidadania ambiental”.
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Por meio da Leis de Diretrizes e Bases de
dezembro de 1996 – L.D.B., onde constam os
parâmetros curriculares que rege a educação
nacional nos três níveis de ensino e apresentam
os princípios do desenvolvimento do educando
e seu preparo para o exercício da cidadania,
o Ministério da Educação e Cultura (MEC)
publicou, em 1997, os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN’s) para as quatro primeiras
séries e em 1998 para as quatro últimas séries
do ensino fundamental, apontando o Meio
ambiente como um dos temas transversais
do currículo mínimo, fundamentado na
perspectiva ambiental das inter-relações e das
interdependências dos diversos elementos
na constituição e manutenção da vida. Os
PCN’s constituem instrumento útil de apoio às
discussões pedagógicas e à elaboração de
projetos (Brasil, 1999). Como destaca Reigota
(2009, p.24) [...] “se deve educar o cidadão
e a cidadã para a solução dos problemas
ambientais”.
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Sendo uma educação essencialmente
política, o conceito de Educação Ambiental
foi mudando ao longo do tempo. Concebida
no interior do movimento ambientalista,
primeiramente a Educação Ambiental envolvia
os cidadãos em ações ambientalmente
corretas, visando à conservação da natureza.
Hoje, se considera a necessidade de incluir
os diversos aspectos da realidade, dando
condições aos alunos para se posicionarem a
agir em busca de caminhos para os desafios
do processo de construção, ocupação e
transformação não só do mundo natural, mas
de sua vertente social, cultural e ética. Uma
educação que complementa os princípios da
educação básica, referendada no artigo 26
da Lei das Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) e detalhada nas Diretrizes
Curriculares
do
Ensino
Fundamental
emanada pelo Conselho Nacional de
Educação (POLÍTICAS DE MELHORIA
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, p.04-05).

vivos (animais, vegetais, microrganismos),
entre eles o homem. De modo geral, o
programa deve explorar a utilização dos
recursos naturais e suas consequências,
abordando a ação do homem e conduzindo
a reflexão e questionamentos que introduzam
a noção dos estilos de vida encontrados hoje
e no passado, importantes indicadores da
grande industrialização e desenvolvimento
econômico e, portanto, da crescente utilização
e consequente destruição dos recursos
naturais, considerando-se a enorme população
humana que vive no planeta atualmente.

É preciso que a educação ambiental seja
direcionada por meio de ações coletivas e
construída de acordo com a realidade do
aluno e da comunidade que atende, de modo
a possibilitar a compreensão dos problemas
ambientais e suas causas, permitindo assim
que esta realidade compreendida possibilite
ações práticas e efetivas direcionadas à sua
solução. Como destaca Reigota (2009),
a Educação Ambiental se fundamenta na
mudança comportamental e na maturidade
do indivíduo, permitindo assim efetivar-se
como instrumento de formação crítica deste
cidadão, frente à realidade socioambiental em
que se encontra e em que está todo o planeta.

Como destaca Sato (2004), o professor
deve inserir questões ambientais pautadas no
contexto local, permitindo assim a construção
de modelos globais a partir da dimensão real
e que faz sentido a seus alunos, de modo
que suas experiências sejam trazidas para
este contexto e interligando-a aos conceitos
científicos, às condições culturais e aos
problemas globais, o que permitirá promover
nos educandos uma reflexão mais ampla,
abrangendo desde problemas ambientais,
como também problemas sociais e culturais,
que culminam em ações de degradação do
meio, permitindo então compreender o papel
individual de cada cidadão neste contexto,
possibilitando, então, perceber-se como
parte integrante tanto do problema como
da busca de soluções, através de condutas
sociais que permitam a preservação do
meio ambiente, o uso racional de recursos
naturais e ações positivas para a melhoria
da qualidade de vida do homem. Sobre este
papel da escola enquanto instituição de
formação e transformação, Arroyo destaca:

Deste modo, cabe à escola e seus
profissionais, atuarem como mediadores das
questões ambientais, suscitando discussões
pertinentes e que condizem com a realidade
de seus alunos sobre o meio ambiente. De
acordo com os parâmetros indicativos e dos
temas transversais para o ensino de Educação
Ambiental (BRASIL, 2001), a educação dever
tratar de temas regulares e cotidianos, como
lixo, reciclagem, uso de recursos naturais e
ações efetivas para a preservação do meio
ambiente incluindo o estudo sobre os seres

Se temos como objetivo o desenvolvimento
integral dos educandos numa realidade plural,
é necessário que passemos a considerar
as questões e problemas enfrentados pelos
homens e mulheres de nosso tempo como objeto
de conhecimento. O aprendizado e vivencia
das diversidades de raça, gênero, classe, a
relação com o meio, a vivência equilibrada
da afetividade e sexualidade, o respeito à
diversidade cultural, entre outros, são temas
cruciais com que, hoje, todos nós nos deparamos
e, como tal, não podem ser desconsiderados
pela
escola
(ARROYO,
1994,
p.31).
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Considerando-se a Educação Infantil como a
base de conhecimento da criança, e importante
para o desenvolvimento de fases posteriores de
sua vida escolar, vale ressaltar a necessidade
de novas abordagens sobre estas praticas
metodológicas. A criança tem, em cada etapa
de sua infância, experiências diversas que vão
desde a descoberta das formas e texturas, dos
tamanhos e dos sons. Em geral, nas etapas
iniciais a maior descoberta está em poder
manipular e perceber sua capacidade motora.
A escola deve oferecer ao aluno a
oportunidade de explorar o mundo, de
crescer e desenvolver-se através das diversas
experiências que na educação infantil busca
auxiliar a criança a expressar-se, a explorar
suas capacidades, de descobrir-se e descobrir
o outro, respeitando as vivencias de cada um,
suas experiências que refletem os hábitos e
a cultura da comunidade em que vive, além
do desenvolvimento vindo dos estímulos
que recebeu em família, ampliando assim
seus valores e influenciando na aquisição
de novos hábitos (BEZERRA, 2007).
Nos dias de hoje, onde a informação
assume um papel cada vez mais relevante na
educação para a cidadania, cabe à escola
possibilitar ações que permitam motivar e
sensibilizar as crianças para transformar
suas experiências, assim como das diversas
formas de participação na comunidade
em que está inserida. Nesse sentido, cabe
ressaltar a necessidade de inserir o tema
Educação ambiental já desde os primeiros
anos da educação infantil, de modo a
fortalecer sua função transformadora, na qual
a corresponsabilização dos indivíduos tornase um objeto essencial para promover uma
sociedade fundamentada no desenvolvimento
sustentável e comprometida com a preservação
do meio ambiente. Nesse sentido, como
destaca Bezerra, a Educação Ambiental é,
portanto, condição necessária para modificar
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um quadro de crescente degradação sócio
ambiental, mas ainda não é suficiente é
apenas “mais uma ferramenta de mediação
necessária entre culturas, comportamentos
diferenciados e interesses de grupos sociais
para a construção das transformações
desejadas” (2007, p 10). O educador
entra então, com a função de mediador na
construção de referenciais ambientais e deve
saber usá-los como instrumentos para o
desenvolvimento de uma prática social centrada
no conceito da natureza (BEZERRA, 2007).
O conhecimento científico socialmente
construído e acumulado historicamente
apresenta um modo particular de produção
de conhecimento de grande importância e
se difere das outras formas de explicação
e representação do mundo. Dentre os
conhecimentos adquiridos nos últimos tempos
a questão ambiental, vinculada à degradação
da natureza e à crescente desigualdade entre
as regiões assumem um lugar de destaque no
reforço à adoção de esquemas integradores.
Articulando-se, portanto, os impactos da crise
econômica dos anos 80 e a necessidade
de repensar os paradigmas existentes; e de
outro, o alarme dado pelos fenômenos de
aquecimento global e a destruição da natureza,
entre outros problemas (BEZERRA, 2007).
Mas apenas o conhecimento de informação
não é capaz de produzir mudanças de
comportamento em relação ao meio ambiente.
De acordo com Trigueiro, o conhecimento de
um problema ambiental é condição necessária,
mas não suficientes para a mudança de
valores que leves ao surgimento de atitudes
positivas, desencadeando a criação de
uma consciência ecológica” (2003, p. 52).
No entanto, se as atitudes são
desencadeadas
por
sentimentos
e
conhecimento, fica clara a necessidade de se
trabalhar a sensibilização em conjunto com
a informação e a ação. Surge então, uma
maior preocupação e uma busca incessante
de se trabalhar a educação ambiental na
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sociedade. E nada melhor que se iniciar nas educação ambiental e a comunidade em
escolas, com as crianças (BEZERRA, 2007). geral, devem oferecer oportunidades para
mobilização de todos. O apoio financeiro
A escola é o espaço social e o local ou a capacidade de arrecadação das
onde o educando dará sequência ao seu organizações não governamentais, muito
processo de socialização. O que nela se faz poderão contribuir para multiplicarmos os
se diz e se valoriza representa um exemplo processos que diminuem, e muitas vezes
daquilo que a sociedade deseja e aprova. até conseguem eliminar, os danos causados
Comportamentos ambientalmente corretos pelo lixo humano à natureza (JACOBI, 1998).
devem ser aprendidos na prática, no cotidiano
da vida escolar, contribuindo para a formação
As políticas ambientais e os programas
de cidadãos responsáveis. O professor tem educativos relacionados à conscientização da
como
papel
principal,
crise ambiental demandam
ser o mediador entre a
cada vez mais de novos
criança e o objeto do seu
enfoques
integradores
conhecimento. A ele cabe a
de
uma
realidade
tarefa de lançar a pergunta
contraditória e geradora
de
desigualdades,
à qual a criança ainda
que
transcendem
a
não foi exposta; instigar
mera
aplicação
dos
sua curiosidade das mais
conhecimentos científicos
diferentes maneiras; definir
e tecnológicos disponíveis.
uma ação pedagógica que
O
desafio,
portanto,
vá ao encontro de seu
é o de formular uma
desenvolvimento e sua
educação ambiental que
intenção (BEZERRA, 2007).
seja crítica, inovadora
Considerando a questão ambiental e e que chame atenção, principalmente das
sua importância, a escola deverá oferecer crianças, dentro do contexto escolar do
meios para que cada aluno compreenda os qual estão inseridas. Como destaca Pádua:
fenômenos naturais, as ações humanas e suas
Um desafio para os educadores ambientais,
consequências para com sua própria espécie,
que de um lado precisam trabalhar o resgate e o
e para o ambiente. É fundamental que cada
desenvolvimento de valores e comportamentos
aluno desenvolva suas potencialidades e adote (confiança, respeito mútuo, responsabilidade,
posturas pessoais e comportamentos sociais compromisso, solidariedade e iniciativa) e de outro,
construtivos, colaborando para a construção o estímulo a uma visão global e crítica das questões
de uma sociedade socialmente justa, em ambientais e a promoção de um enfoque interdisciplinar
que resgate e construa saberes (PÁDUA, 1998. p.23).
um ambiente saudável (BEZERRA, 2007).

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO
INFANTIL E A FORMAÇÃO CIDADÃ
De acordo com Jacobi (1998), a relação
entre meio ambiente e educação para a
cidadania assume um papel cada vez mais
desafiador, demandando a emergência de
novos saberes para apreender processos
sociais que se interligam e riscos ambientais
que se intensificam. As escolas, através da

A educação ambiental no contexto da
educação infantil deve buscar valores que
conduzam a uma convivência harmoniosa
com o ambiente e as demais espécies que
habitam o planeta, auxiliando as crianças a
analisar criticamente o princípio que tem levado
à destruição inconsequente dos recursos
naturais e de várias espécies. Andrade (2000)
diz que: “A natureza não é fonte inesgotável de
recursos, suas reservas são finitas e devem
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ser utilizadas de maneira racional, evitando
o desperdício e considerando a reciclagem
como processo vital” (p 36). As demais
espécies que existem no planeta merecem
nosso respeito. Além disso, a manutenção da
biodiversidade é fundamental para a nossa
sobrevivência. É necessário planejar o uso de
ocupações do solo nas áreas urbanas e rurais,
considerando que é necessário ter condições
dignas de moradia, trabalho, transporte
e lazer, áreas destinadas à produção de
alimentos e proteção de recursos naturais.
Quando se assume uma sala da Educação
Infantil, Currie (1998) nos lembra de que a
escola é um lugar que deve ser propício para
as transformações, pois nela o cuidado com
as crianças pode ser ampliado ganhando
novos sentidos. Além da forma de cuidado
que lhe tem sido tradicionalmente atribuída, a
educação infantil pode viabilizar a criação de um
ambiente desafiador onde as potencialidades
possam ser desenvolvidas. Desta forma,
percebemos que os Parâmetros Curriculares
trazem, em seu conteúdo, sugestões para que
o professor, nas aulas com a Educação Infantil,
tenha como base as características de uma
natureza integrada numa rede interdependente,
de trocas de elementos. Que ele:
Percorra desde a preocupação do mundo com as
questões ecológicas que começaram relacionadas
à natureza intocada, até as considerações sobre os
direitos e deveres dos alunos e sua comunidade
com relação à qualidade do ambiente em que vive,
chegando às possibilidades de atuação individual,
coletiva e institucional (PCN, 1997 – p 58).

Se torna necessário, desta maneira, ter
o conhecimento do que é importante ser
desenvolvido com a criança, respeitando
suas necessidades caracterizadas pelo
desenvolvimento intelectual, físico, emocional,
para não incorrermos em equívocos de
propostas errôneas e desrespeitosas com
relação à infância e à criança. Entendemos
que o importante na infância e o que deve
ser priorizado na educação infantil são as
interações: das crianças com os demais sujeitos,
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gerando experiências de diversas ordens
na relação com os mundos físicos, sociais,
emocionais e ambientais que são produzidos
em diferentes realidades socioeducativas.
		
As questões que o ambientalismo
suscita estão nos dias de hoje, associadas
às necessidades de constituição de uma
cidadania para os desiguais, à ênfase dos
direitos sociais, ao impacto da degradação
das condições de vida decorrentes da
degradação socioambiental, notadamente nas
grandes cidades e à necessidade de ampliar
a assimilação, pela sociedade, do reforço a
práticas centradas na sustentabilidade por
meio da educação ambiental. É necessário,
portanto, repensar o público por meio da
sociedade e verificar a dimensão da oferta
institucional e a criação de canais para
viabilizar novas formas de cooperação social.
Os desafios para ampliar a participação,
principalmente das crianças, estão vinculados
à predisposição dos governos locais de criar
espaços públicos e plurais de articulação e
participação. Nos quais, Segundo Jacobi:
[...] os conflitos se tornam cada vez mais visíveis e
as diferenças se confrontam como base constitutiva
de legitimidade dos diversos interesses em jogo,
ampliando as possibilidades de a população participar
mais intensamente dos processos decisórios como
um meio de fortalecer a sua responsabilidade
na fiscalização e controle dos
agentes responsáveis pela
degradação
ambiental
(JACOBI, 1998 p 89).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As propostas de Educação Ambiental, mais que conscientizar para os graves problemas
que o mundo vem enfrentando e implementar um projeto de educação para o ambiente nas
escolas, pretende e precisa iniciar um processo de mudança da formação do cidadão, de
modo que ele compreenda o problema, reconheça sua responsabilidade e tome para si
parte do processo de mudança. Nesse sentido, a escola deve atuar para a formação de
valores e hábitos que permitam a este cidadão repensar e avaliar suas atitudes diárias e suas
consequências no meio ambiente em que vive. Nesse sentido, a integração do tema Educação
Ambiental é primordial que ocorra já na educação infantil, permitindo assim que as crianças
percebam seu propósito para a preservação dos recursos naturais e para sua recuperação.
Por seu caráter humanista, interdisciplinar e participativo, a Educação Ambiental pode
contribuir muito para renovar o processo educativo, trazendo a permanente avaliação crítica
e a adequação dos conteúdos à realidade local e o envolvimento dos educandos em ações
concretas de transformação desta realidade. Para realmente abordar estes princípios e atingir
seus objetivos a Educação Ambiental para crianças, é necessário planejar ações pedagógicas
efetivas, que permitam às crianças tomar contato direto com a realidade apresentada, mas
numa linguagem acessível e lúdica, transformando o processo numa grande brincadeira
séria! É importante também, conceituar e entender muito bem essa fase, pois, vai oferecer os
fundamentos para o desenvolvimento da criança em seus diversos aspectos: físico, psíquico e
cognitivo, de modo a torná-la um agente multiplicador do conhecimento que está adquirindo.
É fundamental que as propostas pedagógicas traçadas permitam às crianças o
contato direto com a natureza, pois nesta etapa educacional, o conhecimento se dá pela
experiencia, pela observação, pelo manuseio e pela brincadeira, despertando assim
sentimentos e exercitando todos os sentidos. Ver e compreender a natureza como o
resultado de inúmeras relações de causa e efeito “pode contribuir para uma religação, um
novo despertar para valorização do todo” (Trigueiro 2003 p.56). Sendo assim, ao possibilitar
tal vivencia ainda na educação infantil, através do contato com os diversos elementos,
fenômenos e acontecimentos naturais, estamos permitindo que a criança se coloque
com parte concreta deste universo e compreenda o que está acontecendo à sua volta.
Ao permitir que a criança compreenda as ações e fenômenos naturais, ao lhe ensinar o
papel do meio ambiente na qualidade de vida, o importância da chuva, do sol, do inverno, do
verão, da água, da terra, dos elementos básicos que compõem o meio ambiente, permitimos
que esta criança compreenda seu papel social neste contexto, possibilitando assim que a
educação assuma sua ação a formação de um indivíduo capaz de perceber-se e relacionarse com a natureza e o universo, tomando como referência que os recursos naturais se
esgotam e que o principal responsável pela sua degradação é o homem. Os alunos, assim,
refletem e gradativamente tomam consciência do mundo de diferentes maneiras, em cada
etapa do seu desenvolvimento. As transformações que ocorrem em seu pensamento se dão
simultaneamente ao desenvolvimento da linguagem e de suas capacidades de expressão.
A Educação ambiental, portanto, nas suas diversas possibilidades, abre
um estimulante espaço para representar práticas sociais e o papel dos
professores como mediadores e transmissores de um conhecimento
necessário para que os alunos adquiram uma base adequada
de compreensão essencial do meio ambiente global local, da
interdependência dos problemas e soluções e da importância
da responsabilidade de cada um para construir uma sociedade
planetária mais consciente e protetora. O trabalho então, da Educação
Ambiental no contexto da Educação Infantil deve ter como princípio
uma consciência global das questões relativas e interligadas ao meio
ambiente para que possam assumir posições diferentes e afinadas
com os valores referentes à proteção da natureza como proteção à vida.
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FUNDAMENTOS DA
LUDOPEDAGOGIA
RESUMO: O presente estudo de cunho bibliográfico visa investigar os fundamentos da
ludopedagogia como estratégia de ensino no processo de ensino-aprendizagem em crianças
na Educação Infantil. É inerente ao ato de aprender das crianças o gosto pelas atividades
lúdicas com preferências próprias e em algumas práticas em que as crianças mesmas criam
regras e estabelecem os passos para participação e concretização do ato de brincar na
ludopedagogia. O brincar é uma fonte inesgotável de descoberta com valor incalculável para
as crianças que vivenciam o processo de aprendizagem por meio do lúdico proporcionando
para o cérebro uma atividade intensa marcada pelo prazer, que por sua vez, desenvolve
o companheirismo, a sociabilidade e as novas descobertas, aguçando o imaginário
desenvolvendo o intelecto e a criatividade humana no aprendizado infantil. A brincadeira é,
sem sombra de dúvidas, uma linguagem natural da criança e de extrema importância na Escola
de Educação Infantil, se constituindo assim em um espaço privilegiado para compreender,
valorizar e compartilhar conhecimentos eficazes no processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Infância; Ludopedagogia; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

significado do brincar e a importância do brincar para o desenvolvimento infantil tem sido
objeto de estudo de diversos autores, pensadores, pesquisadores que contribuem para
essa atividade lúdica das nossas crianças. É importante um esclarecimento sobre o que
é importante para paras as pessoas, para os alunos, para os professores sobre o ato de brincar.
É no ato de brincar que a criança experimenta situações, conflitos e supera desafios,
que vão proporcionar, além do próprio prazer de brincar, o seu pleno desenvolvimento.
Brincar é a primeira conduta inteligente do ser humano. Quando a
criança nasce, suas brincadeiras tornam-se tão essenciais como o
sono e a alimentação. Portanto, na escola, a criança precisa continuar
brincando para que seu desenvolvimento e crescimento físico,
intelectual, afetivo e social possam evoluir e se associar à construção do
conhecimento de si mesmo, do outro e do mundo (SANTOS, 2011, p. 12).

Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a criança pode
reproduzir o seu cotidiano, num mundo de fantasias e imaginação. O ato de brincar possibilita
o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da reflexão, da autonomia
e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e aprendizagem.
O brincar está muito relacionado na área da educação escolar uma vez que a criança vai
estar brincando a todo momento. A brincadeira se constitui basicamente um sistema que
integra a vida social da criança. A brincadeira se caracteriza por ser transmitida de forma
expressiva de uma geração a outra, ou aprendida nos grupos infantis, na rua, nos parques,
escolas e incorporada pelas crianças de forma espontânea, variando as regras de uma
cultura a outra. Muda-se, portanto, a forma não o conteúdo da brincadeira (LEONTIER, 1998).
O brinquedo é a atividade principal da criança, aquela em conexão com
a qual ocorrem as mais significativas mudanças no desenvolvimento
psíquico do sujeito e na qual se desenvolvem os processos psicológicos
que preparam o caminho da transição da criança em direção a um
novo e mais elevado nível de desenvolvimento (LEONTIER, 1998, p. 56).

Na infância o brincar e o educar se misturam, no entanto, a ação de brincar, ato livre garantido
pelos marcos legais proporcionam o desenvolvimento das capacidades cognitivas, afetivas e
sociais da criança em seu processo de descobertas e na aquisição dos conteúdos que são
proporcionados por ações lúdicas no processo de aprendizado infantil (LEONTIER, 1998, p. 56).
Cabe aos professores a tarefa de mediar brincadeiras como forma de educar, sendo de
extrema importância de o mediador adulto fazer com que a criança tenha um tempo de sonhar,
de crescer, de amadurecer, de possibilitar desenvolver as suas estruturas mentais superiores
de forma equilibrada e contínua em busca de sua autonomia (LEONTIER, 1998, p. 56).
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ESTRUTURA DA ATIVIDADE LÚDICA

As interações sociais que a criança
estabelece no decorrer da atividade
lúdica são fundamentais para o seu
desenvolvimento. Durante estas trocas, a
criança tem oportunidade de assumir diversos
papéis e colocar-se no lugar do outro. O
mediador dessas brincadeiras será o adulto,
normalmente o professor que acompanha o
desenvolvimento da criança. A interação é de
fundamental importância para a criança ter a
oportunidade de através da atividade lúdica
a criança vai fantasiar, fazer o faz de conta.

Segundo Santos (2011), no ambiente
de aprendizagem escolar é um ambiente
em que as crianças estão sujeitas a
oportunidades de aprendizagem. Se confunde
o ambiente de aprendizagem é confundido
com o espaço físico onde ocorrem práticas
educativas. ambiente de aprendizagem
escolar é planejado e organizado para que
ocorram práticas educativas. Nesse ambiente,
o professor tem um papel fundamental, que
pode ser tanto na preparação, organização
e sistematização da aprendizagem, como no
Os Objetos e/ou Brinquedos – Os objetos
direcionamento ou orientação do processo de
aprendizagem por meio de práticas lúdicas. com os quais a criança brinca podem ser desde
A atividade lúdica possui, basicamente, simples elementos da natureza até sofisticados
cinco aspectos a serem destacados: brinquedos. Esses objetos aparecem em
diversos contextos no cotidiano infantil: na
O Tempo e o Espaço – Qual é o tempo que família, nas instituições educacionais, no
a criança tem para brincar no seu cotidiano? contexto psicológico. Portanto, o brinquedo é
Ela tem tempo para brincar dentro da Escola? um recurso da atividade lúdica que se torna
E fora da Escola, quando ela brinca? E dentro o objeto para a criança interagir com o outro.
de casa? A criança pode brincar na rua?
Em cada um deles, um brinquedo
As características do brincar de cada grupo
infantil serão definidas em função do tempo e do pode ser visto como objeto potencial,
espaço existentes para a brincadeira acontecer. solidão e consolação; como objetos que
estimulam a autonomia ou a associação
do coletivo; como objeto de distração
Os Jogadores – A criança
ou
informativo
(SANTOS,
2011).
brinca com colegas da mesma
idade? Ela tem oportunidade
Os brinquedos têm um impacto
de interagir com crianças
próprio e são, ao mesmo tempo, meios
mais novas e/ou mais velhas?
para brincar e veículos da inteligência
Ela brinca com adultos?
e da atividade lúdica.
Ela
brinca
sozinha?
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Eles constituem um “eco” dos padrões
culturais
dos
diferentes
contextos
socioeconômicos. Portanto, não existe
atividade lúdica sem esse instrumento, sem
esse objeto, sem esse brinquedo que poderá
ser construído pela criança ou poderá vir
pronto como parte de um jogo em que
num dado momento a criança irá construir
suas próprias regras (SANTOS, 2011).
As Ações do Sujeito – Físicas e Mentais – O
desenvolvimento da atividade lúdica depende,
de forma significativa, das ações das crianças
– sem elas, a brincadeira não acontece.
Essas ações desenvolvem-se, nos primeiros
anos de vida, muito mais no nível do concreto
(físico). Assim que a criança cresce, a sua
ação torna-se mais abstrata, havendo um
desenvolvimento de habilidades cognitivas,
emocionais e sociais (SANTOS, 2011).
Por exemplo, as crianças estarão
aprendendo as regras, respeitando o tempo
do outro ou até do próprio jogo que exige isso
da criança. Em uma Loja de Brinquedo, todo
o brinquedo terá uma faixa etária explicitando
para quem se destina o brinquedo, no entanto,
as crianças estão sendo desenvolvidas
bem acima do que a faixa etária coloca
no brinquedo, e assim, a criança é
estimulada a superar-se (LAZARETTI, 2011).
Dentro dessas ações temos o exemplo
do Jogo de Construção com Blocos,
a criança pequena se exercita através
da manipulação. A medida que vai se
desenvolvendo, ela passa a construir objetos,
cenas entre outros que vão adquirindo um
significado mais abstrato e servem a outras
brincadeiras, deixando de ser a construção
o principal objetivo (LAZARETTI, 2011).
Relação Meio/Fins – É importante discernir,
no decorrer da atividade lúdica, se ela se
constitui num meio para atingir determinados
fins (é o caso de um jogo proposto com objetivos
pedagógicos específicos – por exemplo,
um jogo de sequência); ou se a brincadeira
acontece como um fim em si mesmo, ou seja,
a criança por puro divertimento (por exemplo:
pular corda no recreio), (LAZARETTI, 2011).

uma atividade não tem finalidade. É preciso
interação, mediação e dentro da educação
escolar é necessário atentar-se para a
importância da finalidade do objetivo de
determinada atividade (LAZARETTI, 2011).

A ATIVIDADE LÚDICA NO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Vygotsky (1998), acentua o papel ao ato
de brincar da constituição do pensamento
infantil, pois é brincando, jogando, que a
criança revela seu estado cognitivo, visual,
auditivo, tátil, motor, seu modo de aprender e
entrar em uma relação cognitiva com o mundo
de eventos, pessoas, coisas e símbolos.
As crianças desenvolvem sua capacidade
de raciocinar, de julgar, de argumentar, de
como chegar a um consenso, reconhecendo
o quanto isso é importante para dar início à
atividade em si. A atividade lúdica é de suma
importância para a criança no desenvolvimento
infantil uma vez que engloba todos os
aspectos do desenvolvimento humano. Como
a criança é um ser em desenvolvimento, sua
brincadeira vai se estruturando com base
no que é capaz de fazer em cada momento.
Isto é, dela aos seis meses e aos três anos
de idade tem possibilidades diferentes de
expressão, comunicação e relacionamento
como o ambiente sociocultural no qual
se encontra inserida (VYGOTSKY, 1998):

Com a descoberta do brincar com intencionalidade
educativa, descobriu-se um processo que tornou
a aprendizagem algo que os alunos desejam
e se sentem atraídos e, o mais importante,
é que, também, a escola pode cumprir a
função não só de ensinar, mas de educar, ao
trabalhar com jogos, brincadeiras e dinâmicas o
educador não está apenas ensinando conteúdos
conceituais, está também educando as pessoas
integralmente, tornando-as mais humanas
através do desenvolvimento físico, cognitivo,
afetivo, social e moral (SANTOS, 2011, p. 21).

Toda atividade lúdica precisa ter um
começo, um meio e um fim e precisa ter
um objetivo, uma vez que sem objetivo
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Ao longo do desenvolvimento, portanto,
as crianças vão construindo novas e
diferentes competências, no contexto das
práticas sociais, que irão lhes permitir
compreender e atuar de forma mais ampla
no mundo. O brincar se torna importante no
desenvolvimento da criança de maneira que
as brincadeiras e jogos que vão surgindo
gradativamente na vida da criança desde os
mais funcionais até os de regras. Estes são
elementos elaborados que proporcionarão
experiências, possibilitando a conquista e a
formação da sua identidade (SANTOS, 2011).
A criança de seis meses a um ano leva os
objetos à boca, o chocalho, e mordedor e aos
poucos vai percebendo que tem barulho, que
tem textura, que tem cheiro, mas isso tudo
ninguém precisa falar para a criança que ao
pegar o objeto vai sentindo e o cognitivo já vai
estimulando suas descobertas (SANTOS, 2011).
A partir de um ano, dois anos, vem as regras
e a primeira regra do brincar é se brincou
ao final da brincadeira tem que guardar o
brinquedo, se está jogando com dois ou
três coleguinhas precisa esperar a sua vez
para poder jogar novamente, independente
da sua faixa etária em que a criança precisa
fazer a experiência de ganhar e perder, da
mesma forma os limites que precisam ser
trabalhados na criança (SANTOS, 2011).

As ações com o jogo devem ser criadas e
recriadas, para que sejam sempre uma nova
descoberta para se transformar em um novo jogo,
em uma nova forma de jogar. Quando a criança
brinca, sem saber fornece várias informações
ao seu respeito, no entanto, o brincar pode
ser útil para estimular seu desenvolvimento
integral, tanto no ambiente familiar, quanto
no ambiente escolar (SANTOS, 2011).
É preciso mediar sem tolher a criatividade
da criança, mas deve ser dito ao iniciar o
jogo com determinada que vai até o final
do jogo. Quando o jogo finalizar existe
a possibilidade de mudar a sua regra.
Com isso, a criança vai percebendo que
existem regras e normas que precisam ser
observadas para que o jogo possa acontecer
e os seus participantes precisam ter clareza
disso no ato lúdico que deve estar presente
na Escola e na família (SANTOS, 2011).
É brincando que a criança aprende a
respeitar regras, a ampliar o seu relacionamento
social e a respeitar a si mesma e ao outro.
Por meio do universo lúdico que a criança
começa expressar-se com maior facilidade,
ouvir, respeitar e discordar de opiniões,
exercendo sua liderança, e sendo liberdade
compartilhando sua alegria de brincar. É
brincando, é nas regras, é perdendo, é
ganhando, é dar o tempo para o outro, é
esperar a sua vez que há o aprendizado para
que a criança se relacione com os demais.
Já ouvirmos a seguinte afirmação: “quanta
coisa que numa simples brincadeira se ensina
para a criança” desde as questões de ética,
de valores, de respeito (SANTOS, 2011).

Portanto, o brincar se torna importante o
desenvolvimento da criança de maneira que
as brincadeiras e jogos que vão surgindo
gradativamente na vida da criança desde os
mais funcionais até os de regras. Estes são
os elementos elaborados que proporcionarão
experiências, possibilitando a conquista e a
A criança precisa ser ouvida, ela vai
formação da sua identidade (SANTOS, 2011). argumentar e precisamos escutar essas
argumentações, não é porque é adulto que
A escola ludicamente inspirada não é aquela que vai dizer que a criança não tem vez, não. A
realiza todas as atividades com jogos, mas aquela
criança é um ser humano com senso crítico
em que as características lúdicas influenciam o modo
de ser do educador e interferem na organização que sabe respeitar e valorizar, nós temos
do ambiente, na seleção das atividades e na visão que fazer isso desde a sua mais tenra idade.
que se tem de criança, jovem, adulto e idoso,
enfim, do ser humano (SANTOS, 2011, p. 23).
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[...] a ludicidade é uma necessidade do ser humano
em qualquer idade e não pode ser vista apenas
como diversão. O desenvolvimento do aspecto
lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento
pessoal, social e cultural, colabora para uma boa
saúde mental, prepara para um estado superior
fértil, facilita os processos de socialização,
comunicação, expressão e construção de
conhecimento (SANTOS, 1995, p. 12).

Outra característica da atividade lúdica
é o papel de liderança e isso é perceptível
em crianças de três, quatro, cinco anos em
que o papel de liderança em que a criança
organiza a sala, organiza a brincadeira, ou
seja, tem consciência do que quer, o que é
necessário é lidar com essa questão, com esse
sentimento. Existem adultos que procuram
psicólogos para trabalharem a questão
da liderança que não foi trabalhada na sua
infância, ou seja, uma lacuna se abriu e isso
precisa ser resolvido e a ajuda profissional vai
dar condições de possibilidades de aparar
essas arestas que não foram trabalhadas no
desenvolvimento infantil (SANTOS, 2011).
Em contrapartida, em um ambiente sério
e sem motivações, os educandos acabam
evitando expressar seus pensamentos e
sentimentos para realizar qualquer outra
atitude com medo de serem constrangidos.
Brincar com outras crianças é muito
diferente de brincar somente com adultos. O
brinquedo entre pares possui maior variedade
de estratégias de improviso, envolve mais
negociações e é mais criativo.É uma lástima,
mas ainda vemos isso em ambientes escolares
em que professores tiram essa autonomia
dos alunos, desmotivando-os desse momento
dos sentimentos, das emoções fazendo com
que o aluno invés de ter o respeito, vai ter
medo. A criança não deve ter medo, ela deve
sim, ter respeito pelo outro (SANTOS, 2011).
É importante a observação do professor no
ato de brincar das crianças, quando a criança
brinca com crianças de sua mesma faixa etária
eles constituem as regras, eles brigam, eles

se entendem, se acertam. No entanto, quando
há a interferência do adulto a criança recorre
ao adulto pedindo socorro e aí está o mal uma
vez que o adulto entra e toma partido para uma
criança sem ver o todo do processo do ato de
brincar. É de fundamental importância deixar
a criança resolver a situação. Em algumas
situações é necessário fazer a mediação,
mas, muitas vezes a criança sozinha já
negocia com a outra criança (SANTOS, 2011).
Ao brincar com seus coleguinhas, a criança
aprende sobre a cultura em que vive, ao mesmo
tempo em que traz novidades para a brincadeira
e ressignifica esses elementos culturais.
Aprende, também, a negociar e a compartilhar
objetos e significados com as outras crianças.
Isso é perceptível na criança que vem de outro
bairro, de outra cidade, ou ainda, que não
conhece determinado brinquedo, não conhece
determinada boneca ou que brinca diferente.
Portanto, a atividade lúdica proporcionar
novas culturas para o desenvolvimento
da
criança
(SILVA
JUNIOR,
2005).
No ambiente escolar os brinquedos são
compartilhados, no entanto, o brinquedo
que a criança traz de casa, precisa ter o
cuidado em perceber se a criança quer
partilhar, quer emprestar ou se quer ficar
com ele de forma que não há a necessidade
de partilhar. Mas, me parece que esse
cuidado precisa vir de casa e a mediação do
professor é importante para alertar os pais
do problema que pode acontecer ao trazer
os seus pertences pessoais de casa para
o ambiente escolar (SILVA JUNIOR, 2005).
Dentre as brincadeiras realizadas pelas
crianças, na faixa etária dos três aos sete anos,
o faz-de-conta é a que mais desperta o interesse
e tem sido estudada em detalhes.O faz-decontas é uma atividade complexa e constituinte
do sujeito, diferente das que caracterizam o
cotidiano da vida real, que já aparece nos
jogos de esconde-esconde que ala tem com
os adultos, quando aprende que desaparecer,
no jogo, não é algo real, mas inventado
para poder brincar (SILVA JUNIOR, 2005).
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A imaginação da criança é algo de
fundamental importância para o seu
desenvolvimento pleno, faz imitações, realiza
imitações, e, no ambiente escolar, o que se vê
é a própria criança brincando de ser professor
com as outras crianças, incorporando o papel
do professor ao imitar com os seus coleguinhas
na classe num ato lúdico (SILVA JUNIOR, 2005).

sentir obrigada a brincar
naquela atividade. É claro
que dentro do contexto de
aprendizagem no ambiente
escolar o professor tem sua rotina,
tem suas regras e precisa propor que
as crianças brinquem, joguem naquele
momento, mas é preciso respeitar
o tempo da criança levando
em conta a maturação do
desenvolvimento para estar
brincando naquele momento,
naquela atividade lúdica?
É isso que precisa ser
considerada na intervenção
com a brincadeira, com
o jogo (SILVA JUNIOR, 2005).

egundo Vygotsky (1998), a brincadeira
do faz-de-conta cria uma zona de
desenvolvimento próxima, pois no momento
que a criança representa um objeto por
outro, ela passa a ser relacionar com o
significado a ele atribuído e não mais com
ele em si. O autor aborda o desenvolvimento
proximal, o nível de desenvolvimento real
e o nível de desenvolvimento potencial.
O desenvolvimento proximal é aquele
O professor também pode brincar
que está no meio e se torna o elo entre o com a crianças, principalmente se
desenvolvimento real para o desenvolvimento elas o convidarem, solicitando
potencial
(SILVA
JUNIOR,
2005). sua participação ou intervenção.
Mas deve procurar te o
Assim, a atividade de brincar pode máximo de cuidado para
ajudar a passar de ações concretas com respeitar a brincadeira
objetos para ações com outros significados, e o ritmo; sem dúvida,
possibilitando avançar em direção ao esta forma de intervenção
pensamento abstrato (SILVA JUNIOR, 2005). é delicada., por se difícil o adulto
participar da brincadeira dm destruíEssa ação se torna imprescindível na la; é preciso muita sensibilidade,
atividade lúdica perceber a criança sair de habilidade e bom nível de
uma ação concreta para o objeto abstrato, uma observação para participar
vez que o concreto é o que se tem presente, de forma positiva (SILVA
visualizado, já o pensamento abstrato precisa JUNIOR, 2005).
ser imaginado, criar sem a presença do objeto
e isso cabe ao mediador, o professor, o adulto
A chave desta intervenção
de forma interativa (SILVA JUNIOR, 2005). é a observação das
brincadeiras das crianças,
Cabe, ao professor, como adulto mais pois é necessário respeitáexperiente, estimular brincadeiras, ordenar las: conhecê-las, sua cultura,
o espaço interno e externo da escola, como e com que brincam, e quando
facilitar a disposição dos brinquedos, seria interessante o adulto participar.
mobiliário e os demais elementos da Melhor, porém, é que não o faça e
sala de aula (SILVA JUNIOR, 2005). aproveite este momento para observar
seus
alunos,
para
Outras formas de intervenção podem conhecê-los melhor e
ser propostas visando incitar as crianças a a observação passa a
desenvolverem brincadeira nesta ou naquela ser objeto de estudo e
direção, mas só com incitações, nunca ajuda na elaboração de
obrigação, deixando-as tomarem a decisão de relatório das atividades
se engajarem na atividade lúdica. A brincadeira observadas no registro
precisa ter um objetivo, precisa da presença feito
pelo
professor
de um adulto, uma pessoa mais experiente (SILVA JUNIOR, 2005).
para mediar esta outra brincadeira. A criança
precisa brincar porque ela quer e não se
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dessa forma, percebe-se como o brincar é essencial para o desenvolvimento infantil. Uma
criança que não consegue brincar deve ser objeto de preocupação. Disponibilizar espaço e
tempo para brincadeiras, portanto, significa contribuir para um desenvolvimento saudável.
É importante que os adultos resgatem sua capacidade de brincar, tornando-se, assim,
mais disponíveis para as crianças enquanto parceiros e incentivadores das brincadeiras. Toda
criança precisa brincar, toda criança precisa vivenciar esse momento lúdico. Não é brincar
sozinho e muito menos brincar somente em um ambiente e sim, brincar na vida, no contexto
familiar, no contexto educacional, precisando de pai, de mãe, de um adulto, de um professor
e de crianças de sua mesma faixa etária para que o seu desenvolvimento pleno possa ser
assegurado tornando-se assim um adulto saudável, pleno.
A atividade e prática lúdica exerce um papel de extrema importância no processo de
ensino-aprendizagem das crianças e reúnem através de brincadeiras, de jogos, da observação
situações em que o lúdico educa e forma, proporciona os elementos necessários para as
novas descobertas que são proporcionadas por meio dos jogos e brincadeiras.
A ludicidade permite que as crianças exploram e experimentam nas brincadeiras as
ferramentas necessárias para se trabalhar na aprendizagem de forma prazerosa e significativa
formando conceitos, ideias, relações lógicas, socializando e absorvendo o indivíduo de acordo
com ritmo e seu potencial (BAQUERO, 1998).
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DESENVOLVIMENTO DO
COMPORTAMENTO LEITOR EM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar a influência da escola e da
família no desenvolvimento da competência leitora em crianças e adolescentes. A Leitura é
primordial para o convívio em sociedade, pois é por meio dela que o sujeito consegue interagir
com o mundo que o cerca, interpretando, questionando e criticando a sociedade, podendo
intervir assim de forma significativa. A escola tem por função desenvolver as competências
leitora e escritora, possibilitando o contato com diferentes textos a fim de contribuir para
o seu desenvolvimento pessoal. O presente trabalho, portanto, tem por objetivo discutir as
diferentes relações entre leitura, escola, família e indivíduo, bem como o que a sociedade
proporciona exige de conhecimentos. A leitura não deve ser uma prática realizada apenas
nas escolas, mas deve ocorrer também em casa, pois, de acordo com pesquisas, a criança
adquire o hábito, o prazer e o gosto pela leitura quando vê seus pais ou responsáveis
fazendo uso da mesma. Sendo assim, a leitura deve ser valorizada por todos, pois, é a
partir dela que a criança apresentará mais facilidade durante a alfabetização e o letramento.

Palavras-chave: Leitura; Competência Leitora; Escrita; Formação de Leitores.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho teve por finalidade discutir o processo de aquisição da Leitura através da
influencia de pais e educadores, e na formação de futuros leitores, mais críticos e conscientes.

O desenvolvimento das habilidades leitora e escritora são de suma importância,
uma vez que para o convívio em sociedade é necessário compreender não só o
que está sendo dito, mas também o que está sendo lido. O primeiro contato da
criança com a leitura se dá através da audição. Além de escutar histórias, a criança
aprende também quando vê televisão, que nada mais é que um modo de leitura falada.
Por isso, justifica-se o presente artigo a partir da necessidade de analisarmos de que forma a
leitura influencia na formação de leitores, bem como na possibilidade de aquisição da leitura e escrita.
O presente trabalho foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, que segundo
Koche (1997): “reforça o aspecto do objetivo da pesquisa bibliográfica”; conhecer e
analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre um determinado tema
ou problema tornando-se instrumento indispensável a qualquer tipo de pesquisa”.
Analisaremos, portanto,
(1994) e Coelho (2000),
como ato de ampliar o
objetivando a formação

as ideias de diversos autores como Góes (1984), Martins
tratando da formação do leitor infantil através da leitura,
horizonte do leitor e como se pode estimular a leitura
de leitores críticos, capazes de interpretar a realidade.
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educação de qualidade para todos. Entre as
várias deficiências está a falta de estímulo a
A Leitura é primordial para o convívio em leitura como um fator importante que deveria
sociedade, uma vez que é por meio desta que estar sempre presente no contexto escolar.
adquirimos conhecimentos, compreendendo
Para Abramovich (1995) ao ler uma história
melhor a realidade e podendo intervir na mesma.
Segundo Coelho (2000) a leitura, a observação à criança desenvolve todo um potencial crítico.
e a compreensão do espaço em que vivemos A partir daí ela pode pensar, duvidar, perguntar,
e os seres e as coisas com que convivemos, etc. A leitura traz consigo certa inquietação,
são condições básica para o ser humano. fazendo com que ela queira saber mais ou
percebendo que pode mudar de opinião.
De acordo com Góes (1984) uma leitura
Na sociedade em que vivemos pessoas com
variada e rica leva ao aprofundamento dos
baixa escolaridade e sem agilidade na
conhecimentos intrínsecos ao ser
leitura não conseguem bons
humano e permitirão a ele uma
empregos com remuneração
maior apreciação do mundo
condizente, o que acaba
real e dos seus valores culturais.
afetando a sua autoestima.
Ainda de acordo com o autor:
É preciso reconhecer que
a leitura é indispensável
para
o
desenvolvimento
O hábito da leitura ajudará na
formação da opinião e de um espírito
socioeconômico cultural e para
crítico principalmente a leitura dos
a realização pessoal de cada um.

A LEITURA

livros que formam o espírito crítico,
enquanto a repetição empobrece. O
exercício da mente e do espírito aguça
a inteligência, refletindo no pensamento
lógico e seu sentido prático; no equilíbrio para
harmonizar realidade e irrealidade; na capacidade de
imaginação e fantasia; na lucidez, originalidade, poder
de observação e captação do fundamental. Podemos
dizer que a leitura é a melhor ginástica para a mente.
Ela capacitará o melhor uso inteligente e de interação
das potências mentais e espirituais (GÓES, 1984, s/p.).

Segundo a 3ª edição da
pesquisa Retratos da leitura no
Brasil, a média de leitura do brasileiro é de
4 livros por ano sendo que destes apenas
2,1 livros chegam até o final. O resultado
é menor do que o registrado em 2007
quando foi feita a 2ª edição da pesquisa,
na época a média de livros lidos por ano
era de 4,7. Pode-se justificar o fato também
de que com o avanço da internet, foram
A compreensão da leitura como um criados e-books, o que poderia ter migrado,
diálogo entre o leitor e o escritor, é uma mas não podemos afirmar com certeza.
atividade fundamental que estimula o ser
em sua totalidade (emoções, intelecto,
A leitura enquanto formadora do
imaginário, etc.), e pode levá-lo da conhecimento é um fator contra a alienação
informação imediata (através da história, da que pode dar as pessoas e aos grupos
situação ou conflito...) à formação interior sociais uma sensação de liberdade em
(pela fruição de emoções e pela gradativa diferentes aspectos, pois a pessoa que
conscientização dos valores que se defrontam tem acesso às informações aprendendo
no convívio social), (COELHO, 2000). a pensar por si só, tornando-se livre.
Infelizmente
no
Brasil,
o
sistema
Para que se possa mudar essa situação, os
educacional brasileiro é muito deficiente, e professores precisam fazer com que a leitura
por esse motivo o país não consegue dar uma seja algo prazeroso a partir dos primeiros
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contatos da criança com o livro já na Educação
Infantil, unindo o visual com a escrita,
fazendo da ilustração peça fundamental
no entrelaçamento dos textos e imagens.
Portanto,
é fundamental investir em
projetos e pesquisas que estimulem a leitura
desde os primeiros anos de vida da criança,
desenvolvendo nela as habilidades de
questionar, argumentar e comunicar suas ideias
para a construção do conhecimento. Sendo a
leitura considerada um instrumento de acesso
a informação, é relevante que a criança tenha
uma relação com esta prática, podendo assim
compreender melhor o mundo ao seu redor.
Além disso, é importante que a leitura seja algo
estimulante e prazeroso para que se possa
formar futuros leitores. Assim, o papel da escola
deve proporcionar um ambiente favorável para
desenvolver o potencial das crianças e os
educadores têm como função cultivar esse
potencial atendendo as suas necessidades.

Seria preciso, então, considerar a leitura como
um processo de compreensão de expressões
formais e simbólicas, não importando por meio
de que linguagem. Assim, o ato de ler se refere
tanto a algo escrito quanto a outros tipos de
expressão do fazer humano, caracterizandose também como acontecimento histórico e
estabelecendo uma relação igualmente histórica
entre o leitor e o que é lido (MARTINS, 1994, p. 30).

Corroborando com esta ideia, Jolibert
(1994, p.15) afirma que” Ler é atribuir
diretamente um sentido a algo escrito”.
A leitura é relevante para o desenvolvimento
da capacidade crítica do indivíduo. O leitor tem
um papel ativo no processo da leitura sendo
responsável por dar sentido ao
texto, concluindo assim que ele
não apenas sabe ler (decifrar
códigos), mas usa e pratica a
leitura em âmbito social:

COMPORTAMENTO LEITOR
Desenvolver na criança o comportamento
leitor é um processo constante que começa
desde muito cedo, pois, a leitura amplia a
construção do conhecimento. Segundo Martins:
Saber ler e escrever, já entre gregos e romanos,
significava possuir as bases de uma educação
adequada para a vida, educação essa que visava não
só ao desenvolvimento das capacidades intelectuais e
espirituais, como das aptidões físicas, possibilitando ao
cidadão integrar-se efetivamente à sociedade, no caso
à classe dos senhores livres (MARTINS, 1994, p. 22).

A autora afirma ainda que: “se o conceito
de leitura está geralmente restrito á decifração
da escrita, sua aprendizagem, no entanto,
liga-se por tradição ao processo de formação
global do indivíduo, à sua capacitação para o
convívio e atuação social, política, econômica
e cultural” (MARTINS, 1994, p.55).
Para tanto é necessário atribuir ao
leitor o exercício de reconstruir o sentido
da leitura, mostrando que decodificar
os sinais gráficos não é o suficiente, é
preciso compreender o texto interpretando o
que está implícito e o que está explícito nele:
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Ler é ler escritos reais, que vão desde um nome de rua
numa placa até um livro, passando por um cartaz, uma
embalagem, um jornal, um panfleto, etc., no momento
em que se precisa realmente deles numa situação de
vida, “para valer” como dizem as crianças. É lendo de
verdade, desde o início, que alguém se torna leitor e não
aprendendo primeiro a ler... (JOLIBERT, 1994, p.15).

Ainda para o autor:
É lendo que nos tornamos leitor e não aprendendo
primeiro para poder ler depois... Não se ensina uma
criança a ler: é ela quem se ensina a ler com a nossa
ajuda (e a de seus colegas e dos diversos instrumentos
da aula, mas também a dos pais e de todos os
leitores encontrados) - (JOLIBERT, 1994, p. 15).

Por isso, os educadores devem valorizar
a leitura desde os primeiros anos em que a
criança começa a frequentar a escola. Várias
crianças e até mesmo os adultos, às vezes,
apresentam certa resistência ao ato de ler,
contam as páginas de um livro e desanimam
ao pensar que a leitura vai ocupar muito do seu
tempo, lendo somente quando são obrigados
a ler, não percebendo a importância que a
leitura tem para a aprendizagem e para a vida.
Por isso, deve ser construído desde cedo o
comportamento leitor nas crianças de modo
que a leitura adquira significado em suas vidas.

A FUNÇÃO DOS EDUCADORES NA
FORMAÇÃO DE LEITORES
Para a formação do sujeito leitor é necessário
um processo contínuo no qual o sujeito usa
suas capacidades de interagir com os mais
diversos gêneros textuais, de modo que
essa interação possa ocorrer de forma
intensa, apresentando ao leitor os mais
variados textos.
É fundamental e indispensável
à mediação do educador na
formação do leitor infantil, sendo este
o principal responsável em propiciar
situações para que a criança possa
desenvolver essa condição:
Cada criança possui seus próprios processos,
suas etapas, seus obstáculos a vencer, seus
“pulos qualitativos”, seus “pois é”. A ajuda lhe vem
do confronto com as proposições dos colegas
com quem está trabalhando, porém é ela quem
desempenha a parte essencial da atividade
de seu aprendizado (JOLIBERT, 1994, p. 14).

A escola deve ser um espaço para que
o educando se enriqueça com a aquisição
de ferramentas que auxiliem na formação
do seu conhecimento, formando cidadãos
conscientes que consigam ler mais do que
o que está explícito e que ele seja capaz
de entender as entrelinhas de um texto,
propiciando leituras reflexivas para que o
educando interage com o que está lendo.
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Muitas pesquisas têm revelado que os Nas escolas, ainda é observado a utilização
estudantes brasileiros não entendem o que leem, de métodos tradicionais para desenvolver a
denunciando o baixo índice de desempenho de leitura, separando muitas vezes o leitor do texto.
leitura, o que levanta o questionamento acerca
das práticas de leitura existentes nas escolas.
Com o objetivo de despertar a vontade de ler no
educando, o educador precisa diversificar suas
Em boa parte das escolas brasileiras, a leitura é leituras, portanto, é relevante que ele propicie
trabalhada de forma livre, na qual os educandos diálogos com estes dando-lhes a liberdade
não são cobrados, nem acompanhados pelos de falar, discutir suas dúvidas, impressões
professores, ou então a leitura é dirigida: o e os significados que são atribuídos a ele.
educador decide o que os alunos irão ler.
Os PCN’s (2000) ressalvam que formar
Segundo Abramovich:
um leitor competente significa formar um
indivíduo que entende aquilo que lê; que
A literatura infanto-juvenil foi incorporada à escola lê, percebendo as informações que estão
e, assim, imagina-se que por decreto todas as
implícitas; que consegue relacionar o texto
crianças passarão a ler... Até poderia ser verdade,
se essa leitura não viesse acompanhada da com outros textos já lidos; que saiba que várias
noção de dever, de tarefa a ser cumprida, mas opiniões podem ser encontradas em um texto;
sim de prazer, de deleite, de descoberta, de que consiga explicar e validar a sua leitura
encantamento [...] (ABRAMOVICH, 1995, p. 140). por meio de diversos elementos discursivos.
A autora ainda afirma que existe uma
obrigatoriedade de prazo, onde um livro deve
ser lido num determinado tempo e ao final devese entregar uma análise, e não conforme a
necessidade, a vontade e ao ritmo do educando.
A leitura de textos literários
tem uma função formadora,
por isso a necessidade
de
os
educadores
incentivarem em todo
desenvolvimento
escolar o exercício
da leitura através
de
diferentes
gêneros literários
e com as mais
variadas intenções.

Ou seja, para formar leitores acredita-se
que deve haver condições favoráveis para a
prática da leitura e o uso de recursos como os
diferentes gêneros literários, além de visitas a
bibliotecas, convivendo diariamente com leitura.

A FUNÇÃO DA FAMÍLIA NO
INCENTIVO A LEITURA
A leitura não deve ficar restrita como atividade
apenas em sala de aula. É responsabilidade
da escola alfabetizar e letrar o educando,
porém, o incentivo a leitura deve acontecer
em casa também, pensando que a criança
necessita da leitura para se inserir e interagir
na sociedade. A família tem papel relevante no
incentivo à leitura. Ela precisa incentivar seus
filhos para que eles se habituem no mundo
dos livros, assim o ato de ler não se torna
uma obrigação escolar (ABRAMOVICH, 1995)

O
foco
do
professor deve ser
É através da leitura que a criança estimula
a aprendizagem do
a imaginação e a criatividade favorecendo o
educando
em
seu
desenvolvimento do seu intelecto:
processo de elaboração
do conhecimento e não
no acúmulo de informações.
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Ah, como é importante para a formação de
qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias...
Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um
leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente
infinito de descoberta e de compreensão
do mundo... (ABRAMOVICH, 1995, p. 16).

Ainda de acordo com a pesquisa “Retratos
da Leitura no Brasil” promovida pelo Instituto
Pró-livro, a família é fundamental na formação
de leitores onde os pais principalmente servem
de exemplo como sujeitos leitores para os filhos.

Ao discutir a frequência com que os leitores
viam alguém lendo em casa, os resultados
obtidos foram que a maioria dos sujeitos
leitores se habituaram a ver os pais lendo
em casa, diferente dos não-leitores que não
viam isso. Portanto, as crianças seguem
os exemplos dos pais. Em uma casa onde
os pais são leitores, os filhos também irão
sentir prazer pela leitura (MARTINS, 1994).
O estímulo deve vir através de
brincadeiras utilizando-se histórias, figuras
de revistas e jornais, livros e revistas
em quadrinhos, deixando os livros em
lugares de fácil acesso para que a criança
consiga pegá-los e manuseá-los à vontade.

Segundo a pesquisa, 49% dos leitores citam
Antes de serem alfabetizadas, as
que foram influenciados a ler pelas mães, crianças podem e devem manusear livros
33% sofreram influências dos professores e ilustrativos, além de ouvir os pais lendo,
apenas 30% estão à figura masculina dos pais. desenvolvendo a imaginação das crianças.
A produção literária infantil está crescendo
significativamente e com qualidade, além
disso, os contadores de história estão cada vez
mais presentes nas escolas de classe média/
alta. É preciso lembrar que todas as crianças
independentemente da sua classe social
tenham contatos com os livros, nos ambientes
escolares ou familiares (MARTINS, 1994).
Portanto acredita-se que a família pode
auxiliar em muito na prática da leitura,
incentivando seus filhos, buscando livros
pelos quais eles demonstrem interesse,
participando de suas vidas e do
seu desenvolvimento, dandolhes exemplo de sujeito leitor
(MARTINS, 1994).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo buscou trazer reflexões a respeito da importância da Leitura como
instrumento formador do leitor infantil e do adolescente, possibilitando o seu desenvolvimento
destes enquanto indivíduos. A leitura contribui para que a criança cresça, aprenda a se
expressar, a pensar e a questionar o seu papel na sociedade. É de grande importância que a
criança ouça muitas histórias e leia diversos gêneros literários, pois quando lê dialoga consigo
mesma desenvolvendo-se intelectualmente, facilitando sua vida na escola, no trabalho e na vida.
Portanto, a criança deve ser incentivada a ler desde pequena em casa pelos pais e/ou
responsáveis e na escola pelos educadores, pois a leitura é a chave que abre as portas para o
mundo através da alegria e do prazer, pois, ler é fundamental para a formação de futuros leitores.
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O ENSINO DE LITERATURA NA
SALA DE AULA: UM CAMINHO
PARA A CIDADANIA
RESUMO: A presente pesquisa tem por tema central as possibilidades que a literatura
proporciona em trabalhos em sala de aula. Primeiramente pensando a sociedade enquanto
escolarizada, na medida em que a literatura possibilita análises técnicas próprias da
língua, assim como análises das escolas literárias históricas. Mas também pensando nas
possibilidades que a literatura proporciona para se pensar a realidade vivida. Sendo assim,
o objetivo geral é a identificação dos recursos que a literatura proporciona na formação do
sujeito enquanto cidadão participativo e responsável. Para tanto, subsidiariamente tem-se os
objetivos específicos são: análise de mecanismos de reflexão crítica próprios da literatura;
identificação das dimensões de correlação entre literatura e o contexto contemporâneo; e
finalmente, evidenciação do caráter crítico-reflexivo próprio da literatura, contribuinte da
coesão social. Para que tal proposta fosse possível, recorreu-se à revisão sistemática da
literatura, como BRAGA; SILVESTRE, (2009), LEITE, (2008), CARVALHO, (2006), KOCH;
ELIAS, (2009), COELHO, (1991). Por ser uma revisão da literatura, a possibilidade é
de estabelecimento de uma pesquisa qualitativa-descritiva, de cunho indutivo-dialético.

Palavras-chave: Literatura em Sala de Aula; Cidadania; Letramento; Letramento Literário; Educação

Escolarizada.
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INTRODUÇÃO

O

sistema educacional brasileiro contemporâneo, reconhecidamente, tem por
uma de suas principais carência generalizante incapacidade de desenvolver em
seus educandos a reflexão crítica referente tanto do conteúdo, conhecimento e
processos de ensino-aprendizagem próprios da escola, quanto concernente tal criticidade
na apreensão, atuação e transformação da realidade. Essa lacuna extremamente
importante a ser preenchida decorre de diferentes fatores, podendo ser considerado
uma consequência estrutural, não sendo possível aqui esmiuçar todas as dimensões de
forma aprofundada. Entretanto, cabe fazer um recorte acerca de uma dessas dimensões,
que é a concepção e aplicação equivocada de se trabalhar a literatura em sala de aula.
Nessa medida, o tema do presente artigo é a importância da literatura em sala de aula enquanto
artefato mediador das aprendizagens próprias da escola e do respectivo desenvolvimento da
criança aprendente; assim como, na mesma esteira, no desenvolvimento das capacidades
e faculdades crítico-reflexivas do sujeito enquanto cidadão participativo e responsável.
A convivência com a música, a pintura, a fotografia, o cinema
com outras formas de utilização do som e com a imagem, assim
como com a convivência com as linguagens artificiais poderiam
nos apontar para uma inserção no universo simbólico que não é a
que temos estabelecida na escola, essas linguagens todas não são
alternativas. Elas se articulam. E é essa articulação que deveria ser
explorada no ensino da leitura quando temos por objetivo trabalhar
a capacidade de compreensão do aluno (ORLANDI, 1999, p. 40).

Sendo assim, o objetivo da pesquisa é identificar as potencialidades latentes da literatura no
desenvolvimento da criticidade na educanda e no educando. Subsidiariamente, para que esse
objetivo primeiro apresenta lastro, apontar como a literatura se relaciona ativamente com a
realidade; discutir mecanismo teóricos-práticos mobilizados na efetivação adequada da prática
literária, no caso específico da leitura de obras literárias; e finalmente, explicitar quais e como
os recursos subjetivos são ativados e mobilizados na ação de adequado acesso à literatura.
Avalia-se aqui ser extremamente necessária a discussão em torno da reformulação da concepção
de se trabalhar a literatura na escola, tendo em vista que hodiernamente, ações e atividades com
literatura em sala de aula se resumem estritamente na identificação de características estéticas
das escolas históricas e no exercício engessado de identificação de normas gramaticais.
Portanto, a proposta da presente pesquisa é a reflexão acerca da reformulação das práticas
docentes didático-pedagógicas e, por conseguinte, dos processos de ensino-aprendizagem
atrelados ao trabalho com literatura, mais especificamente, reflexão que tenha por diretrizes,
marcadamente, a contextualização e diálogo com o momento histórico contemporâneo, as
possibilidades simbólicas de manifestação nos sujeitos no curso de seu desenvolvimento
pessoal e na mobilização de recursos intelectuais, emocionais, afetivos e psíquicos do sujeito.

679

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

A partir de tais reflexões que uma inquietação pessoal, mas também, em alguma
medida, social, se transformou na questão da pesquisa: como a escola pode cumprir sua
função social de autonomia e emancipação do sujeito se em suas relações mais diretas
quotidianas, as práticas escolares são conservadoras? E numa versão mais simplificada
dessa pergunta, de forma que se possa evidenciar uma possível resposta, quais os
caminhos possíveis nas práticas didático-pedagógicas e nos processos de ensinoaprendizagem que oportunizem o pensamento livre, a reflexão crítica e, por conseguinte,
a autonomia e emancipação do sujeito? Os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais
nos oferece uma possível resposta quando pensando nas possibilidades da literatura:
A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de
compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre
a linguagem etc. Não se trata de extrair informação, decodificando letra
por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica
estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais
não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita
controlar o que vais sendo lido, permitindo tomar decisões diante de
dificuldades de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos,
validar no contexto suposições feitas (PCN, 1998, p. 69:70).

Por fim, o caminho para a elaboração do artigo se deu pela revisão da bibliografia específica,
tanto por artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de doutoramento, quanto por revisão
de cânones já ratificados. A abordagem é especificamente qualitativa, de cunho indutivo. Ainda,
por manifestar fortemente a crença de que o conhecimento intelectual, assim como o pensamento
humano estão umbilicalmente atrelados ao mundo real, ou melhor, que o conhecimento humano
só apresentará significados, tornando-se dotado de sentido, profundamente imerso na realidade
vivida e nas experiências vivenciadas, caracteriza-se também enquanto abordagem dialética.
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LITERATURA EM SALA DE AULA:
FORJA DA CIDADANIA
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. 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. Isso significa que,
desta perspectiva, todo processo de ensinoaprendizagem, 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 (PCN,
1998).

Quando o tema a ser pensado é literatura,
as ideias mais imediatas relacionadas
à escola e ao ensino e ao exercício da
cidadania remetem ao desenvolvimento da
escrita e da leitura. Realmente a literatura tem
grande potencial no desenvolvimento dessas
aprendizagens, sendo de suma importância na
medida em que, concernente escrita e leitura
adequadas, oportunizam a comunicação.
Contudo, suas potencialidades estão muito
além dessas fronteiras, ultrapassando os
interesses próprios de uma sociedade
escolarizada e alcançando desenvolvimento
subjetivo intelectual, emocional, psicológico e
afetivo, assim como dimensões complexas da
organização social como História, Filosofia,
Política, Cultura e afins e, por conseguinte,
a própria inserção no contexto social, auto
identidade e reconhecimento do outro
enquanto sujeito, interpretação da realidade
e, em última instância, desenvolvimento
da reflexão crítica. “identidade formada e
transformada continuamente em relação às
formas pelas quais somos representados
ou interpelados nos sistemas culturais
que nos rodeiam” (HALL, 2011, p. 13).

681

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

O processo de alfabetização e letramento
não pode ser concebido como sendo algo
linear e reducionista, deslocado do tempo
e espaço, assim como das circunstâncias,
que ora privilegia o cognitivo, ora o afetivo.
O processo de desenvolvimento infantil,
etapa do desenvolvimento mais comumente
que acontece a alfabetização, letramento
e processo de aquisição da leitura, abarca
todas as dimensões de sua constituição, como
cognitivo, afetivo, emocional e psicológico.
Deste reconhecimento, significa o respeito
pela pluralidade e a singularidade do sujeito,
erigindo uma educação fundamentada nos
preceitos de valorização da diversidade e
positividade das diferenças. 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 ensinoaprendizagem 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. Em seu estágio mais
avançado, letramento significa a capacidade
de interação na realidade conforme
as circunstâncias (HALL, 2011, p. 13).
O que se deve atentar aqui é que não se
afirma que a Literatura incondicionalmente
proporcione todo esse crescimento, mas que ela
contém em si potencialidades nessa direção:

Na verdade, desde as origens, a literatura aparece
ligada a essa função essencial: atuar sobre as
mentes, onde se decidem as vontades ou as ações;
e sobre o espírito, onde se expandem as emoções,
paixões, desejos, sentimentos de toda ordem...
No encontro com a literatura (ou com a arte em
geral) os homens têm oportunidade de ampliar,
transformar ou enriquecer sua própria experiência
de vida, em um grau de intensidade não igualada
por nenhuma atividade (COELHO, 1991, p. 25).
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Pensando então a literatura enquanto
possível mediadora desses diferentes
desenvolvimentos,
uma
grande
responsabilidade é possibilitar a compreensão
de textos escritos e de alguma forma, relacionálos com a realidade vivida e apreendida.
E nesse sentido, apresenta-se enquanto
artefato mediador da prática crítico-reflexiva.
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 (COELHO, 1991).
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 (COELHO, 1991).
Isso não significa que a literatura seja
utilitária; na verdade, é o oposto, uma arte
desinteressada no sentido de não ter uma
finalidade em si mesma, mas que de forma
mais ou menos que espontânea, proporciona
desenvolvimentos psíquicos complexos, por
exemplo. Daí revelar-se uma atividade humana
e social prazerosa e que de certa forma,
envolve os participantes – escritor e leitor –
espontaneamente, em um movimento de troca
recíproco e complementar, uma vez que o
autor tem uma perspectiva e intencionalidade
própria e cada leitor efetiva uma apreciação
da obra conforme seus interesse e vivências
particulares. “[...] permite-nos conhecer os
objetivos ou propósitos pretendidos pelo
produtor do texto, em uma dada situação
interacional” (KOCH; ELIAS, 2009, p. 49).
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Se o ato de ler implica ler o mundo, mesmo antes,
e até depois, de termos acesso ao código escrito,
pressupõe-se que entra em jogo toda a experiência
existencial do leitor e que, portanto, ler é um processo
ativo da interação texto-leitor. Por isso, o professor,
no momento em que propõe uma atividade de
leitura, deve levar em conta, inicialmente, a condição
prévia do aluno (BRAGA; SILVESTRE, 2009, p. 17).

O tema proposto e a perspectiva aqui
assumida exige que se faça uma distinção
fundamental entre a ação de ler e o exercício
reflexivo da leitura, para que desta forma, seja
possível a continuidade do encadeamento
da argumentação de forma coerente e
inteligível. É necessário que se tenha muito
evidente que a ação de ler pertence ao
domínio da linguagem gráfica, na qual se
identifica, codifica e decodifica caracteres,
códigos, símbolos. Já o conceito de leitura
extrapola esses limites de percepções
mais estáticas e mecânicas e se insere na
dimensão da reflexão crítica (LEITE, 2008).

E a partir dessa espontaneidade, desperta
curiosidades,
correlações,
inquietações,
reflexões. Condizentemente com todas estas
possibilidades, os Parâmetros Curriculares
Nacionais apresentam sua concepção acerca
da concepção de literatura: “A formação de
um leitor passa pelo aprendizado de conhecer
as sutilezas, particularidades, os sentidos, a
Na leitura, primeiro passa-se pela ação de
extensão e a profundidade das construções ler, identificação e decifração dos códigos,
da literatura” (KOCH; ELIAS, 2009) mas não para por aí. Ao se decifrar os códigos,
inicia-se o processo de apreensão daqueles
Estas propriedades são essência que códigos, que se refere ao entendimento,
caracterizam a literatura enquanto arte, uma à compreensão, à contextualização. Nesta
vez que seu exercício está umbilicalmente medida, pode-se afirmar que a leitura seja
atrelado à emoção, afetividade, empatia,
um exercício reflexivo, definindo-se muito
sensibilidade. Não é errado considerar a
mais sofisticado que a simples ação de
literatura como sendo uma perspectiva
ler. Obviamente que são dois movimentos
de mundo e de realidade, que possibilita
que mantém íntima ligação entre si,
pensar o mundo e a realidade; ou seja, a
podendo ser recíprocos e equivalentes,
literatura possui uma dimensão própria, mas
mas não necessariamente seja uma
é impossível separá-la da realidade vivida.
condição a existência mútua (LEITE, 2008).
E nesse sentido, ela não se propõe a trazer
verdades sobre o mundo, mas por esse fato,
A ação de ler, dentre outras coisas, é
de manter relação com a realidade, ou melhor,
por ser produto da realidade, do acúmulo artefato fundamental para o pleno exercício
de conhecimento e saberes humanos e da cidadania, mas isso considerando uma
do momento histórico, exorta a reflexão sociedade letrada e escolarizada. Ainda que a
crítica da realidade (KOCH; ELIAS, 2009). capacidade de praticar a ação de ler possibilita
ao sujeito certo movimento dentro dessa
Então, o que pode inferir dessa breve sociedade, é um mecanismo muito limitado
caracterização é que a literatura contribui sem a complementaridade das capacidades
para o adequado exercício da cidadania, por pertencente ao conceito de leitura (LEITE, 2008).
um lado, ao desenvolver as capacidades
interpretativas de textos escritos, viabilizando
Perceba que a ação de ler possibilita
a comunicação e troca de conhecimentos e identificar certos códigos e relacioná-los
saberes; e por outro, a partir da construção de com e no cotidiano, entretanto, sem a leitura,
um mundo paralelo, produto do mundo real, acontece a impossibilidade de significa-los na
fomenta no sujeito conceber a realidade de realidade. Corrobora com esse entendimento
forma crítica e responsável. “[...] a formação da importância da leitura Carvalho (2006):
do leitor deve contemplar suas ideias, sua voz,
sua expressão e as relações que estabelecem
a partir da leitura” (LEITE, 2008, p. 271).
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[...] é uma atividade que se realiza individualmente,
mas que se insere em um contexto social, envolvendo
disposições atitudinais e as capacidades que vão
desde a decodificação do sistema de escrita até
a compreensão e a produção de sentido para o
texto lido. Abrange, pois, desde as capacidades
desenvolvidas no processo de alfabetização “stricto
sensu”, até capacidades que habitam a participação
ativa nas práticas sociais letradas que contribuem
para o seu letramento (CARVALHO, 2006, p. 21).

Acerca de aspectos considerados mais
técnicos, concernente a atividades relacionadas
a diferentes atividades nas práticas
educacionais e de desenvolvimento a partir
de oportunidades literárias, a importância está
também na complexidade na sua efetivação,
as
quais
necessariamente
mobilizam
diferentes recursos humanos e sistemas de
conhecimento, por exemplo: o linguístico, uma
vez de ser um pressuposto para o entendimento
adequado o conhecimento gramatical e lexical,
elementares na efetivação de uma prática
coesa e coerente, tanto especificamente aos
aspectos mais elementares de organização
de caracteres, por exemplo, como também
na capacidade de situar o texto e a prática
da leitura na realidade (CARVALHO, 2006).
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O segundo conhecimento essencial é o
enciclopédico, o que se refere à bagagem
de experiências vivenciadas do sujeito, o
que, por um lado lhe torna peculiar, naquilo
que se refere às sutilezas na sua construção
enquanto sujeito, formadora da identidade
subjetiva, mas também compartilhamento
de um conjunto amplamente variado de
signos e significados, oportunizando que
este sujeito peculiar pertença, ou ao menos
esteja imerso a um contexto particular e que
dialogue com contextos maiores. “ler implica
compartilhamentos de visões de mundo entre
os homens no tempo e no espaço” (COSSON,
2012, p. 27); e na mesma esteira, “[...] ainda
que o conteúdo de um texto permaneça
invariável, é possível que dois leitores com
finalidades diferentes extraiam informações
distintas do mesmo” (SOLÉ, 1998, p. 22).
E finalmente, o conhecimento interacional,
que pode ser caracterizado como atividade mais
estrita de interação por meio de linguagens,
conhecimentos ilocucionais, comunicacionais,
“[...] quantidade de informação necessária,
numa situação comunicativa concreta, para
que o companheiro seja capaz de reconstruir
o objetivo da produção textual”; “Seleção da
variante linguística adequada”; “Adequação do
gênero textual à situação comunicativa” (KOCH;
ELIAS, 2009, p. 50); metacomunicacional,
que “[...] é aquele que permite ao locutor
assegurar a compreensão do texto e conseguir
a aceitação pelo parceiro dos objetivos com
que é produzido” (KOCH; ELIAS, 2009,
p. 52); e superestruturais, “[...] permite a
identificação de textos como exemplares
adequados aos diversos eventos da vida
social. Envolve também conhecimento
sobre as macrocategorias ou unidades
globais que distinguem vários tipos de
textos [...]” (KOCH; ELIAS, 2009, p. 54).
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[...] toda atividade de leitura implica, para o leitor,
a percepção e a compreensão de duas instâncias
textuais, a que projeta o leitor em um universo
linguístico, no mundo da língua e seu sistema, e a
que projeta no mundo do uso da língua e seus efeitos
de sentido, derivados de uma prática de linguagem
contextualizada. Para que essas instâncias sejam
atingidas, as atividades de leitura devem estimular,
ao lado das atividades de compreensão dos sentidos
textuais, a formação de um leitor crítico, aquele que
se distanciará do imaginário de um decodificador da
palavra (e suas formas), de um mero decifrador de
sinais linguísticos (GUIMARÃES; BATISTA, 2012, p. 18).

capacidades humanas entre, assim como
com os diferentes aspectos da conjuntura
social. Isso significa que a literatura tem
também por essência ser uma atividade
social e de sociabilidade, na medida em que
desenvolve as capacidades crítico-reflexivas,
elementar na constituição de cidadãs e
cidadãos participativos e responsáveis. “[...]
é aquele que permite ao locutor assegurar
a compreensão do texto e conseguir a
aceitação pelo parceiro dos objetivos com
que é produzido” (KOCH; ELIAS, 2009, p. 52).

Sendo assim, o que é possível afirmar com
certa segurança é que qualquer atividade PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
a partir da literatura nunca é concluída
apenas por um aspecto humano ou social
A presente pesquisa tem por principal mote
isoladamente, antes sendo necessária uma a abordagem qualitativa, uma vez que se
complexa interação entre as diferentes considera aqui que tal perspectiva seja aquela
que melhor interpreta a realidade e possibilita
apreensão adequada ao sujeito. Observase, contudo, que a abordagem quantitativa
apresenta também importância imensurável
nos estudos científicos, mas tratando-se do
tema específico trabalhado aqui, avaliase que esta abordagem não seja a mais
adequada, cumprindo exercer a função
de subsidiária à abordagem qualitativa.
Pode-se explicar tal escolha ao
considerar que a intencionalidade desta
pesquisa é apresentar uma possibilidade de
apreensão da realidade e compreensão de
um fenômeno em seu contexto específico.
Na mesma esteira, explica-se uma vez da
pesquisa se fundamentar exclusivamente em
revisão sistemática da literatura especializada.
Então, é uma pesquisa descritiva com
abordagem qualitativa, de
cunho indutivo-dialético.
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O método qualitativo estabelece hipóteses
previamente definidas, assim como as variáveis,
as quais geralmente não são confirmadas,
servindo, portanto, apenas de diretriz
norteadora dos interesses e intencionalidades
da pesquisa. Mais que isso, temas de
pesquisa os quais apresentam hipóteses com
grande expectativa de confirmação evidencia
serem já muito estudados; e ter grande
expectativa de confirmação da hipótese
significa que falta criatividade naquela
investigação e que a contribuição para o
tema talvez não seja relevante o suficiente
como se espera de um estudo científico.

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, pesquisas
fenomenológicas e narrativas. No nosso caso,
a pesquisa se efetivará essencialmente pela
pesquisa bibliográfica, uma vez dos fenômenos
escolhido a ser estudado e pelo enfoque.

Ainda, tendo por consideração o caminho
escolhido, além de autores ratificados pela crítica
especializada, recorreu-se também a banco
de dados virtuais como Scielo e bibliotecas
universitárias digitais, fazendo a seleção por
meio de termos específicos aos interesses
Como dito em Minayo (2010), abordagem desta investigação, como “literatura em sala de
qualitativa é um método que procura desvelar aula”, “literatura e cidadania”, “alfabetização
processos sociais, buscando alcançar novas e
letramento”
(CARVALHO,
2006).
abordagens, conceitos e categorias referente ao
fenômeno estudado. Sumariamente, podemos
Alguns autores, autoras e correntes se
definir a pesquisa qualitativa como sendo tornam mais sobressalentes nesta produção,
aquela na qual se emprega procedimentos de como BRAGA; SILVESTRE, 2009, LEITE,
interpretação a partir dos dados coletados. 2008, CARVALHO, 2006, KOCH; ELIAS, 2009,
COELHO, 1991. Começando por Koch e Elias
(2009), enfatiza-se a capacidade da literatura em
proporcionar a contextualização da realidade,
fomentando no sujeito desenvolvimento
[...] é o que aplica ao estudo da história, das
da percepção do fenômeno em suas
relações, das representações, das crenças,
circunstâncias próprias, o que significa, por
das percepções e das opiniões, produto das
seu turno, desenvolvimento das capacidades
interpretações que os humanos fazem a respeito
críticas para além dos preconceitos de
de como vivem, constroem seus artefatos e a si
mesmos, sentem e pensam. Embora já tenha
senso comum, uma vez que se alcança um
sido usado para estudos de aglomerados de
entendimento que cada evento está situado
grandes dimensões, as abordagens qualitativas
em um momento histórico e social específico.
se conformam melhor a abordagens de grupos
e segmentos delimitados e focalizados, de
histórias sociais sob a ótica dos atores,
de relações e para análises de discurso
e de documentos (MINAYO, 2010, p. 57).

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
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Correlacionando com essa proposta inicial,
apontam que os artefatos técnicos da língua
e contextuais mobilizados pela literatura são
necessários exatamente nessa medida para
situar os eventos no espaço e no tempo, de
forma que revelem as nuances da realidade
retratada, remetendo à correlação com outras
realidades, tempos e espaços, residindo aí
a capacidade da literatura de apreensão
adequada do mundo. E ainda nessa mesma
esteira, primeiramente, a exigência do uso de
recursos linguísticos adequados em direção
da coerência e coesão textual, tanto quando se
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produz, quanto quando se lê e, segundamente,
o estabelecimento de diálogo, interação,
troca entre quem produziu o texto e quem
o consome, em um movimento recíproco e
complementar de produção de conhecimentos.
Somente nesse movimento recíproco que
textos são compreendidos e conhecimentos
se tornam saberes (CARVALHO, 2006).

Já em Carvalho (2006), a ênfase é no caráter
individual da ação da leitura, entretanto, a partir
de uma perspectiva específica próprias do
sujeito, que desta forma, remete a diferentes
leituras dependendo de que a efetiva. Retoma
a ideia expressa em Koch e Elias, acerca da
necessidade do domínio de códigos da língua
para o devido entendimento, sendo estes
códigos tanto os adquiridos por meio da
Diferentes autores que trabalham com o Educação escolarizada, mas, especialmente,
tema sugerem mais ou menos os mesmos por meio do contexto social (CARVALHO, 2006).
valores inerentes à literatura. Braga e Silvestre
(2009) também falam na necessidade de
contextualização na percepção da literatura
e na mobilização de artefatos mentais
adequados na produção e leitura
literária. E desta forma, chegam a
uma perspectiva complementar,
que é a do letramento a partir
da literatura (CARVALHO, 2006).
Para esses autores, a literatura
proporciona diferentes e variadas
possibilidades de entendimento do
mundo, e por meio de diferentes
caminhos. A ideia que os autores
estão
tentando
apregoar
é
a constituição do letramento
no sujeito partir da literatura.
Mas não apenas o letramento
em sentido mais restrito, de
que seja a habilidade
de interpretar e entender
a realidade circundante,
mas antes, letramento no sentido
de utilização das experiências
vivenciadas
e
aplicação
das
ferramentas adquiridas para o
adequado entendimento da realidade.
Isso porque a leitura proporciona
essa troca constante entre texto
e leitor, em um processo ativo,
ainda que muitas vezes intencional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da argumentação desenvolvida sobre o tema, percebe-se que a literatura contém
potencialidades inerentes para a efetivação da escolarização em suas diferentes dimensões,
começando pelas análises das características técnicas-científicas da língua e linguagens;
depois, análises das características das escolas literárias. E finalmente, de imaginação,
diversão, afetividade e afins. Todas essas possibilidades juntas, certamente nos remete aquele
que foi o principal interesse dessa dissertação, que é o desenvolvimento da reflexão crítica
para apreensão da realidade. Ou nos termos que se usou aqui, da literatura enquanto artefato
mediador da construção da cidadania.
Parece-nos que aquele elemento que se torna mais marcante seja possibilitar diferentes
olhares para a mesma realidade a partir de narrativas que, ainda que não sejam reais, retratam
e representam a realidade em suas minúcias. Ou seja, a reflexão crítica sobre a realidade vai
sendo forjada por meio de paralelos a partir de exercícios mentais de imaginação, fantasia,
afetividade, emoção etc. Ao fim e ao cabo, é a “ilusão” da literatura forjando a própria realidade
a partir de possibilidades que a realidade estritamente concreta não oportuniza. Ou seja, em
última instância, são faculdades e capacidades mentais expandindo a realidade concreta.
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A CONTRIBUIÇÃO DA BRINQUEDOTECA
NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente trabalho visa conhecer como a brinquedoteca pode contribuir para o
desenvolvimento da criança na Educação Infantil. Esta pesquisa usa a metodologia bibliográfica
para compor as informações apresentadas. Sendo assim, descobriu-se que os brinquedos,
cantos pedagógicos, jogos e brincadeiras são essenciais para o desenvolvimento integral
da criança, principalmente, ao que se refere ao social, cognitivo, afetivo e físico. Assim, este
espaço educativo poderá ser primordial para oferecer os estímulos certos e de qualidade, pois
a criança aprende por meio do lúdico e do brincar. A seguir serão apresentadas discussões
de como a criança aprender, a importância da brinquedoteca e como deve ser organizada.

Palavras-chave: Brinquedoteca; Educação Infantil; Cantos Pedagógicos.
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INTRODUÇÃO

A

criança aprende brincando e realiza muitas sinapses durante a primeira infância de 0
a 6. Por esta razão, é a fase mais importante na vida do ser humano. Diante disso, a
brinquedoteca torna-se o ambiente primordial para a socialização e a aprendizagem,
pois oferece diversas atividades que a contemplam por inteiro.
As crianças aprendem melhor quando têm suficientes oportunidades
para explorar, construir e lançar as suas próprias atividades para
aprender ao seu próprio ritmo e sua experiência em um mundo palpável.
Nesta perspectiva, percebe-se o lúdico como instrumento eficaz
para a promoção da aprendizagem e do desenvolvimento holístico
(NASCIMENTO, 2016, p.9).

Assim, este trabalho visa discutir as possibilidades que este espaço poderá oferecer ao
desenvolvimento da criança, a sua importância e como deve ser organizado adequadamente,
utilizando-se da pesquisa bibliográfica para trazer indícios e informações sobre o tema
apresentado.
Na brinquedoteca são desenvolvidas as habilidades sociais, cognitivas, motoras, emocionais,
afetivas e criativas do indivíduo. Sendo uma pequena amostra da vida em sociedade, pois a
criança pode experimentar a responsabilidade de algo que não lhe pertence, mas ao coletivo.
Neste espaço educativo há várias maneiras da criança brincar, sozinha ou não, e oferece
diversas possibilidades, pois a manipulação dos brinquedos e dos cantos pedagógicos fará
com que ela aprenda novas habilidades.
Além disso, é importante que seja organizado adequadamente o tempo, o material e os
espaços pedagógicos da brinquedoteca, para que a criança consiga visualizar e ter acesso a
tudo o que lhe interessa. Por isso, o professor aparece como figurante, mediador das atividades
ofertadas.
[...] a brinquedoteca pode contribuir para o desenvolvimento holístico na
educação infantil na medida em que proporciona não só o entretenimento
livre que estimula a imaginação e a criatividade, mas também atrela temas
trabalhados em sala de aula, aos jogos e brincadeiras das crianças,
despertando o interesse da mesma e, principalmente, motivando,
facilitando a evolução do seu cognitivo e sua capacidade de expressão
e socialização (NASCIMENTO, 2016.

A brinquedoteca pode conter alguns cantos pedagógicos, que são essenciais para a
exploração infantil como o canto da dramatização, canto da música, canto do faz de conta,
canto dos brinquedos diversos, canto das artes, canto dos jogos, entre outros.
Apesar de todas as possibilidades de acesso e estímulos, nada poderá substituir o afeto,
principalmente no seio familiar, onde são realizadas as primeiras experimentações do pequeno.
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pois será possível entender as fases que as
crianças passam desde o nascimento até
No primeiro ano de vida, o bebê deve a idade adulta, durante esse processo o
aprender a mamar e a chorar para que suas cognitivo, emocional, desenvolvimento físico,
necessidades sejam supridas por um adulto, social e educativo serão contemplados.
sendo estas habilidades primordiais para a
O lúdico na aprendizagem infantil age
sua sobrevivência. Esta fase também será
marcada pelo desenvolvimento motor, do de maneira positiva no que se refere ao
equilíbrio e o controle dos músculos, a fim de psicológico da criança, pois as experiências
prepará-lo para a locomoção (PIAGET, 1976). e eventos vivenciados nesta fase serão
decisivos na formação da criança. A
Para Piaget (1976), existem fases do história mostra indícios de que o lúdico
desenvolvimento infantil sendo elas: etapa está inerente ao desenvolvimento humano,
sensório-motora (0 a 2 anos) explora o mundo pois esteve presentes em diversas épocas,
que a rodeia, etapa pré-operacional (2-7 anos) aparecendo em forma de jogos, brincadeiras
brinquedos
(WHITMONT,
2010).
a imaginação e o pensamento começam ou
a ganhar espaço, etapa das operações
concretas (7-11 anos) o pensamento Nesse contexto a teoria Freudiana evidencia que as
experiências da infância têm sobre o desenvolvimento
concreto se concretiza e etapa das operações psicológico da pessoa, na medida em que o lúdico pode
formais, inicia-se altos níveis de abstrações. impactar positivamente nessas experiências, também

COMO A CRIANÇA APRENDE?

ajuda a desenvolver sua psique (NASCIMENTO, 2016).

Piaget mostra que a formação do
cognitivo humano passa pela criação de
estrutura mentais, trazendo a formação do
pensamento como um estado de equilíbrio
superior. Essa busca do equilíbrio faz com
que ocorra a aprendizagem.As fases do
desenvolvimento infantil serão marcadas pelo
amadurecimento neurológicos e o aprender
através de tentativas e erros. Sendo por meio
da exploração de ambientes, a manipulação
de objetos e a participação social na família
e escola, e vai se descobrindo como ser
e construindo o seu próprio conhecimento:
O movimento participa na elaboração e no
desenvolvimento de
todas as funções mentais:
inteligência, linguagem, afetividade, constância. As
habilidades motoras e intelectuais estão em uma
relação constante. Alguns exercícios como engatinhar,
rolar, balançar, dar cambalhotas, equilibrar-se em um
só pé, andar para os lados, equilibrar e caminhar sobre
meio fio (ou sobre uma linha no chão), caminhar em
terrenos de topografia e materiais variados (passeios ao
ar livre), pode estimular a formação da personalidade
e do eu corporal da criança (NASCIMENTO, 2016).

De acordo com Whitmont (2010) é de
extrema
importância
compreender
como a criança se desenvolve,
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Segundo Vygotsky, a criança aprende
quando experimenta algo que passa pela
(ZDP) Zona de desenvolvimento proximal até
a sua zona real, assim faz analogias a partir
do que já sabe e recebe o novo conhecimento.
Sendo a mediação por meio do contato
direto da criança e por uma experiência
vinda de uma ferramenta simbólica.
[...]a distância entre o nível real de desenvolvimento
determinado pela capacidade de resolver um
problema de forma independente e o nível de
desenvolvimento
potencial
determinado
pela
capacidade de resolver um problema com a
orientação de um adulto, um colaborador ou outras
crianças mais capazes (VYGOTSKY, 2000, p. 211).
Em suma, o ser humano para a sua
formação integral necessita passar por
estímulos saudáveis e de qualidade durante
a primeira infância e assim ter todas as áreas
do conhecimento contempladas e ao que
se refere à sua saúde psicológica também.
Por isso, a brinquedoteca é um instrumento
primordial, poderá oferecer atividades que
auxiliam todas as fases de desenvolvimento
da criança. O próximo item desta pesquisa
mostrará a importância
desta
ferramenta
(VYGOTSKY, 2000).

A IMPORTÂNCIA DA
BRINQUEDOTECA NA INFÂNCIA
A brinquedoteca pode ser definida como
um espaço estimulante, onde as crianças
podem exercitar ou adquirir suas habilidades
e competências. Semelhantes às bibliotecas,
mas com seus espaços organizados com
brinquedos e materiais que auxiliam a
aplicação de atividades direcionadas ou não,
com o objetivo de formar integralmente a
criança, por meio do lúdico, que engloba tanto
os jogos, brincadeiras, atividades esportivas,
manipulação de brinquedos quanto as
atividades artísticas e de leitura (CUNHA, 1998).
Para Cunha (1998, apud NASCIMENTO et
al, 2016, p.33) “é um espaço preparado para
estimular a criança a brincar, possibilitando o
acesso a uma grande variedade de brinquedos,
dentro de um ambiente especialmente lúdico”.
Há uma diversidade de brinquedotecas, não
existe uma regra, mas tudo dependerá do local
e das necessidades da comunidade. Segundo
Wanderlind (2016), de acordo com o espaço
aberto ou fechado e dividido por tema, este
ambiente permite a variedade de brincadeiras.
A brinquedoteca auxilia no direcionamento
do brincar, embora seja natural da criança,
este espaço permite que ela tenha diversas
habilidades estimuladas, devido à disposição
de brinquedos e cantos pedagógicos.
Assim, as crianças poderão brincar
sozinhas ou em grupos, estarão com
brinquedos, livros, instrumentos musicais
ou fantasias, ou seja, as possibilidades de
aprendizagem estarão à disposição, mas
será regulada pelo professor. Por isso,
nestas condições um método que engloba
atividades lúdicas será a melhor escolha.
De acordo com Nascimento (2016), a
brinquedoteca poderá ser um instrumento
de exploração da realidade, harmonioso
desenvolvimento motor, sensorial, imaginativo,
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criativo e social. Em outras palavras, esta
ferramenta permite a representação social e
da realidade em que a criança está inserida
e onde lhe é permitido interagir com ela.
[...] as representações sociais são construções mentais
dos objetos, inseparáveis das atividades simbólicas
dos sujeitos e de sua inserção na totalidade social
(MOSCOVICI, 2004 apud NASCIMENTO, 2016) .

Além disso, é um ambiente inclusivo,
pois aproxima a diversidade e convida
trabalhar junto, em outras palavras, brincar
juntos. Desta maneira, atende algumas das
exigências dos Parâmetros Curriculares:
Compreender a cidadania como participação social e
política, assim como exercício de direitos e deveres
políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia,
atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às
injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o
mesmo respeito; posicionar-se de maneira crítica,
responsável e construtiva nas diferentes situações
sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar
conflitos e de tomar decisões coletivas; conhecer
características fundamentais do Brasil nas dimensões
sociais, materiais e culturais como meio para construir
progressivamente a noção de identidade nacional e
pessoal e o sentimento de pertinência ao País; conhecer
e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural
brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros
povos e nações, posicionando-se contra qualquer
discriminação baseada em diferenças culturais,
de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou
outras características individuais e sociais; perceberse integrante, dependente e agente transformador
do ambiente, identificando seus elementos e as
interações entre eles, contribuindo ativamente para a
melhoria do meio ambiente (BRASIL, PCNs, 1997, p.1).

O desenvolvimento da linguagem depende da
percepção de mundo, dos estímulos às emoções e
da organização do pensamento. A junção entre os
diferentes tipos de linguagens, verbal, visual e simbólica
presentes na educação infantil exige diferentes
formas de abordagem, como nas experiências
lúdicas, e permite estabelecer contato com diferentes
signos, estimulando vários sentidos: leva a criança a
mergulhar dentro de si e trazer para fora todo o desejo
de aprendizagem latente (NASCIMENTO, 2016).
Portanto, a brinquedoteca tem um papel primordial
nas escolas de Educação Infantil ou em qualquer
lugar que existam crianças, pois é um espaço
onde poderão ter acesso a todos os estímulos
importantes para o seu desenvolvimento. A seguir,
haverá a explicação sobre a sua organização, por
meio dos cantos pedagógicos e quais as vantagens
deste tipo de adequação (NASCIMENTO, 2016).

Outro fator importante que este ambiente
auxiliar no aprimoramento da linguagem
oral, visual e simbólica, apresentadas por
meio das representações de mundo
realizadas pelas crianças, além de
atividades como o contar de
histórias, a brincadeira com
fantasias, pintura e música, a
roda de conversa, o acesso a
livros, cantigas, trava-línguas, poesias, inventar
histórias etc:
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OS CANTOS PEDAGÓGICOS DA
BRINQUEDOTECA
O principal objetivo da criação da
brinquedoteca é o desenvolvimento do brincar,
o qual a criança entra em seu mundo de fantasia,
exercita a criatividade, oferece a experiência
sensorial, desenvolve habilidades socais e
entre outras, além de desafiá-la por meio do
lúdico. Em outras palavras é o brincar livre:
O
brincar é essencial para o desenvolvimento
infantil, tanto na formação da personalidade
quanto da inteligência da criança. A ludoteca,
como espaço em que as crianças aprendem
com os brinquedos e, a brinquedoteca
como incentivadora do ato de brincar, são
ambientes importantes que colaboram para
o desenvolvimento da criança, neles ela
tem a oportunidade de passar por diversas
experiências lúdicas que lhe possibilitam
um maior conhecimento de mundo e
construção de significados. O contato com
os brinquedos possibilita às crianças criar um
mundo de fantasias, imaginação, aprendizado
e de conhecimento de si e do mundo
que estão inseridas. Tanto as mediações
lúdicas quanto a mediação da leitura são
fundamentais para o desenvolvimento
sócio-cognitivo
e
de
aprendizagem
das crianças (COSTA; NETO, 2016).
Diante de todos esses benefícios deste
espaço de aprendizagem, a criação
de alguns cantos pedagógicos se faz
necessário para poder organizar melhor
o ambiente e disponibilizar facilmente o
acesso a todas as formas de estímulos e
oportunidades de aprendizagem. Sendo eles:
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• Canto da leitura – local onde
a
criança
poderá
manusear
materiais escritos como livros,
gibis e revistas, com o objetivo de
aproximá-la do mundo da leitura;
• Canto do faz de conta – aqui
poderá desenvolver a criatividade,
através de perucas, fantasias,
óculos, tiaras, onde existe a
possibilidade
da
criança
se
transformar na personagem criada;
• Canto da música – neste espaço é
oferecida a experimentação de sons
e a reprodução e músicas e ritmos
pertencentes à cultura da criança;
• Canto das Artes – neste lugar são
fornecidas à elas canetas coloridas,
lápis de cor, tinta, cartolinas, colas,
ou seja, são oferecidos materiais
de papelaria, para que consiga ter
várias oportunidades de usar sua
imaginação, seja cortando e colando,
pintando ou apenas desenhando;
• Canto do entretenimento – neste
canto a criança poderá explorar
diversas possibilidades de aprender
brincando, seja ela por meio
de brinquedos, música, vídeos,
barraquinhas e jogos diversos
(MARQUES, 2014).
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Este espaço torna-se significativo
a partir do momento que oportuniza
às crianças um espaço propício para
o estímulo ao brincar, oferecendo
a elas uma grande variedade de
brinquedos. Torna-se significativo
também quando este mesmo ambiente
convida constantemente a criança a
explorar, experimentar e sentir ao máximo tudo
o que é oferecido, pois a partir destas relações
o espaço contribui para o desenvolvimento
de habilidades e competências essenciais
ao
indivíduo
(MARQUES,
2014).
Com
os
cantos
pedagógicos
na
brinquedoteca a criança poderá brincar em
um ambiente livre de repreensões, podendo
experimentar a vida interior e a capacidade
de concentração, o equilíbrio emocional,
o desenvolvimento da inteligência, da
criatividade, da sociabilidade, da descoberta,
do jogar e participar, ou seja, poderá ter a
sua sensibilidade cuidada (SANTOS, 1997):
Para cada espaço, a criança irá utilizar um tipo de
linguagem, como por exemplo, no canto do médico,
ela será a médica ou a paciente, que exige diferentes
linguagens de um papel para o outro e é importante
observar que a criança irá saber em qual momento o
que ela deverá fazer e falar (BARBOZA; VOLPINI, 2002).

Em suma, a disposição dos brinquedos
por cantos temáticos assegura diferentes
aprendizagens, além de ser motivadora,
estimulante e rica aos olhos infantis,
além de dar suporte à criação da
autonomia e ao desenvolvimento das
diferentes
linguagens
ali
expostas.

697

697

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ter uma infância de qualidade, permite formar seres humanos extraordinários e esta
preocupação deve-se estar além de amor e carinho, mas oferecendo diversos estímulos para
o desenvolvimento deste ser seja global.
A brinquedoteca é um espaço, que contendo os cantos adequados, poderá desencadear
diversas habilidades na criança entre elas social, cognitiva e afetiva, pois potencializa e traz
qualidade ao brincar natural da criança.
Por isso, é muito importante conhecer quais as possibilidades que este espaço educativo
é capaz de oferecer, entendendo que a criança aprende por meio do lúdico e da brincadeira.
Sendo assim escolas e espaços públicos educativos poderão ganhar e muito ao fornecer o
acesso do público infantil a este ambiente, pois entrarão em contato com o seu mundo e sua
sensibilidade.
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RODAS DE CONVERSA E
ESCUTA: SUA IMPORTÂNCIA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este trabalho, de cunho teórico, tem como principal objetivo analisar a importância
das rodas de conversa e, sobretudo da escuta no território da Educação Infantil, oportunizando
uma ampliação dos repertórios, a interação, o respeito, o diálogo, a empatia, o conhecimento
entre os bebês, as crianças e adultos, criando possibilidades de expressões individuais e
coletiva que favoreçam o desenvolvimento desses meninos e meninas, assim como o pensar e
o repensar no planejamento e pratica pedagógica, visto que, por intermédio dessas vivências
os educadores e educadoras da infância poderão fazer observações e coletar dados para
traçar caminhos para o ensino-aprendizagem, buscando sempre se questionar sobre qual
diferença está fazendo na vida daqueles bebes e crianças que estão ao seu cuidar e educar.
Esta pesquisa justifica-se pela relevância do tema, em especial, o ato de escutar, visto que no
momento em que nos permitimos ouvi-los em seus choros, gestos, vozes, estamos criando
possibilidades de aprendizado para todos os envolvidos no ambiente educativo. Para tanto, o
artigo dialoga com alguns Documentos importantes acerca da educação, como a Lei 9394/96
e o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), bem como Sukerth (2010),
São Paulo (2015), São Paulo (2019), entre outros. Por fim, o currículo Integrador da Infância
Paulistana (2015) destaca a importância dessa prática ser constante e diária no cuidar e educar
dos meninos e meninas da Educação Infantil, contribuindo e enriquecendo esta pesquisa.

Palavras-chave: Educação Infantil. Roda de conversa e escuta. Práticas pedagógicas. Desenvolvimento.
Cuidar e Educar.
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INTRODUÇÃO

A

afirmação de São Paulo (2015)
de que bebês e crianças são
únicos é bastante instigante e nos
chama a voltar e ou desenvolver um olhar
atento e sensível a essa faixa etária, posto
que, meninos e meninas possuem histórias
singulares e reconhecer isso pressupõe
por parte dos profissionais da educação
a organização de rotinas flexíveis, bem
elaboradas, criteriosamente e zelosamente
planejadas e abertas ao imprevisível
fazendo-as significativas e promotoras de
oportunidades de interações e brincadeiras
no ambiente educativo. Diante disso, a
Educação Infantil, como primeira etapa da
Educação Básica, é um dos importantes
territórios para serem trabalhadas as rodas de
conversa, que esta pesquisa objetiva mostrar,
sobretudo para além das rodas de conversa,
a escuta dos bebês e crianças, visto que,
nestas práticas pedagógicas cada criança
apresenta suas peculiaridades, umas mais
extrovertidas, outras mais introvertidas, entre
outras características únicas, assim sendo,
necessita-se de um pensar e repensar do fazer
pedagógico em benefício do desenvolvimento
integral da criança.
Nesse sentido, como desenvolver práticas
pedagógicas em que todos se sintam acolhidos
e pertencentes desse espaço? Mas como
isso poderá ser trabalhado com crianças tão
pequenas? E aquelas mais tímidas como são
feita a escuta delas? Como favorecer esse
desenvolvimento e ampliar o vocabulário e
repertórios utilizando esse recurso didático?
Brasil (1998) afirma que “a roda de conversa
é o momento privilegiado de diálogo e
intercâmbio de ideias”, nessa linha, a escuta
aos bebês e crianças é o momento favorável
para que todos possam se expressar e serem
protagonistas em suas existências.
Nessas ideias estão as vivências que os
bebês e crianças trazem como conhecimento
de seus lares, suas características familiares
e modo de fazer cultura que no planejamento
docente precisa ser considerado. Prossegue
o Documento que “Por meio desse exercício
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cotidiano as crianças podem ampliar suas
capacidades comunicativas, como a fluência
para falar, perguntar, expor suas ideias, dúvidas
e descobertas, ampliar seu vocabulário e
aprender a valorizar o grupo como instância
de troca e aprendizagem”.
Para os experientes com esta faixa etária e
sabem o significado verdadeiro dessa prática
ou aquelas educadoras e / ou educadores
que possuem um olhar sensível e atento
às vozes da infância, cada verbo desses
trazem significado salutares e imensuráveis
no âmbito do desenvolvimento dos meninos
e meninas da Educação Infantil. Elucida-nos
Brasil (1998), que:
A participação na roda permite que as
crianças aprendam a olhar e a ouvir os
amigos, trocando experiências. Pode-se,
na roda, contar fatos às crianças, descrever
ações e promover uma aproximação com
aspectos mais formais da linguagem por
meio de situações como ler e contar histórias,
cantar ou entoar canções, declamar poesias,
dizer parlendas, textos de brincadeiras infantis
etc. (BRASIL, 1998, v. 3, p. 138).
São momentos e vivências como essas, que
parecem simples, mas que são prazerosos e
agregam grandes aprendizados aos bebês
e crianças, assim como nos adultos. Assim,
esta pesquisa se justifica pela relevância
do tema, rodas de conversa e escuta: sua
importância na educação infantil, visto que
no momento em que nos permitimos ouvir
as crianças, seus choros, seus gestos, suas
vozes, podemos ser facilitadores de seu
desenvolvimento, propiciando dessa forma
momentos de escuta, respeito no ambiente
educativo, entre bebês, crianças e adultos
frequentadores do espaço educativo para
enriquecer pedagogicamente o cuidar e o
educar.
Como podemos observar a seguir, a
presente pesquisa está dividida em três
capítulos, quais sejam: I - ingresso do bebê e
da criança na educação infantil; II – práticas
significativas e organizadas na educação
infantil e III - rodas de conversa e escuta, que de
modo breve, procura explanar o assunto para
uma melhor compreensão e conhecimento.
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INGRESSO DO BEBÊ E DA CRIANÇA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Comumente ao ingressar na Educação
Infantil o bebê e a criança recorrem ao choro,
algo natural, devido àquela experiência
ser nova para ela e por ainda estarem tão
vinculados as suas famílias, apesar de
algumas delas passarem por esta fase com
mais tranquilidade, pois ao verem a sala
preparada com brinquedos estruturados
ou não estruturados, já vão logo se
apropriando, interagindo com os objetos,
ambientes, crianças e adultos ou disputando
brinquedos e espaços. Outras demonstram,
porém, inevitavelmente maiores dificuldades
representadas em choros e sinalizam que
querem a sua pessoa do apego, que pode ser
pai, mãe, avós, irmãos, outros familiares ou
responsáveis, o que deve ser compreendido
e terem as suas necessidades atendidas
com muito zelo e carinho, como se fosse
parte integrante da mesma família, evitandose que essa angústia se prolongue e tenham
um acolhimento tranquilo, sem sofrimento e
sintam-se em segurança e confiança para esta
etapa com novas vivências. Sobre isso Sukerth
(2010) relata-nos que “durante o período de
ingresso da criança e família na creche, vivese uma situação estranha, a criança é levada a
um local desconhecido, no qual há brinquedos,
outras crianças e adultos desconhecidos”.

manifesta primeiramente o comportamento
de protesto e o sentimento de angústia”.
Dessa forma, é fundamental que educadores
e educadoras sejam sensíveis a isso,
solicitando para que os pais e ou responsáveis
transmitam segurança a criança e conversem
com elas explicando que elas permanecerão
na escola por determinado tempo, e que
após isso, retornarão aos seus lares, isso
precisa ser explicado pelos profissionais
da Educação, mais especificamente pelos
professores e professoras, no acolhimento
às famílias, preferencialmente na reunião
de pais, bem como ser reforçado por essa
equipe docente, à medida que tiverem
oportunidade nos diálogos cotidianos.
No que se refere a esse acolhimento,
algumas Unidades adotam uma forma bastante
positiva, na qual as famílias permanecem na
escola junto com os bebês e crianças até eles
se sentirem à vontade e felizes, fortalecendose os
vínculos, proporcionando
essa
segurança e parceria
entre
todos os envolvidos, em
especial aos nossos
pequenos.

Esse ambiente, embora preparado pelos
profissionais de educação, com cantinhos
lúdicos,
brinquedos,
brincadeiras,
interações, músicas, cantigas e
outros artefatos para o brincar, não
é o habitual da criança, e em caso
de ingresso, muitas vezes, seus pais e ou
responsáveis, ainda estão buscando conhecer
o local e funcionários, e em alguns casos,
podem passar insegurança as crianças ao se
expressarem verbal ou gestual para a criança
e para o bebê. Ela continua: “A criança, ao
viver a separação sente aflição, que será
mais intensa se o ambiente e as pessoas
forem desconhecidos, em resposta ela
703
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PRÁTICAS SIGNIFICATIVAS E
ORGANIZADAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
No ambiente da educação infantil, primeira
etapa da educação básica, conforme reza
a Lei de Diretrizes e Bases - LEI Nº 9.394
de 20 de dezembro de 1996 - Art. 29, traz
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. É nesse sentido que importantes
documentos tais como o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil
(1998), o Currículo Integrador da Infância
Paulistana (2015), entre outros, orientam
e subsidiam para que as práticas sejam
planejadas em benefício dos bebês e crianças.
De acordo com Santos (2017) as atividades
pedagógicas influenciam na formação da
criança e quando bem conduzidas chegam a
modificar comportamentos tristes e inseguros,
ela segue dizendo que para alcançar esse
objetivo, as atividades devem ser ministrada
de forma curiosa e renovada, digo ainda
prazerosas e significativas visando atender
as especificidades de cada educando, sendo
pensadas para aquele agrupamento específico,
e só assim passam a ser vistas como recursos
didáticos pedagógicos para cativar as crianças,
e com estímulos elas possam se desenvolver.
Ribeiro
(2018)
ressalta
que
as
potencialidades dos bebês e das crianças se
ampliam à medida que vivem experiências
organizadas e apoiadas por educadores
desafiadores das ações e possibilidades
desses meninos e meninas. Concernente a isso:
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A formação da professora e do professor
de crianças na Educação Infantil (...) se dá
também na relação com a prática pedagógica,
no conhecimento e estabelecimento de
vínculos com as crianças. Dá-se pelo diálogo,
observação, reflexão, planejamento individual
e coletivo dos tempos e espaços por meio das
relações que se estabelecem nas Unidades
Educacionais, (inclusive entre a escola e as
famílias/responsáveis) e, ainda, pelas vivências
organizadas para e com as crianças. O papel
fundamental que professoras e professores
têm na organização das experiências que
bebês e crianças vivem nas U.Es exige
que planejem sua prática pedagógica e a
replanejar com os bebês e as crianças de sua
turma, selecionam, organizam e disponibilizam
materiais, organizem as formas de gestão
do tempo, atente para estabelecer relações
democráticas com o grupo de crianças, colegas
e famílias, proponham e organizem vivências
com e para as crianças e avaliem todo esse
percurso a partir da interação, observação
e diálogo com os sujeitos envolvidos nos
processos (SÃO PAULO, 2015. p.40).

Um aliado a tudo isso é o compartilhamento
de ideias e experiências pedagógicas entre os
educadores e educadoras, tomando o cuidado
para que sejam de excelência, por meio de
reuniões coletivas, redes sociais, e dessa
junção entre relatos, observações, escuta,
reflexões, olhares, sensibilidades, possam
promover salutares subsídios para práticas
qualitativas, aproveitando o tempo que a
criança permanece na Unidade Educacional
atendendo-a em seu cuidar e educar,
tendo liberdade, autonomia, protagonismo,
priorizando-se as brincadeiras e as interações.
Finaliza São Paulo (2015), que neste
conjunto de práticas pressupõe coerência
entre as concepções apresentadas para
discussão nesse documento e as escolhas
pedagógicas que se materializam no cotidiano
dos tempos e espaços da Educação Infantil.
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RODAS DE CONVERSA E ESCUTA
É a experiência que a criança vive, o lugar que
ela ocupa nessas experiências vividas (se é
sujeito atuante, envolvido, interessado, curioso,
participante ou se é alguém que apenas segue
ordens; que ouve, mas não fala; que escuta,
mas não é escutado; que obedece, mas não
é chamado a pensar, a decidir, a fazer parte
da vida na escola) e o contexto histórico e
cultural em que está inserida contribuem
com sua aprendizagem. Nesse sentido, a
aprendizagem depende da interação entre
crianças, entre elas e os adultos e do acesso
que elas têm ao meio sócio-histórico-cultural
(do mundo que se apresenta para elas). É a
aprendizagem com as experiências vividas,
portanto, que impulsiona o desenvolvimento.
Este não é natural ou genético, e sim produto
das experiências efetivamente vividas pelas
crianças em contato com crianças de diferentes
idades, com adultos e com o mundo de
objetos, relações, linguagens, conhecimentos,
hábitos e costumes, valores, formas de pensar
de falar e de se expressar com que a criança
entra em contato (SÃO PAULO, 2015, P.34).

Não tão recente o termo, é comum ouvirmos
sobre as rodas de conversa, pautando-nos
em Moura e Lima (2014) quando falamos de
roda de conversa, somos remetidos àquelas
conversas informais, familiares, que estão se
perdendo no tempo, infelizmente a cada dia
vamos tendo certeza disso, porque muitos
assuntos relacionados à convivência familiar,
as regras, o respeito, os valores, os diálogos
nascidos ao redor do fogão, para quem teve
uma criação no interior, usualmente eram os
fogões de lenha, da mesa de jantar ou da
cozinha, enquanto a avó ou a mãe cuidava do
preparo do bolo frito, muito conhecido como
bolinho de chuva, para saborearmos com um
café ou chá quentinho, espaço de atualização do
que tinha ocorrido na família e na comunidade
numa partilha de alegrias e tristezas, um
momento de abrir a alma e os corações.
Todavia, na definição das palavras, o que vem
a ser esse termo roda de conversa e escuta?
O Dicionário Priberam (2019), traz a
expressão da roda como o conjunto de pessoas
com que se convive mais frequentemente
ou grupo de pessoas dispostas em círculo;
já a conversa como a troca de palavras ou
frases entre dois ou mais interlocutores e a
escuta como o ato de escutar, pessoa que
escuta, lugar em que se escuta, prestar
ouvido a, dar atenção a ou tornar-se atento
para ouvir. Esses momentos são bem
perceptíveis nas Unidades que promovem o
acolhimento dos bebês e crianças com as
famílias e ou responsáveis, pois essa união
e vínculo vão se tecendo entre ouvir e falar,
num diálogo respeitoso, atento e acolhedor.
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Com isso Lima e Moura (2014) corrobora numa
afirmação de que também com as rodas de conversa,
quando utilizadas num ambiente propício para o
diálogo, em que haja democracia e todos se sintam
à vontade e respeitados para partilhar e escutar,
despertando inclusive, a atenção na e para
escuta. Elas prosseguem sinalizando que nas
rodas de conversa, o diálogo é um momento
singular de partilha, porque pressupõe um
exercício de escuta e de fala, momento ideal
para estimular aqueles bebês e crianças mais
tímidos, que se repararmos bem, são bastante
observadores e atentos a toda ação a sua
volta, confirmando o que prega São Paulo
(2015) de que Bebês e crianças são sujeitos
potentes que expressam em suas ações aquilo
que aprendem sobre o mundo que os cerca,
produzindo cultura, constituídos sócio-históricoculturalmente e capazes de participar de maneira
ativa do próprio processo educativo, entretanto,
necessitam de um olhar sensível e estimulante.
Provoca-nos São Paulo (2019) que nos compromissos
educativos que assumimos quando temos um grupo sob
nossa responsabilidade, é necessária a organização de
um cotidiano que atenda a essas variáveis e considerem
as situações que provocam aprendizagens e que estão presentes
no dia a dia da escola, para que se expressam e desenvolvem
juntamente com o seu agrupamento, as autoras (2014) informamnos que nesta escuta e fala que se agregam vários interlocutores,
e os momentos de escuta são mais numerosos do que os de fala,
todavia são pouco utilizadas em nosso cotidiano, fazendo-se assim,
necessário incorporar e ou repensar a roda de conversa, essa escuta.
Retomando São Paulo (2015) as educadoras e educadores precisam
olhar criticamente essas concepções com a finalidade de desconstruir,
descolonizar e desnaturalizar os rótulos de bebês e crianças como seres
sem presente, sem opinião, e apenas serão alguém futuramente, esses
meninos e meninas são produtores de cultura desde que são gerados.
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Dessa forma, é fundamental que esse
desafio desloque-se integralmente para
além da teoria, mas nas práticas diárias, no
exercício constante de se colocar no lugar da
criança, compreendendo o seu ponto de vista
de forma ética, respeitosa, acolhedora e sem
julgamentos e para isso, é preciso ouvi-la e um
bom recurso pedagógico para esta prática são
as chamadinhas com as fotos das crianças,
as cantigas com fantoches, de personagens
conhecidos por elas, fantoches de frutas,
verduras e legumes, relacionados às suas
alimentações, planejando momentos para
que elas se expressem e sintam-se acolhidos
e pertencentes do espaço, oportunizando
momentos para que mesmo tão pequenas ou
tímidas, seja feita a escuta delas, favorecendo
esse desenvolvimento integral, ampliando o
vocabulário e repertórios. São Paulo (2015)
traz reflexões de que “educa-se pela força
do exemplo das atitudes respeitosas, éticas,
democráticas exercidas pelos adultos na
relação com bebês e crianças, e isso é cuidado.
Cuida-se acolhendo, ouvindo, encorajando”,
é urgente e necessário que educadoras e
educadores da infância apoiem e estimulem
no sentido de desenvolver o aprendizado de
pensar e agir, de cuidar de si, do outro, da
escola, da natureza, da água, do Planeta, que
para isso também, é fundamental a escuta.

A roda de conversas deve promover propostas
pedagógicas que possibilitam a participação
ativa das crianças no processo de ensino
e aprendizagem. Logo, cabe ao professor
desenvolver atividades significativas que
consideram o desenvolvimento integral da
criança. A estrutura da roda contribui para
que cada criança passe a ver o outro, como
parte importante do grupo, é através das
relações de diálogo, da troca de ideias e das
resoluções de conflito que as crianças passam
a identificar o outro como sujeito, e que como
sujeito ele precisa ser respeitado e valorizado,
Ao possibilitar as crianças, a momentos de
troca de aprendizagens, o professor está
ocasionando que uma aprenda com a outra,
cabe assim ao professor o papel de mediador,
de coordenador, que ensina a estrutura e
o funcionamento da roda para as crianças,
transformando
simples
questionamentos,
em um momento de muitas aprendizagens.
(ASSUNÇÃO & COLABS, 2016, p. 4).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não tão recente o termo, é bastante comum ouvirmos sobre as rodas de conversa e para
além desta, está a importância da escuta, que é fundamental desde o acolhimento desses
pequenos, sejam por intermédio dos balbucios, gestos, palavras, choro, participação e ou
observação que o docente precisa estar atento as vozes da infância, favorecendo cotidianamente
os momentos para as rodas de conversa e escuta.
Nesses momentos, o educador e ou educadora necessita ter a sensibilidade para não
transformar essas rodas de conversa em momentos para chamar a atenção do seu agrupamento,
mas proporcionar situações para que todos possam participar, incentivando aquelas crianças
mais tímidas a se expressarem, favorecendo a escuta, o diálogo, o respeito a vez do outro
falar, ampliando os vocabulários, os repertórios, o protagonismo, sistematizando assim, as
rodas de conversa e escuta, observando-os e apoiando-os. O currículo Integrador da Infância
Paulistana (2015) destaca a importância dessa prática ser constante e diária no cuidar e
educar dos meninos e meninas da Educação Infantil, faz-se oportuno trazer os ensinamentos
de São Paulo (2015) que a equipe docente precisa olhar criticamente essas concepções com
a finalidade de desconstruir, descolonizar e desnaturalizar os rótulos de bebês e crianças
como seres sem presente, sem opinião, e apenas serão alguém futuramente, esses meninos
e meninas são produtores de cultura desde que são gerados.
Dessa forma, é fundamental que esse desafio desloque-se integralmente para além da
teoria, mas nas práticas diárias, no exercício constante de se colocar no lugar da criança ou
bebê, compreendendo o seu ponto de vista de forma ética, respeitosa, acolhedora e sem
julgamentos e para isso, é preciso ouvi-la e um bom recurso pedagógico para esta prática
são as chamadinhas com as fotos das crianças, as cantigas com fantoches, de personagens
conhecidos por elas, fantoches de frutas, verduras e legumes, relacionados às suas
alimentações, planejando momentos para que elas se expressem e sintam-se acolhidos e
pertencentes do espaço, oportunizando momentos para que mesmo tão pequenas ou tímidas,
seja feita a escuta delas, favorecendo esse desenvolvimento integral, ampliando o vocabulário
e repertórios.
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EDUCAÇÃO ESTÉTICA E
EDUCAÇÃO ESPECIAL
RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar um estudo que enfoque a Educação estética
e a educação especial. Para tanto, tem-se como aportes teóricos, os seguintes trabalhos,
Educação Especial (Lei 9.394), Educação Estética (Vygotsky 2001; 2003; 2004 e Leontiev
2000). Interface do ensino de arte, educação estética na educação especial, para isso, fazse necessário mostrar o movimento da busca pela compreensão da educação estética,
bem como da educação especial, pois se entende ser este o caminho a seguir, a pesquisa
como forma de capacitação, caminho do professor/ mediador em constante movimento
em busca de metodologias, conteúdos, materiais, suportes tecnológicos para alcançar
o seu objetivo maior, que é a aprendizagem do aluno e consequente desenvolvimento.

Palavras-chave: Artes; Educação Estética; Educação Especial.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo desta pesquisa é evidenciar
a educação estética e a educação
especial através de relações e
articulações que a mostrem a como uma
forma de ensino de arte que se articula
com a educação especial, promovendo a
educação inclusiva. Para iniciar o assunto, é
pertinente realizar uma incursão em algumas
definições, as quais serviram para evidenciar
a importância do professor/mediador, aquele
que promove o desenvolvimento de seus
alunos, bem como a metodologia utilizada
por ele em sala de aula, fazendo uma reflexão
sobre o ensino de arte para alunos com
deficiência à luz da teoria de Vygotsky, mais
precisamente através da educação estética.
Essa opção surgiu através da observação
do professor em sala de aula durante
o estágio da educação infantil e ensino
fundamental II. As falas dos professores
neste período do estágio causaram a esta
pesquisadora angústia, incômodo, que
a princípio ficaram na revolta, mas que
felizmente, com a ação do tempo, geraram
um movimento de busca, entendimento,
compreensão, através desta pesquisa.
E todo este processo é visto nas palavras
a seguir:
(...) Só um estado de incômodo social provoca
mudança no aparelho psíquico. O bem-estar
absoluto o mergulharia em um sono profundo. A
fonte de todo movimento da alma, do pensamento
mais insignificante a uma descoberta genial, é o
mesmo. (ZALKIND apud VYGOTSKY, 2004, p. 460)

Partirei do incômodo que gerou o movimento
da busca pela compreensão da educação
estética, bem como da educação especial,
pois se entende ser este o caminho a seguir,
a pesquisa como forma de capacitação,
caminho do professor/ mediador em constante
movimento em busca de metodologias,
conteúdos, materiais, suportes tecnológicos
para alcançar o seu objetivo maior, que é
a aprendizagem do aluno e consequente
desenvolvimento. Segundo Vygotsky (2004,
p.451) “o professor deve beber em uma
fonte abundante”, enfatizando a característica
pesquisadora inerente a esta profissão,
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colocando o professor como eterno estudante,
ou seja, sempre em busca de atualização.
É certo que as políticas públicas que
regem as leis sobre a educação especial são
recentes e que as disciplinas de educação
especial e políticas públicas são novas
nos cursos de licenciatura. Mas, quando
olhamos para a história do ensino de arte e
a educação especial encontramos iniciativas
como a de Helena Antipoff, idealizadora da
Pestalozzi1, que foi fundada em 1932. Nela
evidencia - se que a metodologia de ensino
aos alunos da educação especial não se
diferencia da metodologia aplicada na escola
regular, o que acontece são adaptações.
De acordo com Vygotsky:
O método de ensino exige do professor aquele
dinamismo, aquele coletivismo nos quais deve estar
mergulhado o espírito da escola. O mestre deve
viver na comunidade escolar como parte inalienável
dela e, neste sentido, as suas relações com aluno
podem atingir tal força, transparência e elevação
que não encontrarão nada igual na escala social
das relações humanas (VYGOTSKY 2004, p. 455).

Nestas palavras encontramos um caminho
a seguir por meio da perspectiva histórico/
cultural, isto é, através das condições
concretas da vida e dos diferentes lugares,
percebe-se como o indivíduo se formou. Neste
ciclo, estão inclusas as apropriações dos
conhecimentos historicamente acumulados
pela sociedade, que permitem a todos a
aquisição de habilidades, atitudes, valores, etc.
O trabalho está dividido em dois capítulos.
O primeiro discorre sobre a Educação
Especial, conceituando e tratando da
história do ensino de arte e da educação
especial, numa interface com os estudos de
Vygotsky e sua abordagem histórico/cultural
encaminhando para a educação estética.
O
segundo
capítulo
conceitua
e
apresenta a educação estética como uma
abordagem, caminho que o professor
pode seguir para promover a inclusão e o
desenvolvimento do aluno com deficiência.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL E O ENSINO DE
ARTE
Este capítulo tem como objetivo falar
sobre a educação especial apropriandose das leis que a norteiam contextualizada
com o ensino de artes, através da educação
estética. Essa contextualização será feita
a partir das abordagens de Reily (2007) e
Oliveira (2008), acerca das reflexões sobre
a prática de arte na educação especial, bem
como sobre imaginação, processo criativo
na educação tradicional e especial e sobre
a importância da arte na educação inclusiva.
“São direitos sociais a educação, a saúde, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados
na forma desta constituição” (BRASIL/1988).
A educação especial consiste em um processo
característico que visa o desenvolvimento
das pessoas com necessidades especiais
e, neste caso, do aluno que possui alguma
deficiência. A Lei N°9394, de 20 de dezembro
de 1996, está aos poucos sendo incorporada
não somente pelas instituições de ensino
público e privado, como pela sociedade
como um todo. Essa incorporação é vista
pela presença dos alunos especiais com
deficiência matriculados nas escolas regulares,
as quais possuem suporte de professores
auxiliares, de salas de recursos e adaptações
físicas concernentes à acessibilidade para
a qual a sociedade vem se adequando
diante das leis estabelecidas (LDB, 1996).
A educação especial, por meio de uma
política de educação inclusiva, prevê a
inserção e a permanência de pessoas em
classes do ensino regular independente
de suas condições físicas, cognitivas,
sensoriais, origem socioeconômica, raça, etc.

O dever do Estado com educação escolar pública
será efetivado mediante a garantia de: inciso III:
atendimento educacional especializado gratuito aos
educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades,
preferencialmente na rede regular de ensino. (BRASIL,
1996) As Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica, de acordo com Artigo
Segundo da Resolução CNE/CEB n°2/2001 também
regulamentam esse processo determinando que:
Os sistemas de ensino devem matricular todos
os alunos, cabendo às escolas organizaremse para o atendimento ao educando com
necessidades educacionais especiais assegurando
as condições necessárias para uma educação
de qualidade para todos. (BRASIL, 5 2001).

Os artigos referentes ao capítulo V da
LDB dispõem sobre a Educação Especial
e teve sua redação alterada pela Lei
12.796 de 2013, no qual o artigo 58 diz:
Entende-se por educação especial, para os efeitos
desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
§ 1° Haverá, quando necessário, serviços de apoio
especializado, na escola regular, para atender às
peculiaridades da clientela de educação especial.
§ 2° 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 interação nas classes de ensino regular.
§ 3° A oferta de educação especial, dever
constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a
seis anos, durante a educação infantil ( Lei 12.796 /2013).

Este atendimento é denominado de
atendimento educacional especializado, no
qual a educação especial direciona suas ações
para o atendimento de suas especificidades no
processo educacional e orienta a organização
de redes de apoio, formação continuada,
identificação de recursos, serviços e o
desenvolvimento de práticas colaborativas.

A atual Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), Lei 9.394 de
dezembro de 1996, dispõe no Artigo 4° que:
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Dentro do mesmo diploma legal, o artigo
Parágrafo único. O poder público adotará
59 assegura:
como alternativa preferencial, a ampliação do
atendimento aos educandos com deficiência,
Os sistemas de ensino assegurarão aos
transtornos globais do desenvolvimento
educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: e altas habilidades ou superdotação na
– Currículos, métodos, técnicas, recursos própria rede pública regular de ensino,
educativos e organização específica, para atender independentemente do apoio às instituições
suas necessidades;
previstas neste artigo (LEI 12.796 /2013).
– Terminalidade específica para aqueles que não
puderem atingir o nível exigido para a conclusão do
ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e
aceleração para concluir em menor tempo o programa
escolar para os superdotados;
– Professores com especialização adequada
em nível médio ou superior, para atendimento
especializado, bem como professores do ensino regular
capacitados para a integração desses educandos nas
classes comuns;
– Educação especial para o trabalho, visando a
sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive
condições adequadas para os que não revelarem
capacidade de inserção no trabalho competitivo,
mediante articulação com órgãos oficiais afins, bem
como para aqueles que apresentam uma habilidade
superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;
- Acesso igualitário aos benefícios dos programas
sociais suplementares disponíveis para o respectivo
nível do ensino regular (Lei 12.796 /2013).

No artigo estão definidas as características
da educação especial dirigida aos alunos
com necessidades especiais, isto é, abordam
assuntos sobre currículos, métodos, técnicas,
terminalidades ou acelerações, professores,
visando o trabalho, bem como acesso
igualitário aos benefícios e programas.
O último artigo da lei, que regulamenta a
educação especial estabelece:
Os órgãos normativos do sistema de ensino
estabelecerão critérios de caracterização
das instituições privadas sem fins lucrativos,
especializadas e com atuação exclusiva
em educação especial, para fins de apoio
técnico e financeiro pelo Poder Público.
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A educação especial no Brasil busca,
por meio da política de educação inclusiva,
promover a educação de forma democrática
ao alcance de todos; a prática escolar deve
ser consciente e prestigiar a convivência com
a diversidade, com as diferenças culturais
e individuais e incluir assim o educando
com necessidades educacionais especiais
no ensino regular. Essa política busca a
disponibilização do espaço escolar incluindo
as pessoas que apresentam necessidades
especiais através das classes especiais.
Sobre a educação inclusiva, Oliveira discorre:
A educação inclusiva, então, ao propor uma
educação para todos e uma educação para a
diversidade, que respeite as diferenças, apresenta
como referencial a diferença como alteridade, o outro
como <<distinto>>, superando a visão de diferença
de caráter identitário e hegemônico estabelecida em
relação ao outro, o “normal” (OLIVEIRA, 2011, p. 258).

Entende-se, então, a educação inclusiva
como a inclusão e permanência de crianças
e jovens com deficiências, transtornos
globais do desenvolvimento, altas habilidades
ou superdotação nas classes comuns do
ensino regular. E, é neste sentido, que
a escola deve se adaptar para receber
estes alunos de forma a possibilitar
apoios adequados (MAZZOTTA, 1998).
É importante salientar que para prover
esses apoios adequados é necessário saber
quais são as necessidades educacionais
especiais dos alunos, que variam de indivíduo
para indivíduo. Este conhecimento deve ser de
todos os profissionais envolvidos no processo
educacional do aluno, e pode ser obtido
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através da observação direta, do contato com
a família, da troca de informações contidas
em avaliações no contexto, avaliações
pedagógicas, psicológicas, etc. `as quais o
aluno tenha sido submetido. Segundo Mazzota
(1998) “é na convivência com os outros e
com o meio ambiente que as necessidades
de qualquer ser humano se apresentam”.
Portanto, o autor considera relevante
que a identificação das necessidades
educacionais especiais e as orientações
sobre os atendimentos aos alunos, que
porventura as tenham, aconteçam de forma
criteriosa pelos profissionais envolvidos e
pela família do aluno. Ressalta que grande
parte das necessidades educacionais
especiais de alunos com deficiência pode
ser atendida com recursos regulares da
própria escola comum (MAZZOTTA, 1998).
Entretanto, quando houver a ocorrência
de necessidades educacionais, que estejam
além do atendimento proporcionado pelos
professores e recursos das escolas comuns,
será necessário que se conte com serviços
educacionais por parte de professores
especialmente preparados (MAZZOTTA, 1998).
Como foi visto anteriormente nas Diretrizes
Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica de 2001, para organização
das salas de aula que possuírem alunos
com deficiência, será necessário prever
flexibilizações e adaptações curriculares,
metodologias de ensino, recursos didáticos
diferenciados e processos de avaliação
adequados
ao
desenvolvimento
dos
alunos que apresentam necessidades
educacionais especiais em consonância com
o Projeto Pedagógico da escola respeitada
a frequência obrigatória. (BRASIL, 2001).
É através da interação, da mediação7, e
principalmente considerando o ser humano
no seu contexto histórico, social e cultural
no qual está inserido, ou seja, é necessário
considerar o ser humano como: “[...] corpo

e mente, enquanto ser biológico e social,
quanto membro da espécie humana e
participante de um processo histórico”
(OLIVEIRA, 2005, p. 23). É por meio da
perspectiva da abordagem histórico-cultural de
Vygotsky que buscamos alicerçar a inclusão.
O intercâmbio com o mundo não é uma
relação direta, mas uma relação que ocorre
por mediação, entre os sistemas simbólicos
e os elementos intermediários do sujeito e do
mundo, “[...] a analogia básica entre signo
e instrumento repousa na função mediadora
que os caracteriza” (VYGOTSKY, 2003,
p.71). “[...] aprendizado e desenvolvimento
estão inter-relacionados desde o primeiro
dia de vida da criança” (VYGOTSKY,
2003, p.110). Vygotsky dá função ao outro
social através do desenvolvimento dos
indivíduos, e na relação do aprendizado
relacionado ao desenvolvimento. É na troca
com outros indivíduos e consigo próprio
que se vão internalizando conhecimentos,
papéis e funções sociais, o que possibilita
o desenvolvimento de conhecimentos e da
própria consciência. Trata-se de um processo
que marcha do plano social (relações
interpessoais), para o plano individual interno
(relações intrapessoais). No processo de
interação social, o indivíduo não é passivo, mas
sim ativo. Trata-se de um processo dinâmico.
A partir destas premissas do pensamento
de Vygotsky, pode-se pautar a escola, e
especificamente a escola inclusiva, o ensino
de arte, onde a intervenção pedagógica
e a mediação seriam fundamentais para
desencadear o processo ensino-aprendizagem.
Em seu livro Psicologia da Arte (2001),
Vygotsky diz que o imaginário e o processo de
atribuição de significados permitem o acesso
à construção e à gênese de categorias de
sentido para o que se é e para o que se faz
o que em sua acepção não se pode abstrair
da interação social. Para o autor, a arte se
conecta a esse processo, como conhecimento
e ação em interação sócio/cultural.
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Nesse aspecto não há espaço para a difusão
de conhecimentos sem a presença dos signos,
dos símbolos e da cultura, entendidos como
agentes mediadores e instrumentos úteis no
processo de obtenção do conhecimento. Cabe
ao professor conhecer essa questão, para
adequar posturas e métodos a um modelo que
se encaixe com práticas educativas atuais.

Esta também será estudada pela abordagem
de Leontiev (2000), que discorre sobre a função
da arte e a educação estética, destacando
esta como um problema relacionado à arte e
a personalidade: em que se discute monólogo
ou diálogo e a competência estética, ligada
ao desenvolvimento estético de cada pessoa.

Na educação inclusiva, a mediação adquire
um caráter de construção do conhecimento:
o aluno, como indivíduo que aprende; o
professor, como mediador; a cultura, os signos
como instrumentos a serem empregados. “O
princípio que regula a dinâmica implícita nessa
trama cultural conceitual é a interação social.
Trata-se de um modelo pertinente em tempos
de educação inclusiva, onde a interação é o
princípio essencial” (Vygotsky, 1984, p.145).
Interagir, mediar são fundamentos básicos
que fundamentam a educação inclusiva.

O CONCEITO DE EDUCAÇÃO
ESTÉTICA
No estudo de Vygotsky (2004), percebe-se
como a educação estética teve seu caminho
atrelado à pedagogia, como um meio de
auxiliar o pedagogo a educar o conhecimento,
o sentimento ou a vontade moral.

Seguindo neste contexto de moral e arte,
fez-se necessário desfazer o caráter místico
da arte como forma de pregar, introduzir,
exemplificar a moral às crianças. Usando a
ENSINO DE ARTE E A EDUCAÇÃO
arte como uma ilustração, um desenho acerca
ESTÉTICA
dessa ou daquela regra moral. Essa função
colocou a arte como um dogma moral9 ficando
O propósito deste capítulo é falar sobre o esquecido e ignorado o fato psicológico
ensino da arte através da educação estética, da diversidade de possíveis interpretações
desenvolvendo-o de forma a se apropriar tanto ocasionando assim diversas conclusões morais.
da parte histórica, como da parte teórica que
envolve a educação estética, sendo pautado
Assim, a educação estética passou
nos estudos de Vygotsky (2001; 2003; 2004). por vários equívocos além do que se viu
anteriormente, ou seja, também foi usada
Inicia-se abordando a educação estética como forma de ampliação do conhecimento,
no contexto do ensino de arte, definindo uma imposição de forma social e cognitiva,
o que é a educação estética e como ela na qual substituíam o estudo dos fatos e
pode ser uma ferramenta a ser utilizada leis estéticas pelos fatos contidos na obra.
pelo professor de arte, de maneira a
contribuir para a educação inclusiva.
Esse ponto de vista estabeleceu a falsa
concepção de que a arte seria uma espécie
Vygotsky (2004) abrange o tema fazendo de cópia da realidade, uma espécie de
uma correlação com a pedagogia, referindo-se fotografia que lembra uma foto coletiva, dando
à estética a serviço da pedagogia, passando a ideia de que através dela o ser humano
por contextos como a moral e a arte, a arte seria capaz de conhecer, não somente
e o estudo da realidade, o sentido biológico os que ali estavam retratados como seus
da educação estética, etc. Tal percurso familiares, mas também o seu bairro, a sua
leva o leitor a apropriar-se da educação cidade, bem como a cultura de todo um país.
estética no contexto histórico e teórico.
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Quanto a isso Vygotsky afirma que:
A obra de arte nunca reflete a realidade em toda
sua plenitude e verdade real, mas é um produto
sumamente complexo da elaboração dos elementos
da realidade, de incorporação a essa realidade de
uma série de elementos inteiramente estranhos
a ela. A realidade sempre aparece na arte tão
transfigurada e modificada que não há como transferir
diretamente o sentido dos fenômenos da arte para
os fenômenos da vida (VYGOTSKY, 2004, p.329).

De maneira resumida, a estimulação está
ligada à contemplação, á elaboração, isto
é, a uma construção sobre o que se vê na
contemplação e, desse modo, a resposta
seria a ação do espectador diante do que
apreciou, do que elaborou e, portanto, do
que construiu após esse processo. Toda
essa atividade é o que constitui o dinamismo
estético básico que, por sua vez, é um
dinamismo do organismo que reage a um
estímulo externo. Mas, se essa atividade
se constitui numa dinâmica do organismo,
qual o valor biológico da atividade estética?

Não bastasse tratar a arte como dogma moral,
como forma de aquisição de conhecimento, a
pedagogia reduziu a estética ao sentimento
do agradável, do imediato de prazer e alegria,
De acordo com (Vygotsky, 2004, p. 337)
isto é, a obra de arte era vista como um
“a criação é a necessidade mais profunda do
meio para despertar reações hedonísticas.
nosso psiquismo em termos de sublimação
de algumas espécies inferiores de energia”.
Mais à frente, superada a fase da arte como
suporte para reação prazerosa, mesmo que
Assim, a criação artística é responsável pela
passivamente iniciada, a contemplação da
transformação de algumas energias psíquicas
obra abre caminho para uma nova visão da
que não foram utilizadas ou não encontraram
obra de arte em si, ou seja, a contemplação
escoamento, ou ainda que não foram acionadas
se torna um primeiro momento, o primeiro
na atividade normal do organismo. Enfim, fica
impulso, o impulso básico que Vygotsky
evidente que tais possibilidades superam
(2004) chamou de impulsos primários.
essas atividades colocando a criação como
uma forma de cobrir por completo os resíduos
O impulso primário é exercido por um olhar
que se encontram entre as possibilidades e a
frio e calculista, sem permissão de esboço
realização. Ou seja, o que fica sem realização
de sentimentos, não existindo a possibilidade
na vida deve ser sublimado, direcionado
para uma reação á obra
de forma com que tal energia sirva para
promover, viabilizar a criação, pois o que
9 Conjunto de opiniões de um indivíduo ou
não se realiza em termos de possibilidades,
grupo social. Porto, 2011.
potencialidades, possui somente dois
caminhos: a sublimação ou a neurose.
observada. Porém, o erro encontra-se
na impossibilidade dessa reação, nessa
Sobre a Sublimação VYGOTSKY:
contemplação, apreciação, sem que haja um
diálogo da obra com o espectador, que faz
Assim, do ponto de vista psicológico a arte constitui
parte da educação estética, da atitude estética, um mecanismo biológico permanente e necessário
levando-o a abdicar-se de sua percepção de superação de excitações não realizadas na vida
pessoal. Entende-se que contemplar faz parte e é um acompanhante absolutamente inevitável
de um processo de construção da emoção da existência humana nessa ou naquela forma. Na
criação artística a sublimação se realiza em formas
estética, na qual se desenvolve uma atividade sumamente tempestuosas e grandiosas, realizando-se
construtiva em três momentos: a estimulação, na percepção artística nas formas dos estilos que a
a elaboração e, por fim, a resposta. nós se dirigem formas essas atenuadas, simplificadas
e antecipadamente preparadas pelo sistema. Daí
tornar-se compreensível o importantíssimo sentido
independente da educação artística como criação
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de habilidades permanentes para a sublimação do
subconsciente. Educar esteticamente alguém significa
criar nessa pessoa um conduto permanente e de
funcionamento constante, que canaliza e desvia para
necessidades úteis a pressão interior do subconsciente.
A sublimação faz em formas socialmente úteis o que
o sonho e a doença fazem em formas individuais
e patológicas. (VYGOTSKY, 2004, p.338-339):

de observação de quadros e “leitura lenta”, introduzidas
em algumas escolas europeias, são um modelo
de educação estética. (VYGOTSKY, 2004, p.352).

Todo estudo de Vygotsky (2004)
converge ao ponto de que a tarefa mais
importante da educação estética é a de
introduzi-la na própria vida, pois a arte
Diante do valor biológico da atividade estética transporta, transfere não somente o real
e por se dizer que a constatação de uma obra nas construções da fantasia, mas também
de arte é um mecanismo importantíssimo ao elabora o real dos objetos e das situações.
bem estar humano, algumas características
psicológicas das reações estéticas serão
Contudo,
porque
Leontiev
(2000)
analisadas, mesmo que brevemente, pois
pode-se visualizar que o objetivo final dessa relacionou o objetivo da educação estética a
reação não se limita à repetição de uma reação, um problema? Pode-se dizer que é devido à
mas sim ao fato de superá-la e vencê-la. grande importância que a educação estética
tem na vida do ser humano, não apenas
Uma obra de arte vivenciada pode do ponto de vista biológico, mas sobretudo
efetivamente ampliar o entendimento em da correlação do biológico com o social.
relação a alguns campos de fenômenos,
Sendo assim, o contato com a arte está
conduzindo o sujeito a esse campo com novos
olhos, disseminando e convergindo fatos muitas intimamente ligado ao desenvolvimento pessoal
vezes inteiramente dispersos. Desse modo, e á personalidade do indivíduo, transformando-a
segundo Vigotski (2004, p. 343), “a vivência em seu conjunto, através da capacidade de
estética organiza o nosso comportamento.” perceber e entender a arte e a beleza em geral.
educação consiste em promover
a
autorrealização
dos
alunos,
seu
desenvolvimento pessoal ao seu máximo
potencial. A arte possui essa característica, ou
seja, a capacidade de transmitir significados
pessoais e humanos da realidade, e como
característica única e essencial nos efeitos da
interação com o sujeito possui a capacidade
Transportando para a educação, toda de exercer um impacto profundo, sentido
essa discussão dissolve-se em três no âmago da personalidade humana.
questões peculiares, a educação da arte,
Não existe uma verdadeira reflexão, interação,
o juízo estético e as habilidades técnicas.
As habilidades técnicas entre outras coisas compreensão da arte, sem um envolvimento
auxiliam na percepção das obras de arte até pessoal e conjunto com uma ação reflexiva,
o fim através do conhecimento da técnica e colaborando com uma dicotomia, ou seja,
da linguagem. Assim, segundo Vygotsky: cognitivo verso afetivo e razão verso sentimento.
A contradição, a repulsa interior, a
superação e a vitória são constituintes
obrigatórios do ato estético. A arte implica
essa emoção dialética que reconstrói o
comportamento, e por isso sempre significa
uma atividade sumamente completa de
luta interna que se conclui na catarse.

Eis a tarefa básica e o objetivo. Uma vez que a interpretação
de uma obra de arte é um procedimento irrealizável
de interpretação lógica Ela exige um aprendizado
especial, a elaboração de habilidades específicas de
recriação das obras de artes e, neste sentido, as aulas

718

A

Se a arte está ligada ao desenvolvimento
da personalidade, o ideal é aceitar,
admitir e reconhecer que isto só ocorre
em diálogo, na interação, integração
de
dois
mundos
com
significado.
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Ou seja, para Leontiev:

A COMPETÊNCIA ESTÉTICA

A percepção estética reside no fato de que só
renunciando, abdicando à percepção pessoal de
uma obra de arte através do prisma dos próprios
significados pessoais, é que o observador consegue
compreender a obra em toda sua plenitude,
seu significado. E nesta interação, enriquecer o
seu mundo interior. (LEONTIEV, 2000, p. 130).

Mas, será que só a atitude de diálogo é
suficiente para que o espectador entenda
o que a obra de arte está lhe dizendo?
De acordo com o citado autor, não.
Leontiev (2000) diz ser necessário o que
se denomina de Competência Estética,

Leontiev (idem) encaminha como o
espectador deve agir para que este diálogo
aconteça dizendo que, primeiramente, ao
observar uma imagem do mundo de outra
pessoa, deve-se procurar enxergá-lo tal qual ele
é, não somente como uma representação. Isto
é, adotar em relação à imagem o que Leontiev
(idem) chama de atitude de empatia de diálogo.
O que permite a interação dos significados
contidos na obra com as estruturas de sentido
da personalidade do espectador, promovendo
a assimilação de novos conteúdos e pontos
de vista nas estruturas de significados
individuais. Isso se chama de objetividade:
o desenvolvimento da capacidade de ver
os objetos e eventos simultaneamente em
diversos contextos e significados potenciais,
o que para o referido autor é um prérequisito para que o diálogo aconteça.

“que é a capacidade do leitor, espectador,
ouvinte para extrair conteúdos de significados
de diferentes níveis de profundidade da
textura estética de uma produção artística”.
Ou seja, a competência estética está ligada
ao desenvolvimento estético de cada pessoa
e está presente nesse encontro como no
resultado desse encontro de sujeito e arte.
Três aspectos interligados se destacam em
relação à competência estética:

A arte dá-me a oportunidade de viver várias
vidas em vez de uma só, consequentemente, de
enriquecer a experiência da minha vida real, de
me unir a partir do interior com outra vida só com
essa finalidade e em benefício do seu significado
real. (BAKHTIN apud LEONTIEV, 2000, P. 131).

Esses novos pontos de vista geram
novos significados, novos sentidos que são
incorporados aos do espectador através
desse encontro dialógico com a obra de arte.

a complexidade cognitiva, o domínio
das linguagens e o grau de maestria das
competências e aptidões operacionais.
A complexidade cognitiva é a capacidade
que o sujeito tem para entender a duplicidade
das coisas, de compreender que algo pode
mudar se for apresentado de forma diferente,
diversa.
O domínio das linguagens está ligado ao
domínio das linguagens artísticas, nas quais
os estilos de arte exigem um determinado
conjunto de sistemas culturais, que permite
ao espectador realizar a leitura, decifrar o que
está sendo indagado na produção artística,
transpondo não somente através de linguagem
emocional, como também dos significados
humanos.
Já o grau de maestria das competências e
aptidões operacionais refere-se à capacidade
do espectador de tirar o foco de algo tido como
relevante num texto e que necessariamente não
possui o mesmo valor para um determinado
texto.
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O que estes três pontos revelam é que a
competência estética está ligada à formação
de um conjunto de conhecimentos relativos a
uma área científica ou exigidos para exercer
uma atividade, “a percepção estética é uma
atividade interna complexa, em que o ato de
olhar ou ouvir é apenas o primeiro passo”.
(VYGOTSKY, 1926).
A percepção artística é uma
atividade mental resultante do campo
da criatividade, tanto no campo da
percepção, como da criação artística.
É como se o ato de perceber uma
obra de arte estivesse ligado a criar
uma obra; o espectador percebe e
recria a obra percebida. De acordo
com (VYGOTSKY apud Leontiev; 2000,
p.138), “o leitor tem que ser congenial
com o poeta, e ao percepcionar a obra
de arte, é como se a recriação de novo
como processo restituído e reproduzido
de criação”.
O processo de percepção é
construtivo, na qual o espectador
constrói e cria um objeto estético
através de sinais externos.
Uma verdadeira obra de arte tem
um
conteúdo
objectivo
profundo,
independentemente
das
eventuais
impressões do receptor. Porém, só através
da actividade interna complexa do leitor
ou espectador é que este conteúdo objetivo
se pode também transformar no conteúdo
da mente. (ASMOUS apud LEONTIEV; p. 139,
2000).

Ou seja, assim como o ato da criação
artística é um processo mental ligado à
criatividade, o processo de percepção
também é caracterizado internamente
pela reestruturação do que foi percebido
pelo espectador.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi o incômodo diante da realidade escolar vista durante o estágio do ensino fundamental
séries iniciais que instigou a escolha do tema desta pesquisa, a busca por uma melhor
compreensão da educação especial e principalmente na busca de instrumentos da arte
que auxiliasse o professor no desenvolvimento do ensino de arte possibilitando também o
desenvolvimento do aluno seja ele especial ou não.
Passado o processo de delimitação do tema buscou-se o aprofundamento nas questões que
envolvem a educação especial, as leis da educação, lei específica da educação especial, a
história do ensino de arte relacionado à educação especial para que assim pudesse relacionar
e estabelecer a educação estética como instrumento de desenvolvimento do ensino de arte e
do aluno.
Para justificar a escolha da educação estética como esse instrumento foi feito sua
conceituação através da visão de Vygotsky e Leontiev que em seus estudos deixam claros a
importância de se educar esteticamente, uma educação que valoriza o ser em seu contexto
social, ser histórico/cultural educação feita através da mediação e que busca desenvolver nos
alunos habilidades técnicas que no futuro o tornarão um leitor de obra de arte que realiza esta
leitura através de um encontro, um diálogo entre sujeito e a obra que cria neste sujeito novos
olhares, fomenta a imaginação a criatividade possibilitando-o criar a partir do que foi absorvido
neste encontro dialógico.
Todo movimento gerado por essa pesquisa, a busca por conhecimento, a compreensão de
um tema, a educação especial, as interrelações feitas deste tema a outro, a educação estética,
mostram que mesmo recente a lei que assegura a educação especial e que fez a mesma ser
aplicada no ensino regular. Esta acontece de forma tímida, pois tem ficado restrita muitas
vezes ao professor auxiliar e a sala de recurso.
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ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA:
CAMINHO PARA ASSEGURAR O DIREITO
À APRENDIZAGEM NO BRASIL

RESUMO: A temática do artigo reforça que a alfabetização na idade certa é o primeiro passo
na garantia das aprendizagens na trajetória escolar das crianças. Nesse viés, o presente
trabalho, tem como objetivo discutir a importância de assegurar o direito à aprendizagem,
pela alfabetização na idade certa. Visa também refletir sobre a trajetória dos ciclos escolares,
seus desafios e sua relação com o direito à aprendizagem das crianças. Esclarece sobre
o Plano Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) na busca da formação dos
educadores, para a garantia da alfabetização das crianças até os oito anos de idade. A
metodologia foi baseada em pesquisa qualitativa, sendo que para o levantamento dos dados
utilizou-se pesquisa bibliográfica em mídia digital e impressa. Desse modo, os resultados
obtidos apontam que torna-se necessário e urgente que nas séries iniciais, a criança esteja
mergulhada em um ambiente capaz de estimular uma alfabetização de qualidade, visto que
a alfabetização é um instrumento valioso para melhores resultados na formação das crianças
nas etapas escolares futuras, favorecendo aprendizagens mais significativas e duradouras.

Palavras-chave: Alfabetização; Direito; Aprendizagem; Ciclos; PNAIC.
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INTRODUÇÃO

É

possível entender a alfabetização como um processo que permite ao aluno dominar
um código e ter habilidades para usá-lo, ultrapassando barreiras e experienciando a
leitura e da escrita.

Visando garantir práticas voltadas para a leitura e escrita das crianças, o Marco de Ação da
Agenda de Educação 2030, da qual o Brasil é signatário destaca que a etapa de alfabetização
é a base para “garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem durante toda a vida e para todos”. A inquietação para este
trabalho, partiu da percepção de que a realidade brasileira ainda está distante de alcançar
essa meta, visto que ainda há muitas crianças e jovens que não foram alfabetizados na idade
certa e até mesmo, depois dela.
Neste viés, este trabalho tem como objetivo discutir a importância de assegurar o direito
à aprendizagem, pela alfabetização na idade certa. Para isso, apresenta-se os conceitos que
envolvem o processo de alfabetização, esclarece sobre os ciclos de alfabetização e a sua
importante função deles para assegurar o direito à aprendizagem. Por fim, oferece uma análise
sobre o PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, criado em 2012 e que
visa alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade, ao final do terceiro ano do ensino
fundamental.
Com as mudanças e avanços que ocorrem, novos paradigmas e necessidades surgem
também no campo da alfabetização. Visto que garantir a alfabetização para todos é uma tarefa
complexa e que envolve os direitos dos cidadãos, busca-se meios para que a alfabetização
pode ser efetivada com sucesso no país. Há que se destacar algumas destas tentativas, como
os ciclos de aprendizagem e o PNAIC, que se tornam-se importantes ferramentas para a
garantia dos direitos de aprendizagem das crianças do país.
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ALFABETIZAÇÃO: ALGUNS
CONCEITOS

de mais pesquisas e estudos, capazes de
analisar as relações entre esses problemas
e a escolarização. Para traçar um caminho
eficaz é preciso investigar como a escola
tem atuado para desenvolver habilidades
que envolvem a leitura e a escrita e; como
se relacionam com as competências (ou as
incompetências) dos alunos neste campo.

Sabe-se que há uma tentativa de atribuir um
significado muito abrangente à alfabetização,
vista como um processo contínuo que se
estende por toda vida, ou seja, não finaliza na
aprendizagem da escrita e leitura nos primeiros
anos escolares. Atualmente, tem-se também
Percebe-se que alfabetização e letramento
outros conceitos que são relevantes para a
compreensão do conceito de alfabetização. são processos distintos, interdependentes
e indissociáveis. Assim, a “alfabetização
não é considerada um pré-requisito para o
REFLEXÕES SOBRE
letramento. Analfabetos podem ter um certo
ALFABETIZAÇÃO, ESCOLARIZAÇÃO nível de letramento: não tendo adquirido a
E LETRAMENTO
tecnologia da escrita, utilizam-se de quem
a tem para fazer uso da leitura e da escrita”
Segundo Soares (2003, p. 38), considera-se (SOARES, 2003, p. 92).
a escolarização como o acesso ao mundo da
escrita, processo realizado na e pela escola.
Pode-se afirmar que alfabetização escolar
É papel da escola zelar pela escolarização, é apenas uma modalidade das diversas
pela a aprendizagem da leitura e da escrita, a modalidades de alfabetização. Para Soares
alfabetização e também pelo desenvolvimento (2003, p. 45):
além desta aprendizagem básica, ou seja, “das
habilidades, dos conhecimentos e atitudes Do processo de alfabetização pode-se esperar
necessárias ao uso efetivo e competente da que resulte ao fim de determinado tempo de
leitura e da escrita nas práticas sociais que aprendizagem, “um produto” que se pode reconhecer,
envolvam a língua escrita, ou seja, o letramento”. cuja aquisição, ou não, atesta ou nega a eficiência
Infelizmente, os níveis de alfabetização
no Brasil, tanto em crianças, quanto jovens
ou adultos são alarmantes, o que coloca
em cheque a atuação da escola diante do
fracasso escolar em alfabetização. Da mesma
forma, as causas de dificuldades no uso
da língua escrita ou o desinteresse pela
leitura, são vistas como resultado de
problemas da escolarização, ou seja, “o
fracasso da escola no desenvolvimento
de habilidades de uso social da leitura
e da escrita, bem como, na promoção
de atitudes positivas em relação
à leitura” (SOARES, 2003, p. 40).
As discussões sobre problemas de
letramento da população brasileira
ocorridas nas últimas décadas, pouco
avançaram. Por isso, há necessidade
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do processo de escolarização. Ao contrário, se dá ao
processo de letramento, pois não há possibilidade
de se chegar a um produto “final”, visto que é um
“processo”, sem decisões em que ponto do processo
o iletrado se torna letrado (SOARES, 2003, p.45).
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Desse modo, observa-se que as relações
entre alfabetização e escolarização são
facilmente percebidas. Em busca de favorecer
o desenvolvimento e as aprendizagens da
criança na escola, sobretudo do alcance da
alfabetização na idade certa, há os ciclos de
aprendizagem, que será explicitado a seguir.

muitos desafios, sabe-se, que as “[...] condições
de trabalho existentes para os professores, na
rede pública são insuficientes para garantir
uma aprendizagem efetiva de todos. Devido
ao grande número de alunos por classe [...]”,
o que dificultando assim um acompanhamento
individualizado (BARRETTO, 2001, p. 52).

OS CICLOS DE APRENDIZAGEM PARA
A ALFABETIZAÇÃO

De acordo com Freitas (2000 apud
Barretto, 2001), a falta de estrutura
pessoal e física, além da falta de
Com foco na eficiência da escola em favorecer capacitação docente são grandes desafios.
a alfabetização de meninos e meninas na idade
Segundo Barretto (2001), é necessário
certa, têm-se os ciclos de aprendizagem para
a alfabetização. Considera-se que o Ciclo de que os professores, sejam preparados
Alfabetização que corresponde aos três anos previamente para enfrentar os novos desafios.
iniciais do ensino fundamental é uma realidade Sabe-se que uma queixa recorrente é a
nacional. De acordo com Brasil (2012), ele falta de capacitação em especial, para os
está presente em 65% do território nacional. professores que atuam no regime de ciclos.
Com a implantação do ensino fundamental
Constata-se que muitos professores não
de nove anos, houve recomendação que
“os anos iniciais fossem transformados apoiam a ideia de não poderem reprovar os
em um ciclo único (ciclo da infância), sem alunos, visto que devido aos ciclos, o controle
reprovação. Essa proposta foi também e o “poder” da situação de ensino, deixa de
incorporada pelo Ministério da Educação” estar centralizada nas mãos dos educadores
(MAINARDES; STREMEL, 2012, p. 7). e segundo eles, o cotidiano da sala de aula
tornou-se muito difícil neste contexto proposto.
Segundo Menezes (2001), o sistema
de ciclos foi criado como uma opção ao
tradicional sistema de séries, pois no sistema
tradicional de séries o aluno era avaliado no
fim do ano letivo. Já no sistema de ciclos, a
avaliação ocorre ao longo dos ciclos durante
o ano. Este sistema foi baseado no regime da
progressão continuada, ou seja, proporciona
pedagogicamente a oportunidade de
se trabalhar a vida escolar e o
currículo dos alunos com mais
tempo, sendo que a reprovação
caso tivesse que ocorrer, só
se daria no final de cada ciclo.
Considera-se que a implantação
dos ciclos está diretamente relacionada
ao alcance da meta 05 do Plano Nacional
de Educação, que trata do compromisso de
alfabetizar todas as crianças do país até os oito
anos de idade.Entretanto, tal proposta envolve
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Os educadores apontam que isso não reflete
uma resistência a mudança ou conservadorismo,
mas receio de que as crianças cheguem ao
final do ciclo sem a alfabetização completa.

instigantes, favorecendo também que às famílias
em suas críticas, sugestões e necessidades
recebam uma escuta atenta e qualificada,
e que o professor se incumba do propósito
de garantir as aprendizagens dos alunos no
Considera-se que a adesão aos ciclos processo de formação de todos e de cada um.
ainda é parcial e há entraves de ordem
prática que dificultam a implementação
Ainda de acordo com Brasil (2012) este
em algumas regiões, visto que se trata de trabalho deve favorecer um olhar atento
uma mudança nos detalhes formais e na para as crianças em suas potencialidades,
cultura da escola. Por isso, o funcionamento seus diferentes modos de aprender, seus
adequado dos ciclos demandará mais tempo diversos ritmos e como produtoras de críticas
do que previsto, para ser consolidado. de cultura e não só consumidoras. Assim,
a criança precisa ser vista como sujeito de
Há formalmente um estudo e a expectativa de direitos: direito de ser falantes, ouvintes,
que a implantação dos ciclos ocorra de forma leitoras, escritoras, autônomas e autorais.
efetiva, garantindo que as crianças tenham
avanços significativos em seu processo de
Além do árduo trabalho desenvolvido em
alfabetização, entretanto, o que está no papel cada escola, há também tentativas do governo
levará tempo para transformar pessoas e para superar o desafio da alfabetização, como
moldar uma nova face a escola (BARRETTO, é o caso do PNAIC – Pacto Nacional pela
2001). “A realidade tem mostrado que um Alfabetização na Idade Certa. A existência de
dos grandes desafios, na implementação do Políticas Públicas voltadas para assegurar a
Ciclo de Alfabetização, é o de assegurar às organicidade e o cumprimento de todas as
crianças o direito às aprendizagens básicas finalidades do processo ensino/aprendizagem
no tempo de três anos” (BRASIL, 2012, p. 18). é fundamental. É urgente e necessário garantir
os direitos de aprendizagem das crianças.
De acordo com Brasil (2012, p. 19), o
Ciclo Básico de Alfabetização não pode PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
ocorrer como um trabalho isolado, mas um
processo global da Educação Básica. Nele
Nesta pesquisa, optou-se pela pesquisa de
espera-se que “(re) crie os Projetos Políticos base bibliográfica de abordagem documental.
Pedagógicos;
atue
interdisciplinarmente Teve como aportes os trabalhos de Soares
nos currículos; possibilita que o processo (2003), Mainardes e Stremel (2012),
avaliativo cumpra seu papel diagnóstico e que Barretto (2001) e Callegari (2014), bem
se desvele em ações diversas, principalmente como algumas Legislações e documentos
de apoio às crianças com dificuldades”. oficiais como Brasil (2012 e 2017), que
abordam o tema discutido neste artigo.
Desse modo, é possível enfatizar a
ludicidade e a imaginação,
Para a pesquisa, foram analisados livros,
com propostas artigos, documentos, legislações e outros
trabalhos científicos que apresentaram
reflexões pertinentes, contribuindo
para uma maior compreensão
da
temática
em
questão.
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Feita
esta
contextualização
e
a
apresentação anterior de alguns conceitos e
sobre a tentativa de garantir a alfabetização
por meio dos ciclos de aprendizagem, partese neste momento para uma análise mais
centralizada, tratando do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa. Com isso, há
subsídios suficientes para discutir a seguir,
a urgência da criação de Políticas Públicas
que viabilizem a aprendizagem das crianças,
em especial que garantam a alfabetização
de meninos e meninas na idade esperada.

O PACTO NACIONAL PELA
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA
(PNAIC)
De acordo com Brasil (2017, p. 3), o
chamado PNAIC – Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa é:
[...] um compromisso formal e solidário assumido
pelos governos Federal, do Distrito Federal, dos
Estados e dos Municípios, desde 2012, para atender
à Meta 5 do Plano Nacional da Educação (PNE), que
estabelece a obrigatoriedade de Alfabetizar todas
as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro)
ano do ensino fundamental (BRASIL, 2017, p.3).

De acordo com Callegari (2014, p.
6), “[...] o Pacto surgiu a partir de uma
consciência ampla, geral e irrestrita de
que um dos problemas mais graves do
processo educacional brasileiro reside
exatamente nos momentos da alfabetização”.
A questão da alfabetização nas escolas,
perpassa pela atuação de todos os atores,
em especial do professor, que precisa de
apoio, formação e um novo olhar sobre
as necessidades e potencialidades de
cada aluno para se alfabetizar. Na prática,
o PNAIC é um programa de formação de
educadores grandioso e fundamental para
a garantia das aprendizagens, em especial,
da alfabetização no Brasil, sendo que
com ele, mobiliza-se mais de trezentos mil
educadores que lidam com a alfabetização.

Um dos grandes avanços dessa formação
é sua sistematização, com um eixo único
que possibilita explorar novas possibilidades,
tecnologias e invenções, favorecendo que
professores e alunos, juntos avancem no
processo de alfabetização. Em 2013, iniciouse a “formação de profissionais da educação
em alfabetização em Língua Portuguesa, mas
que vai visitando em forma espiralada os
conhecimentos necessários em Matemática, em
Ciências e em Arte” (CALLEGARI, 2014, p. 8).
A expectativa de alfabetizar todas as
crianças matriculadas na rede regular de
ensino até o final do terceiro ano do ensino
fundamental, exige uma visão ampla e
sistemática da educação e torna-se um dos
pilares para o alcance de outras metas do
Plano Nacional da Educação - PNE, como
a universalização do ensino fundamental
de nove anos para todos e a garantia de
conclusão dessa etapa na idade esperada,
até o final da vigência do PNE, em 2024.
Sabe-se que se a alfabetização não
ocorre
no
momento
adequado
são
acumulados déficits educacionais, que
podem acompanhar a criança em seu
percurso formativo, refletindo nos processos
de aprendizagem que terá na vida escolar,
persistindo inclusive na fase em que o aluno
se torna jovem e até mesmo adulto. Portanto,
garantir o direito à aprendizagem das crianças
até os oito anos de idade, é fundamental.
Um ponto importante do PNAIC, é o seu foco
de alfabetizar até os oito anos de idade todos os
alunos matriculados na rede regular de ensino:
Essa idade não foi definida arbitrariamente. Depois de
muitos estudos, há um consenso entre educadores,
especialistas e pesquisadores do assunto de que
até os oito anos de idade é possível construir uma
convergência entre todas as crianças que chegam de
forma desigual no ensino fundamental aos seis anos
de idade, de forma que possam trilhar um conjunto de
experiências, aprendizados e percursos que permitam
que em três anos no máximo – ou seja, aos oito anos –
todas estejam alfabetizadas (CALLEGARI, 2014, p. 6).
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Ainda segundo o mesmo autor, no PNAIC
a alfabetização não é vista apenas como
uma técnica, “[...] de juntar LÉ com CRÉ.
Tem que ter significância e as crianças,
ao visitar em um conjunto de outros
conhecimentos correlatos no aprendizado da
Língua Portuguesa como eixo estruturante,
vão fazendo descobertas maravilhosas”.
Entende-se que a responsabilidade pela
alfabetização das crianças precisa ser
acolhida por todos: docentes, gestores e
instituições, na busca “de uma educação
efetivamente democrática e socialmente
mais justa” (BRASIL, 2017, p. 3).
Callegari (2014, p. 7) corrobora com
essa informação e afirma que os dados das
pesquisas nacionais mostram algo muito
preocupante, “que uma parte significativa
das crianças brasileiras chega ao final
do ensino fundamental – lá pelos seus
dez ou onze anos de idade – sem estar
alfabetizada. Essa é uma questão gravíssima”.

ao trabalho desenvolvido com a Alfabetização
na Idade Certa e a inclusão da Educação
Infantil, com foco nas especificidades do
trabalho de leitura e escrita com as crianças.
Atualmente o sucesso do PNAIC pode
ser evidenciado a partir de três indicadores
principais. O primeiro é o resultado da escola
nas avaliações tanto das redes de ensino,
quanto da ANA. O segundo indicador, é a
autonomia que o professor alfabetizador
ganhou com estratégias e recursos
didáticos, que lhe permitiram alfabetizar,
independentemente dos livros ou materiais
didáticos oferecidos e indicados pela rede
ou instituição de ensino. O terceiro indicador
do sucesso do PNAIC, refere-se a diretores
e coordenadores pedagógicos que apoiam o
trabalho dos professores, estimulando a oferta
de um ambiente motivador à leitura e à escrita
na escola. Desse modo, compreende-se que
“alfabetizar com qualidade é um compromisso
de uma gestão democrática e uma atitude de
respeito à equidade, à inclusão e à igualdade
de oportunidades” (BRASIL, 2017, p. 5).

Desse modo, percebe-se que o PNAIC busca
solucionar essa dívida com a alfabetização de
Com as experiências, os desafios e
crianças pequenas.
evidências em escolas e redes envolvendo
a alfabetização, novas propostas foram
discutidas. Com base nessas articulações e
MOMENTO ATUAL DO PNAIC
com diálogo entre MEC, Conselho Nacional
Ressalta-se que em 2016, o PNAIC sofreu de Secretários de Educação (CONSED) e
mudanças promovidas pelo Ministério da União Nacional dos Dirigentes Municipais
Educação, pois consideraram também os de Educação (UNDIME), propõem-se para
dados da Avaliação Nacional da Alfabetização o PNAIC 2017, entre outros aspectos:
(ANA), mostrando que nos anos de 2013 e 2014
houve baixo rendimento das crianças em Língua [...] o fortalecimento do regime de colaboração e do
diálogo entre União, Estados, Municípios, instituições
Portuguesa e Matemática (BRASIL, 2017). formadoras e escolas; o estabelecimento da escola
Os dados mais atuais, demonstram que em
2017 e já com indicadores melhores, embora
ainda longe dos resultados desejados, o PNAIC
partindo de uma política educacional sistêmica
e de perspectivas de alfabetização ampliadas,
foi eficiente para a melhoria da aprendizagem
em Língua Portuguesa e Matemática no
Ensino Fundamental. Percebe-se que os
resultados também foram positivos, devido
730

como locus preferencial da formação continuada,
oferecendo um ambiente de paz, contrário a qualquer
tipo de discriminação, propício à aprendizagem e à
inclusão de todos, colocando o foco nos estudantes e
na prática docente; o repasse de recursos financeiros
para aquisição de materiais de alfabetização
selecionados pela seccional da UNDIME e pela
UF, que devem responsabilizar-se pela qualidade
e adequação à sua realidade (BRASIL, 2017, p. 5).
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Com tais pressupostos, observa-se que
a principal inovação refere-se ao foco na
intencionalidade pedagógica tanto das
formações ofertadas, quanto no que diz respeito
ao fortalecimento da capacidade institucional
local, o que reforça a importância de que todos
os envolvidos no ambiente escolar sejam
“altamente comprometidos com os processos
formativos e de monitoramento, avaliação e
intervenção pedagógica” (BRASIL, 2017, p. 7).
Desse modo, os estados e municípios
também precisam assumir compromissos na
adesão ao PNAIC, tanto ao que se refere a
implantação do PNAIC, quanto das ações de
formação no âmbito o Programa Novo Mais
Educação. Este programa consiste em uma
estratégia do Ministério da Educação, com
o objetivo de melhorar a aprendizagem em
língua portuguesa e matemática no ensino
fundamental, ampliando a jornada escolar
de crianças e adolescentes. Ele foi criado
pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido
pela Resolução FNDE nº 5/2016. As escolas
que fizeram adesão ao Programa Novo Mais
Educação deverão organizar as ações como
prevê o programa.

Cabe ao MEC fornecer formação básica
para os articuladores do projeto e disponibilizar
material básico on-line nas disciplinas de
língua portuguesa e matemática para apoiar
as escolas, porém, vale ressaltar que tal
medida não prejudica as opções de materiais
e estratégias didáticas delas (BRASIL, 2017).
Com tal adesão, os estados e municípios
se comprometem a garantir a alfabetização
e o letramento de todas as crianças até, no
máximo, os oito anos de idade, ao final do
terceiro ano do ensino fundamental. Assim,
assumem
diversas
responsabilidades.

O FOCO E A GESTÃO DO PNAIC
É possível afirmar que em 2017, com a
análise dos resultados da ANA de 2013 e
2014, entre outros recursos, bem como o
depoimento de professores alfabetizadores,
torna-se crucial implementar estratégias
didático-pedagógicas
que
“efetivamente
permitam as crianças e a consolidação dos
direitos, das competências e das habilidades
de Leitura, Escrita e Matemática previstos para
serem alcançados em cada ano do Ciclo
de Alfabetização” (BRASIL, 2017, p. 11).
Considera-se que esse ciclo deve
ser marcado por ações pedagógicas
que preparem uma sólida estrutura
para as aprendizagens que virão
posteriormente. Tal condição, perpassa
pela formação continuada dos educadores,
que são capazes de promover mudanças nas
aprendizagens das crianças, com vistas a
universalizar a alfabetização de qualidade.
Sugere-se que a formação continuada
seja realizada em serviço, respeitando
o diagnóstico de cada sala de aula,
garantindo a ampliação do repertório do
professor, para que ele tenha segurança e
autonomia nas atividades de alfabetização
e do letramento permitindo assim, intervir
para cada aluno possa superar os obstáculos
e progredir no seu desenvolvimento.
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De acordo com Brasil (2017, p. 12), a
equipe do SEB entende a alfabetização
como um processo intencional, complexo
e interdisciplinar. Para isso, propõe uma
educação integral, na qual a criança seja
inserida em uma ambiente que seja ao
mesmo tempo seguro, lúdico e motivador
novas aprendizagens, “[...] articulando assim,
a vivência de valores como curiosidade,
criatividade,
respeito
as
diferenças,
espírito investigativo, trabalho cooperativo,
resiliência, resolução de problemas e outros”.

Os coordenadores estaduais podem
contar com as Universidades Públicas, os
Institutos Federais, os Centros de Formação
de docentes para a definição das formações
realizadas no âmbito do PNAIC, considerando
a competência profissional e capacidade de
inovar e empreender de cada uma delas. Tal
contribuição é fundamental na elaboração
de projetos de formação em serviço para os
educadores alfabetizadores, capaz de integrar
a teoria e prática, favorecendo também a
resolução de problemas na rede em que atuam.

O foco do PNAIC é construir novos
patamares de educação, em que tanto os
professores, quanto os formadores e gestores
possam mobilizar os seus conhecimentos para
oferecer uma formação ampla, interdisciplinar
e integral à toda criança matriculada na escola,
considerando a alfabetização o começo
para uma trajetória escolar de sucesso.

Além disso, vale ressaltar que as mudanças
propostas pelo PNAIC não influenciam
diretamente nos materiais e projetos que as
redes de ensino dos estados e municípios já
possuem. Desse modo, espera-se que o PNAIC
se constitua em um meio eficaz na superação da
desigualdade na aprendizagem das crianças,
garantindo que até os oito anos de idade, todas
as crianças matriculadas na rede regular de
ensino, alcancem plenamente condições para
a alfabetização e o letramento. Tal conquista,
é fundamental para que avancem em suas
aprendizagens, superem os obstáculos em
busca de mais conhecimentos, que favoreçam
o exercício pleno da cidadania no país.

Para seguir nesse foco, a principal estratégia
da gestão nacional do PNAIC é “fortalecer
a autonomia dos entes envolvidos, de modo
a facilitar processos flexíveis de formação e
valorizar as especificidades, necessidades
e responsabilidades legais do sistema de
ensino”. Vale destacar que o Comitê Gestor
Estadual para a Alfabetização e o Letramento
é [...]” responsável pela articulação, pelo
diálogo e pelos resultados da alfabetização em
cada Unidade Federada, fomentando o regime
de colaboração previsto no Plano Nacional
de Educação”. (BRASIL, 2017, p. 12;13).
Com isso, é de responsabilidade deste
Comitê Gestor, ampliar as aprendizagens
das crianças em cada estado, bem como,
a definição de metas para cada escola,
o sistema público de ensino como um
todo e a mobilização para que isso de fato
aconteça. Para isso, ele poderá contar com
o apoio de outros membros, como “[...] as
famílias, as Associações de Pais e Mestres,
os Conselhos Escolares, os Conselhos
Municipais de Educação e dos diversos fóruns,
associações e organizações regularmente
instituídos”
(BRASIL,
2017,
p.
13).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na trajetória de construção desse trabalho, foi possível compreender que a alfabetização
sempre ocupou um lugar de destaque na educação, sendo a sua garantia algo muito importante
no país. Entretanto, não é suficiente que as crianças aprendam apenas decodificar letras, ou a
ler e escrever palavras ou frases isoladas, sem contexto. É necessário também escrever com
coesão e clareza, ser capaz de interpretar o que se está lendo e integrar o papel social, que
a escrita e a leitura ocupam no cotidiano.
Nesse contexto, o sistema de ciclos foi criado como uma opção ao tradicional sistema
de séries, em que a avaliação ocorre ao longo dos ciclos durante o ano, permitindo que
durante um determinado período a criança alcance plenamente a alfabetização. Outro ponto
de destaque é ocupado pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, um
compromisso formal e solidário assumido pelos governos, que investe na formação continuada
de professores alfabetizadores, para tentar remediar o resultado não satisfatório das escolas
brasileiras na Avaliação Nacional de Alfabetização o (ANA).
Assim, este trabalho obteve como resultado que é fundamental garantir a alfabetização
das crianças até os oito anos de idade, ou terceiro ano do ciclo de alfabetização para reduzir
déficits escolares futuros e também a distorção idade-série na Educação Básica. Tais ações
dependem tanto da atuação da escola, quanto do apoio da família e de Políticas Públicas
eficazes.
O estudo desenvolvido foi de grande valia, pois enriqueceu as minhas aprendizagens e
ampliou o meu olhar como educadora na busca de condições favoráveis, para promover
uma educação de qualidade para os meus alunos. Com os resultados obtidos é possível dar
continuidade neste estudo, visto que se trata de uma temática atual e urgente, que pode trilhar
novos rumos ao longo dos anos e de novas pesquisas.
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A CONTRIBUIÇÃO DO LÚDICO
PARA O DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
RESUMO: Com a realização desse trabalho será apresentado uma análise da importância do
ato de brincar na educação infantil, a contribuição para o desenvolvimento da criança. Pois
é brincando que se faz com que as crianças melhores se desenvolvam, pois é fundamental
lembrar aos professores sobre essa etapa, que não pode ser ignorada. Infelizmente, ainda
na atualidade que nos deparamos certos adultos acreditam que as brincadeiras são
apenas uma forma de diversão, não conseguem distinguir que esse ato deve ser levado em
consideração, ou seja, é através do brincar que existe uma contribuição para que a criança
possa ter um desenvolvimento adequado onde aprendem a se comportar, compartilhar e
tolerar, com isso a necessidade de educadores e pais possam conhecer atividades prazerosas
e enriquecedoras no conhecimento das crianças. É importante saber que brincar, além
do que muitos pensam, não é apenas diversão, é uma atividade promotora de benefícios
pois desenvolve a coordenação motora, a habilidade, o convívio com outros colegas,
a socialização do indivíduo. É também uma porta para o educador observar como cada
criança interage, observando assim a personalidade de cada uma delas, pois conhecendo
o que cada uma pensa e sente, pode-se então fazer um melhor trabalho pedagógico.

Palavras-chave: Lúdico; Educação Infantil; Brincadeiras.
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INTRODUÇÃO

C

om a realização desse trabalho será apresentado uma análise da importância do
brincar na educação infantil, e a contribuição para o desenvolvimento da criança.
Partindo-se do pressuposto que brincar faz com que a criança melhor se desenvolva,
é fundamental lembrar aos professores sobre essa etapa.
A justificativa do trabalho se dará em relação de que alguns adultos acreditam que as
brincadeiras são apenas uma forma de diversão, porém esse ato não deve ser levado em
consideração, é através dele que as crianças aprendem á se comportar, compartilhar e tolerar,
por isso, existe a necessidade de que educadores e pais conheçam melhor essa atividade
prazerosa e tão enriquecedora no conhecimento das crianças.
É importante saber que brincar, além do que muitos pensam, não é apenas diversão, é uma
atividade promotora de benefícios para as crianças, pois desenvolve a coordenação motora, a
habilidade, o convívio com outros colegas, enfim a socialização do indivíduo.
O objetivo deste artigo, foi de que se nota nas crianças que os jogos e as brincadeiras são
pouco utilizados dentro desse contexto, seja por falta de informação da necessidade do lúdico
para o desenvolvimento infantil, ou talvez por falta de motivação por parte dos educadores,
porém será mostrado que ao invés deste contexto, outro será colocado em prática, a contribuição
do lúdico para o desenvolvimento da criança, muito importante na primeira infância.
A escolha desse tema foi exatamente explorar e conhecer a necessidade da inclusão do
lúdico no ensino infantil e conhecer a história dessa atividade, pois desde a antiguidade, as
brincadeiras estão presentes no cotidiano das crianças.
Outro ponto que foi o objeto de interesse é saber por que não existem mais as brincadeiras
tradicionais. Não vemos mais crianças pulando amarelinha, nem brincando de escondeesconde; enfim, saber como resgatar essas brincadeiras e inseri-las dentro desse contexto.
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O LÚDICO NA ATUALIDADE
E A CONTRIBUIÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
O lúdico é sem dúvida a parte mais
importante para a contribuição e o
desenvolvimento de uma criança, pois todas
as necessidades que nós seres humanos
temos da infância até a fase adulta, se
destaca o lúdico, pois as brincadeiras são
necessárias no processo de socialização e
interação da criança, essa atividade auxilia
para que cada criança onde elas possam ser
inseridas no meio em que vive, brincar é uma
porta para que cada criança conheça a si e
á todo aquele que o cerca (NEGRINE, 1987).

alguns gestores aplicam técnicas de
brincadeiras, de descontração no contexto
profissional, isso é para que melhores
resultados por parte de seus funcionários
sejam expostos, mais comum do que pode-se
imaginar, têm aplicado o modelo qualitativo
nos treinamentos, através de atividades
lúdicas, que são atualmente, bem sucedidos.
Segundo Negrine (1987),
No ensino da leitura e escrita, deve-se levar em conta
o relacionamento da estrutura da língua e a estrutura
do lúdico. Podem-se também estabelecer relações
entre o brinquedo sócio dramático das crianças,
na sua criatividade, desenvolvimento cognitivo e
as habilidades sociais (NEGRINE: 1987, p.64).

Na Educação Infantil, as atividades lúdicas
são mais empregadas no aprendizado
A contribuição para o desenvolvimento
das crianças de 0 á 05 anos de idade,
não se restringe apenas ao universo
momento em que se trabalha com elas a
infantil, na atualidade, o lúdico tem
sua integração e socialização. Embora
sido considerado um fator de grande
as brincadeiras sejam direcionadas
relevância no processo de ensino
com vistas a atingir um objetivo
aprendizagem, não somente com
claro, sob o argumento de
crianças mas expandindo para
que são importantes no
as grande empresas privadas,
desenvolvimento afetivo,
motor, mental, intelectual
e social, ou seja,
no
desenvolvimento integral da
criança (NEGRINE, 1987).
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A brincadeira, dessa forma, promove os
processos de socialização e de descoberta
do mundo, pois é através das brincadeiras
que temos um resultado positivo quanto á
aprendizagem, quando uma criança possui um
bom desenvolvimento social e pessoal, além
de um significativo aspecto de saúde física
e mental, pois ao brincar a criança manipula
o corpo e a imaginação (NEGRINE, 1987).

acontece a todo momento, dentro ou fora da
sala de aula, na escola ou em seu ambiente
residencial, seja por meio de um simples
jogo de encaixe ou através da escuta de uma
história ou brincadeiras folclóricas, além do
professor ter uma importância fundamental na
vida da criança a família possui um peso maior
pois ela terá o acompanhamento para uma
vida inteira com seu filho (a) (MALUF, 2003).

É importante ressaltar que
as brincadeiras livres como
dramatizações, músicas, são
as que melhor desenvolvem a
criatividade, pois as crianças
possuem uma imaginação forte,
conseguem brincar sozinhas
e se socializar normalmente
com as brincadeiras, usar a
imaginação, brincar de faz de
conta e dramatizações são
importantes para este desenvolvimento, já as
brincadeiras organizadas como com regras
são melhores promotoras de motivação e
facilitadoras de escolhas e tomadas de decisões
das crianças. Mas independente da brincadeira
proposta para cada fase da criança, o lúdico
em geral, oferece à criança uma sensação de
autonomia e autoconfiança (NEGRINE, 1987).

Portanto, educador precisa
proporcionar as brincadeiras,
mas estando sempre à frente no
controle, do que se faz em sala
de aula, com isso o profissional
estará sempre atento para
atender as necessidades de
aprendizagem das crianças,
sendo assim um mediador
das brincadeiras e de conflitos
consequentemente ocupando
um papel de grande importância dentro do
contexto de aprendizagem (KISHIMOTO, 1993).

Infelizmente, com o avanço da tecnologia,
algumas brincadeiras deixaram de ter sua
utilização, atualmente é preciso acompanhar
esta evolução tecnológica é preciso termos
mais ferramentas e precisamos identificarmos
como poderemos interagir com este novo
O BRINCAR ENTRE O EDUCANDO E O mundo para que possamos apresentá-lo
ao nosso aluno, pois é preciso estimular
EDUCADOR
o interesse na aprendizagem.Também não
O brincar entre professor e aluno na podemos esquecer da vida fora da escola
educação infantil ainda é difícil para lidar, pois e da importância do campo da imaginação
é preciso nesta fase estabelecer qual o horário infantil dessas crianças (KISHIMOTO, 1993).
da brincadeira e qual o horário reservado à
Portanto, é preciso que os professores
aprendizagem sem brincadeira, as crianças
precisam ter regras, e além disso precisam não estejam mal preparados para lidar
entender as regras, as respeitando, com com as exigências do mundo tecnológico,
combinados e trocas entre eles (MALUF, 2003). estamos nos deparando com professores
pouco interessados em aprender muitos não
A criança se desenvolve brincando, sabem lidar com a tecnologia com a era
trazendo consigo sua bagagem e aprendendo digital, fazendo com que as atividades e suas
com os seus colegas ainda mais no meio que qualificações fiquem paradas, os professores
vive, e no mundo em que ela vive está a todo precisam se reciclar (KISHIMOTO, 1993).
o momento se deparando com constantes
descobertas, por isso o aprendizado
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Com o leque que se abriu os professores
precisam evoluir com as técnicas de ensino e
aprendizagem, o professor de educação infantil,
deve se preparar para essas inovações, onde o
mesmo poderá despertar no aluno o interesse
na aula e na aquisição de conhecimento. É
importante lembrar que os professores não
podemos ser culpados pelos interesses ou
falta deles na inovação tecnológica, outras
razões podem impedir o interesse do aluno
nas aulas, como por exemplo, problemas de
ordem emocional ou motora, responsáveis
por impedir o crescimento e o interesse da
criança no aprendizado, mostrando também
sinais que o professor é capaz de identificar,
inclusive durante as brincadeiras, para
assim encaminhar a criança a especialista

Podemos por exemplo solicitar dentro
da sala de aula, algumas brincadeiras
realizadas com o objetivo de estimular a fala,
a socialização, o respeito com o outro na hora
de falar e a noção de espaço.
Essas brincadeiras simples não requerem
recursos da instituição escolar. O professor
pode usar a imaginação, com várias atividades
lúdicas, vale lembrar que a falta de recursos é
um problema sério na realização de algumas
brincadeiras usadas para a aprendizagem do
aluno, brincadeiras com tinta, com massinha e
outros brinquedos educativos, que muitas vezes
por terem um alto custo para a instituição, não
são incluídos no currículo de aprendizagem.
Nesse sentido, nas palavras de Kishimoto:

O professor precisa desempenhar uma
postura observadora, avaliadora e mediadora
em relação aos alunos, é preciso ter a
sensibilidade e um olhar crítico para que possa
detectar algo de estranho na criança, se ela
possui dificuldade, para que possa manter a
aprendizagem, intensificar o que ainda não foi
absorvido pelo aluno estimulando de diversas
formas, até mesmo criar um novo caminho
que leve a criança a compreender e aprender.

AS BRINCADEIRAS E JOGOS NA SALA
DE AULA
Atualmente, na sala de aula é um local
adequado para aplicarmos o lúdico com as
crianças.
Não é apenas o professor de artes ou o
professor de educação física que possa
proporcionar brincadeiras para as crianças,
elas podem estar nos parques ou na quadra
da escola, na biblioteca, em qualquer parte da
área escolar.
São esses momentos que o professor
deve aproveitar na sala de aula para fazer
com que os alunos aprendam brincando.
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Brincando [...] as crianças aprendem [...] a cooperar com
os companheiros [...], a obedecer às regras do jogo [...], a
respeitar os direitos dos outros [...], a acatar a autoridade
[...], a assumir responsabilidades, a aceitar penalidades
que lhe são impostas [...], a dar oportunidades aos
demais [...], enfim, a viver em sociedade (KISHIMOTO,
1993, p.110).

O professor poderá desenvolver várias
brincadeiras com o aluno sem o uso
de um material específico, tais como:
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• Parlendas: É um jeito de brincar
com as palavras de maneira fácil e
divertida. Auxilia á desenvolver ritmo,
expressão oral e audição.
• O que é, o que é? É uma maneira
de adivinhar as charadas propostas.
Desenvolve expressão oral e agilidade
de pensamento.
• Dança do jornal: É uma dança em que
cada criança deve dançar em cima da
folha de jornal sem sair de cima nem
rasgá-lo. Desenvolve socialização,
expressão corporal e percepção de
espaço.
• Trava Língua, jogos de blocos lógicos,
monta-monta, baralho, jogo de dama,
de xadrez, situações problemas com
competições, enfim, são infinitas
atividades que não é preciso sair
da sala de aula, e não precisam de
recursos financeiros para adquirilas, pois também podemos efetuar
atividades com materiais recicláveis,
ajudando assim o meio ambiente.
A brincadeira para os alunos está somente
associada ao prazer de brincar, porém, quando
a brincadeira é direcionada, explicada, com
regras, com tempo solicitados, com normas e
procedimentos, estas brincadeiras se tornam
mais interessantes, as crianças não têm ideia
do seu desenvolvimento durante algumas
brincadeiras, quando são observados por nós
professores, estamos o tempo todo adquirindo
nosso olhar e analisando cada um deles.

vai determinar a evolução do processo de
aquisição de aprendizagem do aluno, ou seja,
é de maneira que quanto mais rica for sua
história de vida e quanto maior seu interesse
profissional, haverá uma enorme possibilidade
de que ele desempenhe um trabalho consistente
e sólido que traga resultados satisfatórios.

UMA FERRAMENTA IMPORTANTE,
O BRINQUEDO COMO MEDIADOR DE
CONFLITOS
Uma ferramenta muito importante nas
mãos de uma criança, não é possuir muitos
brinquedos, onde precisam ser naturalmente
caros, é importante que a criança entenda
que o brinquedo precisa ter seu valor moral,
precisamos explicar para essas crianças
atuais que os brinquedos podem nos ensinar.
Alguns pais acabam se frustrando por não
possuírem uma boa condição financeira para
presentear a seus filhos os brinquedos da
atualidade, que são oferecidos e apresentados
pela mídia como os presentes ideais.
O brinquedo não precisa ter valor
financeiro e sim um brinquedo no
qual terá o seu devido aprendizado.

Para Maluf (2003), a função dos brinquedos,
na obtenção de melhor equilíbrio emocional
de crianças, foi percebida e utilizada na
área educacional, pois atividades físicas e
recreativas influenciam positivamente vários
outros aspectos afetivo-sociais das crianças,
O brinquedo, como atividade agradável, não
pode ser confundido com um jogo de sentido de
Essa tarefa de estabelecer os objetivos “partidas competições”, que podem significar
das brincadeiras e ter consciência do obrigação, treinamento, atividade difícil,
desenvolvimento
cognitivo,
motor,
da fanatismo, ansiedade, etc. (MALUF, 2003: p. 43).
aquisição da linguagem, é essencial para
uma avaliação continuada de cada aluno.
Atualmente, as crianças não brincam mais
O professor, não é o único responsável pelo
sucesso ou fracasso do processo educativo,
mas ele tem um papel de suma importância,
pois sua ação como professor e como pessoa

como antigamente, infelizmente não vemos
mais crianças brincando e aprendendo com
os jogos de amarelinha, duro ou mole, passapassa, pega-pega, estátua, entre outros. Os
pais, chegam cansados de seus trabalhos
741
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e não conseguem dar atenção aos seus
filhos, com isso colocam seus filhos a jogar
vídeo game, não há eles celulares para
jogarem os jogos, e não possuem o tempo
necessário para a ludicidade com eles, seus
filhos tornaram-se alienados a tecnologia, não
existem as socializações de finais de semana,
um colega dormindo na casa do outro,
seus pais conversando sobre a educação
de seus filhos, não há mais os resgates
de antigamente (MALUF, 2003: p. 43).

Com isso, para que essas crianças possam
mudar suas brincadeiras, os jogos teatrais
seriam uma ótima maneira de desenvolver a
relação da criança com seu próprio corpo,
com o do colega e também com o espaço. Os
jogos teatrais são jogos de construção onde
a consciência do faz de conta é empenhada
para resolver e sentir situações reais (ESCOLA
, 2005).

Portanto, um argumento para percorrer
com esses jogos, o professor pode na sala de
aula como exemplo dividir a classe em grupos
propondo que cada um tenha a sua decisão
É preciso ter consciência da sua e que possa apresentar aos colegas com
responsabilidade e crianças que não isso poderia mudar a forma de aprendizado,
aprenderam a brincar, tornam-se crianças mal- brincando (ESCOLA , 2005).
amadas, rancorosas, não possuem empatia,
são fechadas muitas fezes. É importante
incentivar as crianças a brincarem com a
inocência de uma criança e não os presentear
com diversos brinquedos ou ferramentas de
adultos, destinadas ao trabalho ou ao lazer e que
não estimulam o amadurecimento intelectual
ou emocional e o convívio com o outro, como
um aparelho celular, um Playstation, um
notebook com acesso a internet que a prenda
em frente à tela durante todo o dia com os
seus contatos virtuais (MALUF, 2003: p. 43).
Parece que não sabemos mais, só que
toda criança possui uma capacidade ímpar de
sonhar, por exemplo, as meninas se imaginam
cantoras, modelos, ou até donas-de-casa, e os
meninos, se imaginam super-heróis, seja qual
for o personagem, eles sonham e interpretam
tudo aquilo que pensam ser naquele momento.
Isso é fundamental, a imaginação e a fantasia,
para que as crianças aprendam mais sobre a
relação entre as pessoas (ESCOLA , 2005).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este trabalho, conclui-se que o lúdico desde
época possuía um lugar de importância na literatura,
século XIX, um dos primeiros pedagogos a defender
atividade importante para a aprendizagem, marcou

a Grécia antiga, naquela
também foi visto que no
a brincadeira como uma
a história da ludicidade.

Com a tecnologia que veio de uma forma avassaladora em nossas vidas, e diante
de tantas teorias que se possui atualmente, se percebe que o professor precisa se
manter informado, qualificado com tantas mudanças de seu tempo e interessado
nas discussões que ainda hoje debatem temas discutidos durante muitos séculos.
Existe uma preocupação entre os profissionais que ao fazer das brincadeiras um
elemento do processo pedagógico, com isso saber qual o momento adequado para
trabalhar com o lúdico em sala de aula, além de saber direcionar cada brincadeira a cada
situação, contendo regras e normas onde as crianças precisam saber, entender e respeitar.
Também é possível concluir o que a maioria dos professores já sabem, que por meio
das brincadeiras, adentrando ao ambiente de prazer, aconchegante, e construtivista,
que as crianças acabam criando, participando e se manifestando ativamente com
seus desejos, onde todos se imaginam, expressam as emoções e pensamentos e
desenvolvem suas potencialidades para agir na sociedade em que vivem, ou seja, a
criança quando brinca expressa o sentimento de autonomia ao buscar soluções e ao
se perceber descobrindo novas possibilidades de vivenciar as situações propostas.
Os valores precisam ser resgatados pelos professores e pelas famílias
dos alunos, pois as brincadeiras quando são propostas pelo professor deve
além de formar o indivíduo, resgatar os valores, pois, o objetivo de integrar
família, comunidade e escola, é essencial para a formação do indivíduo.
A criança quando está brincando sozinha pode também expressar a maneira mais
enriquecedora que ela possa apresentar pois ela está conversando com os brinquedos
e neste momento poderá explorar seu vocabulário, formulando frases e palavras e
processando os sentimentos sobre determinadas pessoas ou situações-problema.
Concluindo que ao final da pesquisa é importante ressaltar que a criança brinca pelo
simples prazer de brincar, e o brincar é espontâneo para ela, e neste caso o professor
entrará como incentivador, mediador de suas brincadeiras, colocando regras
e normas, onde as crianças precisam entender e cumpri-las, pois o
professor além de analisar e estimular as brincadeiras de acordo com
o desenvolvimento apresentado é necessário a cada faixa etária.
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CRIATIVIDADE PARA AULAS
DINÂMICAS
RESUMO: O presente artigo visa discutir a partir dos jogos e brincadeiras realizadas com o
ensino fundamental I, a aprendizagem significativa. A fim de contribuir para a reflexão e discussão
sobre a importância do lúdico no desenvolvimento da aprendizagem das crianças como também
seu valor no processo ensino e socialização, através do lúdico, dos jogos, dos brinquedos, das
brincadeiras. Com objetivo de mostrar que o lúdico é importante na construção do desenvolvimento
do ensino e aprendizagem nas primeiras etapas da vida das crianças e que este é de grande
importância. Para tanto utilizaremos os conceitos de jogos utilizados por Lino de Macedo e
Huizinga, serão comentados assuntos que mostram os diversos tipos de jogos, brinquedos,
brincadeiras e espaços que foram elaborados para propiciar uma aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Educação; Brinquedos; Jogos; Brincadeiras; Aprendizagem Significativa.

746

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

INTRODUÇÃO

É

sabido que, as brincadeiras fazem
parte da infância da criança, brincar
ajuda a aprender e socializar-se com
uma facilidade maior e melhor, as crianças
aprendem a conviver, se comunicar com outras
pessoas, aprendem a tomar decisões e como
tratar as pessoas que ficam em sua volta,
percebendo melhor o mundo que a cerca.
As brincadeiras tornam-se uma renovação da
prática pedagógica transmitida pelo professor,
prática essa que deve desenvolver o lúdico
através dos jogos, sendo vista como mais um
instrumento para o desenvolvimento da criança.
A brincadeiras é uma maneira do professor
ensinar a jogar e se divertir, porém esta vai
além, pois ajuda a desenvolver o psicológico,
intelectual, emocional, físico-motora e social
das crianças, e por isso os momentos para
jogar são imprescindíveis nos dias de hoje.
Quando as crianças brincam, seja com
os jogos lúdicos, com os brinquedos ou
brincadeiras, elas desenvolvem a criatividade,
a capacidade de tomar decisões e isso ajuda
no desenvolvimento motor, além destas
razões, as brincadeiras podem tornar os
conteúdos mais atraentes para as crianças,
são a partir de situações de descontração
que o professor poderá desenvolver diversas
didáticas, gerando uma integração entre
as matérias curriculares. A criança tem
a característica de entrar no mundo dos
sonhos das fábulas e normalmente utiliza
como ponte às brincadeiras. Quando está
brincando se expressa mostrando seu
íntimo, seus sentimentos e sua afetividade.
É de suma importância que as brincadeiras
fazem parte do mundo das crianças, por
harmonizar momentos agradáveis dando
espaço à criatividade. Devemos levar em
consideração o bem–estar dos pequenos
durante o desenvolvimento de ensino e
aprendizagem, resgatando assim o lúdico como
instrumento de construção do conhecimento,
Na infância, por meio das atividades a
criança brinca, joga e se diverte. Ela também

age, sente, pensa, aprende e se desenvolve.
As atividades lúdicas podem ser consideradas
tarefas do dia-a-dia. De acordo com Teixeira
(1995), Vários são os motivos que induzem os
educadores a apelar para as atividades lúdicas
e utilizá-las como um recurso pedagógico
no processo de ensino-aprendizagem. Para
Schaefer (1994), as atividades lúdicas
promovem ou restabelecem o bem estar
psicológico da criança. Toda a atividade
lúdica pode ser aplicada em diversas faixas
etárias, mas deve sofrer intervenção em sua
metodologia de aplicação, na organização
e no prover de suas estratégias, de acordo
com as necessidades peculiares das faixas
etárias. As atividades lúdicas têm capacidade
sobre a criança de gerar desenvolvimento de
várias habilidades, proporcionando a criança
divertimento, prazer, convívio profícuo,
estímulo
intelectual,
desenvolvimento
harmonioso, autocontrole, e auto realização.
Todo educador deve propiciar a exploração
da curiosidade infantil, incentivando o
desenvolvimento
da
criatividade,
das
diferentes formas de linguagem, do senso
crítico e de progressiva autonomia. Como
também ser ativo quanto às crianças, criativo
e interessado em ajudá-las a crescer e
ser feliz, fazendo das atividades lúdicas
na educação excelentes instrumentos
facilitadores do ensino-aprendizagem. As
atividades lúdicas, juntamente com a boa
pretensão dos educadores, são caminhos
que contribuem para o bem-estar e
entretenimento das crianças, garantindo-lhes
uma agradável estadia na creche ou escola.
Certamente, a experiência dos educadores
irá somar para um ensino-aprendizagem de
qualidade, e isso irá contribuir para um maior
alcance de objetivos em seu plano educativo.
O educador tem que se conscientizar de que
os problemas referentes à educação podem
estar relacionados aos métodos de ensino e a
solução pode ser uma prática lúdica e prazerosa.
Observa-se que os docentes, normalmente
necessitam da utilização do lúdico na educação,
pois ao apartar o espaço adulto do infantil,
e ao diferenciar o exercício da brincadeira,
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encontra-se a importância da criança que
brinca e joga para a construção da sua conduta.
Podemos observar que o lúdico foi
investigado por acharem soluções que nele
está elencada, a metacomunicação, ou seja,
a ajuda a criança entender o pensamento
e a linguagem do outro. O brincar e jogar
relaciona-se com a cognição e o seu
potencial para interferir no desenvolvimento
podendo ser considerado um instrumento
para a construção do conhecimento do aluno.
Todo ambiente de educar a uma criança
deve ser facilitador da construção da
aprendizagem através de atividades lúdicas
favorecedoras do processo de aquisição
de autonomia de aprendizagem. Entretanto,
o saber escolar deve ser valorizado pela
sociedade para que a cognição dos
educandos seja construída através de um
aspecto dinâmico e criativo por meio de jogos,
brinquedos, brincadeiras e musicalidade.
Vale aqui ressaltar que, o educador deve
usar desses recursos pedagógicos para inserir
conteúdos no seu plano de aula em momentos
oportunos, para que as crianças possam
desenvolver o seu raciocínio e construir o
seu conhecimento de forma descontraída. As
atividades lúdicas facilitam tanto o progresso
de personalidade integral da criança como,
como o avanço de cada uma de suas funções
psicológicas. Para tanto, o objetivo geral deste
trabalho é mostrar que o lúdico é importante
na construção do desenvolvimento de ensino
e aprendizagem nas primeiras etapas da vida
das crianças. Assim, esta pesquisa se justifica
por oferecer auxílio que irão ajudar no seu
desenvolvimento físico, motor, emocional,
cognitivo, e social. Atividade lúdica é como
se fosse um incentivo que tem como intenção
causar prazer e divertimento a quem pratica.
São lúdicas as atividades que tornam favorável
a experiência completa do momento, reunir o
ato, o pensamento e o sentimento. A criança se
expressa, assimila conhecimentos e constrói
a sua realidade enquanto está brincando.
Ela também transmite a sua experiência,
modificando a realidade de acordo com seus
gostos e vontades. Para isso, vale aqui ressaltar
748

que, as escolas precisam ser acolhedoras,
atraentes, estimuladoras, acessíveis às
crianças e ainda oferecer condições de
atendimento ás famílias, possibilitando
a realização de ações sócio educativa.
A presente pesquisa será descrita de
forma clara e objetiva, para isso será utilizado
exame de trabalhos teóricos e documentos
como recursos técnicos, sendo assim, a
mesma será do tipo descritiva, documental
e histórica. Sua fonte será através de
bibliografias, documentos e leis e sua análise
será sucinta e específica, coletada através de
documentos relacionados ao tema. Podendo
aqui citar que, segundo Schwartz (2002), a
criança é automotivada para qualquer prática,
principalmente a lúdica, sendo que tendem a
notar a importância de atividades para o seu
desenvolvimento, assim sendo, favorece a
procura pelo retorno e pela manutenção de
determinadas atividades. Huizinga (1996),
diz que numa atividade lúdica, existe algo
“em jogo” que transcende as necessidades
imediatas da vida e confere um sentido à ação.
Destacando ainda mais a importância do
lúdico, lembramos as palavras de Ronca:
O lúdico permite que a criança explore a relação
do corpo com o espaço, provoca possibilidades de
deslocamento e velocidades, ou cria condições mentais
para sair de enrascadas, e ela vai então, assimilando
e gastando tanto, que tal movimento a faz buscar e
viver diferentes atividades fundamentais, não só no
processo de desenvolvimento de sua personalidade e
de seu caráter como também ao longo da construção
de seu organismo cognitivo (RONCA, 1989, p.27).

Conclui-se que toda criança sente e
expressa curiosidade e importante noção de
que viver é brincar, e com qualquer tipo de
brincadeira, conhece a si própria e aos outros
e realiza a dura tarefa de compreender seus
limites e possibilidades e de inserir-se em
seu grupo. Aí aprender e internalizar normas
sociais de comportamentos e os hábitos
fixados pela cultura, pela ética e pela moral.
De acordo com os PCNs de Educação
Física (vol. 7. 1997 p.36). “As situações
lúdicas competitivas ou não, são contextos
favoráveis de aprendizagem, pois permitem o
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exercício de uma ampla gama de movimentos,
que solicitam a atenção do aluno na tentativa
de executá-la de forma satisfatória”. A
partir dessas definições observamos que o
lúdico está relacionado a tudo o que possa
nos dar alegria e prazer, desenvolvendo a
criatividade, a imaginação e a curiosidade,
desafiando a criança a buscar solução
para problemas com renovada motivação.
Ressaltando que segundo NOVAES (1992,
p.28). “O ensino, absorvido de maneira
lúdica, passa adquirir um aspecto significativo
e efetivo no curso de desenvolvimento
da inteligência da criança”. Observando
que, brincando a criança vai construindo
e compreendendo o mundo ao seu redor.
Vale aqui lembrar que as atividades lúdicas
são de grande valia para o educador que
souber se utilizar apropriadamente dessas
atividades, sendo que o aluno será o maior
beneficiado, sendo assim o jogo torna-se uma
brincadeira prazerosa e uma descoberta para
a criança, o que poderá contribuir no processo
ensino e aprendizagem; porém tal contribuição
no
desenvolvimento
das
atividades
pedagógicas dependerá da concepção que
se tem do jogo. E, o problema em questão
é trazer a realidade adulta, ou melhor, para
aqueles que se encontram envolvidos com
a criação dessas crianças, será que elas
são de fato valorizadas em sua maneira
de brincar? Na perspectiva de Carvalho:
As culturas infantis são constituídas por um conjunto
de formas, significados, objetos, artefatos que conferem
modos de compreensão simbólica sobre o mundo. Ou
seja, brinquedos, brincadeiras, músicas e histórias
que expressam o olhar infantil, olhar construído no
processo histórico de diferenciação do adulto. Os
brinquedos e brincadeiras elaborados e vivenciados
pelas crianças ao longo da história da humanidade
são, portanto, objeto de estudo que surgem à
medida que entendemos a infância como categoria
geracional sociologicamente instituída e produtora
de uma cultura própria (CARVALHO, 2007, p.3).

Conforme as palavras de Carvalho (2007),
podemos afirmar que, as crianças vivem
em uma cultura totalmente diferenciada
dos adultos e embora elas não entendam,

as mesmas possuem uma capacidade
significativa de produzir significados sobre
as ações existentes nas culturas dos adultos.
Vale aqui ressaltar que, o brinquedo é de
grande importância no desenvolvimento
da criança, isto tem sido demonstrado na
contemporaneidade, pelo crescente número de
pesquisas existentes no campo da educação.
Segundo abordagens diversas nas áreas
sociológica, psicológica e pedagógica, estas
pesquisas têm como objeto de estudo, entre
outros, a influência da cultura na constituição
dos brinquedos, a função destes na construção
do psiquismo infantil ou ainda a importância
de utilizá-los como recurso pedagógico,
seja no contexto familiar ou em instituições
coletivas, como creches ou pré-escolas.
Já na perspectiva de Vygotsky (1984), o
ato de brincar possui um papel de grande
relevância na constituição do pensamento
infantil. Para este teórico é brincando e
jogando, que a criança desvenda sua situação
cognitiva, visual, auditiva, tátil e motora,
além do jeito ao qual aprende a entrar em
uma relação com eventos, pessoas, coisas
e símbolos. É com as brincadeiras que, a
criança constrói o seu próprio pensamento.
De acordo com as perspectivas de Vygotsky
a elocução, possui respeitável função no
alargamento cognitivo da criança na medida
em que sistematizam seus conhecimentos,
colaborando na disposição dos processos em
curso, a brincadeira cria para as crianças uma
“zona de desenvolvimento proximal” que não
é outra coisa senão a distância entre o nível
atual de desenvolvimento, determinado pela
capacidade de resolver independentemente um
problema, e o nível atual de desenvolvimento
potencial, determinado através da resolução
de um problema sob a orientação de um adulto
ou com a colaboração de um companheiro
mais capaz. Vygotsky (1984 p.97): Com as
atividades lúdicas, toda criança adquiri um
processo de representação do cotidiano por
meio da combinação entre experiências atuais
e passadas, originando novas interpretações
e reproduções do real, de acordo com suas
afeições, necessidades, desejos e paixões.
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OS ESTÁGIOS DO LÚDICO PARA O
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

METODOLOGIAS LÚDICAS
ENVOLVENDO A EDUCAÇÃO
EMOCIONAL NO COTIDIANO
A inserção do lúdico no cotidiano escolar ESCOLAR

do educando é uma forma atraente de
transcorrer pelo universo infantil e ensinarlhe sobre o universo adulto. Assim eles
conhecem as formas de interação entre as
pessoas. No desenvolvimento escolar, fazse muito relevante a atividade lúdica, tendo
em vista que ela é muito importante para o
desenvolvimento sensório motor e cognitivo. A
ludicidade tem como premissa tornar-se uma
maneira inconsciente de se aprender, de forma
prazerosa e eficaz. A aplicabilidade do lúdico
deve enfatizar a importância dos educadores
terem em mente os objetivos dos jogos e
brincadeiras desenvolvidos nas suas aulas,
compreendendo a sua aplicabilidade lúdica,
cognitiva, sociocultural. O professorado deve
observar as condutas dos educandos para
que possam diagnosticar avaliar e elaborar
estratégias de trabalho para poder identificar
as dificuldades e os avanços dos educandos
(BITTENCOURT E FERREIRA, 2002).

Estudos de Bittencourt e Ferreira (2002)
revelam que os benefícios didáticos do lúdico são
procedimentos de suma importância, mais que
um passatempo, são os meios indispensáveis
para promoção da aprendizagem disciplinar.
Incutir no aluno comportamentos básicos,
necessários à formação de sua personalidade.
• Os benefícios psicomotores ocasionam
o desenvolvimento de várias habilidades
musculares e motoras na manipulação de
objetos, escrita e nos aspectos sensoriais.
• Os benefícios cognitivos dependem do
processo de aprendizagem e maturação
que variam de pequenas lembranças
da aprendizagem até a formulação
e combinação de ideias, além da
possibilidade de estar propondo
soluções e delimitando problemas.
• Os benefícios no âmbito afetivo-social
são a conduta quanto aos sentimentos,
emoções, atitudes de aceitação e rejeição
de aproximação ou de afastamento.
Em geral os três aspectos são
interdependentes, sendo assim, para se
sentir um indivíduo feliz e completo, a criança
necessita do conjunto. Logo, pode-se levar
em consideração que durante a educação
infantil, pais e educadores, devem levar em
conta a integração entre o jogo e o jogador;
o próprio corpo humano e os jogos de
aquisição. Atualmente, um aspecto que deve
ser levado em consideração no espaço
escolar é a educação emocional, tendo
em vista a ausência da família e o fracasso
escolar. Para isso, a proposta escolar deve
ter como base a criação de um ambiente
positivo e incentivador aos alunos, para
que os mesmos possam imaginar soluções,
além de explorar possibilidades, explicar seu
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raciocínio, levantar hipóteses e autenticar
suas próprias conclusões. O educador deve
estimular a autonomia e os erros devem fazer
parte do “feedback” para repensar o processo
de aprendizagem, devendo explorar e utilizar
os conteúdos gerando novos conhecimentos
e novas questões, de forma que estimule um
processo permanente de aprimoramento das
ideias discutidas. O trabalho educativo não deve
ser realizado de maneira eficaz, apenas quando
existir uma situação de classes cooperativas,
ou seja, o educando deve sentir-se em um
ambiente que o permita agir, discutir, decidir,
realizar e avaliar, adquirindo condições para a
aprendizagem e vivendo situações favoráveis
a ela (BITTENCOURT E FERREIRA, 2002).
Cabe aqui o comentário de Goleman (1995,
p. 279). É assim que o aprendizado emocional
se entranha; à medida que as experiências são
repetidas, o cérebro reflete-as como caminhos
fortalecidos, hábitos neurais a aplicar em
momentos de provação, frustração, dor. E,
embora a substância quotidiana das aulas de
alfabetização emocional possa parecer banal,
o resultado - seres humanos decentes - é
mais crítico que nunca para nosso futuro. É
necessário que os alunos, se sintam estudando
em um local dotado de significados, podendo
desenvolver-se na própria aprendizagem.
De acordo com (MORIN, 2000, p.62):
“Interagir com os colegas auxilia os alunos a
construir seu conhecimento, aprender outras
formas de pensar nas ideias e tornar mais
claro seu próprio pensamento – enfim, ajudaos a construir significados, pois ensinar não é
só falar, as se comunicar com credibilidade”.
Segundo as perspectivas de Goleman há
de se considerar que o representar, ouvir,
falar, ler e escrever são aptidões básicas para
o processo de comunicação. É atraente que o
ambiente de aula para a pré-escola contemple
momentos para produção textual, trabalho em
grupo, atividades envolvendo jogos, elaboração
de representações pictóricas e elaboração
e compreensão de livros pelos alunos.
Goleman (1995, p. 297) afirma que seria
ideal começar a alfabetização emocional desde
os primeiros anos de vida e fala que “o projeto

ideal de programas de alfabetização emocional
é começar cedo, ser apropriado à idade,
atravessar os anos de escola e entremear os
trabalhos na escola, em casa e na comunidade”.
Goleman (1995, p. 305), considera a educação
emocional da seguinte forma: Eu entendo que
emoção se refere a um sentimento e seus
pensamentos distintos, estados psicológicos e
biológicos, e a uma gama de tendências para agir.
O aspecto emocional quando é abordado em
sua complexidade pode atentar circunstâncias
vividas a partir do cotidiano escolar. Assim,
os professores podem tornar-se construtores
de saberes que desenvolvam a sensibilidade,
a fraternidade, a amizade e a empatia. Para
isso, Goleman (1995, p. 20) contribui para
o entendimento da temática, quando revela
que: Todas as emoções são, em essência,
impulsos para lidar com a vida que a evolução
nos infundiu. A própria raiz da palavra emoção
é movere, ‘mover’ em latim, mais o prefixo ‘e’, para denotar ‘afastar-se’, indicando que uma
tendência a agir está implícita em toda emoção.
Que as emoções levam a ações é mais óbvio
observando-se animais ou crianças; só nos
adultos ‘civilizados’ encontramos tantas vezes
a grande anomalia no reino animal: emoções
– impulsos arraigados para agir – divorciadas
de uma reação óbvia. O entendimento sobre
estes termos podem auxiliar no momento
do educador refletir como a educação
emocional e sua aplicabilidade em aulas
lúdicas pode contribuir para os pré-escolares.
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O LÚDICO NA CONSTRUÇÃO DA
APRENDIZAGEM
De acordo com Macedo, Petty e Passos
(2005, p. 08) no dicionário eletrônico Houaiss,
entre outros significados, em sua versão latina,
escola quer dizer “divertimento, recreio” e, em
sua versão grega, descanso, repouso, lazer,
tempo livre, hora de estudo, ocupação de um
homem com ócio, livre do trabalho servil. Uma
de nossas hipóteses é que uma compreensão
dos processos de desenvolvimento e
aprendizagem como formas independentes
de conhecimento, poderia recuperar esses
sentidos da escola que se perderam com o
tempo (Macedo, 1997). A outra suposição
é que, para isso, teríamos de cuidar da
dimensão lúdica das tarefas escolares e
possibilitar que as crianças pudessem ser
protagonistas, isto é, responsáveis por suas
ações, nos limites de suas possibilidades de
desenvolvimento e dos recursos mobilizados
pelos
processos
de
aprendizagem.
Tendo como parâmetro os conceitos
sobre a origem da palavra da escola, podese considerar que esta é o espaço de
construção da aprendizagem através da
diversão, lazer, descanso e compreensão do
espaço ao qual seu educando se encontram
inseridos. De acordo com Almeida, (2009):

O lúdico tem sua origem na palavra latina “ludus”
que quer dizer “jogo”. Se achasse confinado a sua
origem, o termo lúdico estaria se referindo apenas
ao jogar, ao brincar, ao movimento espontâneo.
O lúdico passou a ser reconhecido como traço
essencial de psicofisiologia do comportamento
humano. De modo que a definição deixou de ser
o simples sinônimo de jogo. “As implicações da
necessidade lúdica extrapolaram as demarcações
do brincar espontâneo” (ALMEIDA, 2009).

é o ambiente 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.
O convívio com a aprendizagem de forma
lúdica e prazerosa proporciona a criança
o estabelecimento de relações cognitivas
através das experiências vividas. O lúdico tem
um valor educacional intrínseco inerente, que
deve ser utilizado como recurso pedagógico.
Recentemente, conforme Silva (2008),
“existem muitas razões para que os educadores
recorram às atividades lúdicas para construção
do processo de ensino-aprendizagem: a
indisciplina falta de atenção, distúrbios
neurológicos, dificuldades de aprendizagem,
entre outros.” Cada dia, estas problemáticas
estão presentes nas escolas e as atividades
lúdicas devem ser inseridas, pois mobilizam
esquemas mentais. Sendo uma atividade
física e mental, a ludicidade aciona e ativa as
funções psico-neurológicas e as operações
mentais,
estimulando
o
pensamento.
Na educação infantil, o dever essencial do
professorado deve estar voltado para seduzila o aluno ao conhecimento. Neste momento,
os jogos contribuem para o desenvolvimento
do pensamento lógico-matemático, linguístico
e espacial. Os jogos desafiam a cognição
do aluno da educação infantil, e provocam
desequilíbrio, que propicia das descobertas
e invenções, no lugar da memorização
bancária. De acordo com Redin (2000).
inserção da criança na educação infantil deve
marcar uma nova fase, em que desenvolve-se a
capacidade de lidar com a realidade, simbolismos e
representações. Com o desenvolvimento de práticas
lúdicas a criança satisfaz certas curiosidades e traduz
o mundo dos adultos para a dimensão de suas
possibilidades e necessidades (REDIN, 2000, p. 64).

Segundo o autor acima citado, a criança
que joga está reinventando grande parte
do saber humano. Além do valor inconteste
do movimento interno e externo para os
desenvolvimentos físicos, psíquicos e motor,
além do tateio, que é a maneira privilegiada
de contato com o mundo, a criança sadia
possui a capacidade de agir sobre o mundo e
os outros através da fantasia, da imaginação
e do simbólico, pelos quais o mundo tem
A ludicidade, tão importante para a saúde seus limites ultrapassados: a criança cria o
mental do ser humano é um espaço que mundo e a natureza, a forma e o transforma
merece atenção dos pais e educadores, pois e, neste momento, ela se cria e se transforma.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O lúdico é de extrema importância no desenvolvimento da aprendizagem das crianças e
tem papel importantíssimo no processo de ensino e socialização.
Brincadeiras fazem parte do cotidiano das crianças, brincar ajuda a aprender e socializar,
crianças aprendem a conviver, se comunicar com outras pessoas, a tomar decisões e como
tratar as pessoas que ficam em sua volta, percebendo melhor o mundo que as cerca, sendo
assim nada melhor que fazer isto de uma forma prazerosa.
As brincadeiras em sala de aula é uma forma de renovar a prática pedagógica, o professor
percebendo que seus métodos podem ser aprimorados certamente poderá contar com aulas
mais dinâmicas e que envolvam de uma forma mais ativa os seus alunos, obviamente os jogos
não pode ser visto como o único instrumento avaliativo e sim como uma ferramenta a mais
para auxiliar o professor em sala de aula.
Através de jogos e brincadeiras o professor pode ajudar os alunos a desenvolverem-se
tanto no psicológico, intelectual, emocional, físico-motora e social, sendo assim momentos de
diversão tornam-se imprescindíveis nos dias de hoje, pois ao contrário do que muitos pensam
brincar também é ensinar e aprender.
Em momentos corriqueiros em sala de aula o professor é capaz de perceber a real
necessidade da sala, como também observar onde estão as maiores dificuldades, a partir de
situações de descontração o professor poderá desenvolver diversas didáticas, gerando uma
integração entre as matérias curriculares.
Muitas das vezes o não sucesso em sala de aula pode ter relação com os métodos de
ensino e a solução pode ser uma prática lúdica e prazerosa. O ambiente escolar deve ser um
facilitador da construção do conhecimento e através de atividades lúdicas que favoreçam o
processo de aquisição de autonomia da aprendizagem o sucesso será encontrado com maior
facilidade.
Vale ressaltar que o educador deve utilizar os recursos lúdicos dentro de suas práticas
pedagógicas sempre que achar necessário, porém levando em consideração inserir os
conteúdos do seu plano de aula sempre que possível, desta forma a criança será capaz de
desenvolver seu raciocínio e construir o seu conhecimento de uma forma
descontraída e prazerosa.
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A INFLUÊNCIA DO SONO NA
APRENDIZAGEM INFANTIL
RESUMO: Atualmente muitas pesquisas são realizadas tratando sobre o sono e sua
influência no dia a dia das crianças. Através de pesquisas bibliográficas, o presente artigo
trata brevemente sobre a importância da educação no processo de desenvolvimento
infantil e como o sono ou a falta dele pode influenciar de maneira positiva ou não na
aprendizagem, no processo de memorização dos conhecimentos etc. É citado sobre
algumas consequências do que a falta do sono pode causar tanto nas crianças quanto
nos adolescentes e a importância de a escola promover discussões e debates com as
famílias para conscientização da aquisição de hábitos de sono cada vez mais saudáveis.

Palavras-chave: Escola; Sono; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

M

uitas pesquisas desenvolvidas nos tempos mais atuais vêm demonstrando o
quanto o período do sono pode influenciar significativamente no comportamento
das pessoas, independente da faixa etária. Quando criança, o sono possui uma
importância ainda maior devido o período em que está vivenciando da aquisição de suas
aprendizagens e todo o processo de desenvolvimento. A criança precisa ter o hábito do sono
de maneira saudável para um bom aproveitamento durante as atividades escolares e ao longo
de seu cotidiano.
Estudos comprovam que a partir dos anos 70 que o reconhecimento da importância do
sono passou a ter mais atenção na ciência, tendo como observação os pontos negativos
da ausência do sono na aprendizagem das crianças e adolescentes. Consequências como
cansaço constante, falta de concentração, descontrole emocional são apontadas como
frequentes nas escolas, observados pelos professores durante as atividades nas aulas.
Nos dias atuais, algo que tem influenciado bastante na ausência do sono nas famílias, que é
o uso excessivo de aparelhos que envolvem a tecnologia, seja televisão, computador, aparelhos
celulares e redes sociais. Mesmo com tanta discussão e reflexão nas escolas envolvendo toda
a comunidade escolar juntamente com as famílias, essas práticas não têm sido modificadas
sendo constatada no baixo rendimento das crianças e adolescentes no desenvolvimento das
atividades, na falta de concentração e atenção.
presente trabalho tem como maior objetivo conscientizar por meio de estudos bibliográficos
a importância de manter uma qualidade de vida, como o sono para obter o bem-estar ao longo
dos dias da criança e adolescente. A escola cada vez mais precisa intervir nessa relação
sendo ela uma instituição responsável na sociedade como meio de promover o conhecimento
e a troca de experiências ressaltando a inclusão desse tema em prol de favorecer efetivas
aprendizagens.
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estão se tornando cada vez mais comum
nos lares e vem prejudicando o aprendizado
das crianças mesmo as famílias sendo
O universo escolar é uma instituição que tem orientadas nas reuniões realizadas pelas
como responsabilidade principal promover a escolas sobre os mais variados temas
organização dos saberes necessários para o atuais. Sobre o tema da falta de sono:
processo de desenvolvimento infantil. Durante
Se o conhecimento de temas como sexualidade,
muitos anos atrás, esse espaço era destinado drogas e nutrição, por exemplo, contribui para
somente para alguns da sociedade e ao que o jovem adquira hábitos mais saudáveis, por
longo dos tempos, a igualdade dos direitos que não incluir nessa lista os ritmos biológicos, os
educacionais foram alcançando todos. mecanismos e os fenômenos relacionados ao ciclo
A escola consegue fazer uma relação vigília-sono? (LOUZADA & MENNA-BARRETO, 2007).
efetiva entre as famílias e a criança, durante
Em toda a história da educação, a criança
suas aprendizagens. Sendo considerada
que visa a qualidade de vida de todos nos passou a ser vista como a protagonista
mais diferentes aspectos, respeitando o de seu próprio desenvolvimento, ou seja,
tempo que cada criança tem conforme seu ela é atuante produzindo e reproduzindo
processo de crescimento. Segundo os PCNs: cultura, construindo seu processo de ensino
“Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, aprendizagem. Sendo primordial ouvir a criança
valorizando e adotando hábitos saudáveis buscando atender os interesses pessoais
como um dos aspectos básicos da qualidade para depois ampliar, diversificar e sistematizar
de vida e agindo com responsabilidade seus conhecimentos e do mundo que a rodeia
em relação à sua saúde e a saúde (LOUZADA & MENNA-BARRETO, 2007).
coletiva” (BRASIL, PCN Ciências, 1997).
Para esse desenvolvimento, a escola
De acordo com o documento, quando uma possui um papel relevante para estimular a
criança está com sua saúde bem cuidada construção do conhecimento, de maneira
outros fatores como a aprendizagem podem contínua em que a criança se torne crítica e
estar sendo favorecidas. Porém, práticas que reflita sobre sua realidade, ou seja, seu

A APRENDIZAGEM NO UNIVERSO
INFANTIL
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papel não é ensinar de maneira mecânica, mas
ensinar de uma forma que consiga interpretar
os variados tipos de leitura. Levando em
consideração que a leitura constrói saberes,
por meio de estratégias que alcancem o
pleno desenvolvimento da leitura e escrita
(LOUZADA & MENNA-BARRETO, 2007).

A verdadeira aprendizagem se dá quando o
sentido acontece e quanto mais contato com
experiências, melhor compreensão. Somente
quando tem um verdadeiro significado que se
consegue interpretar, questionar, estabelecer
relação com a realidade, exercendo também
dessa forma a sua cidade, ou seja, quem lê
tem a capacidade de melhorar sua realidade
Na maioria dos casos, a escola não está (LOUZADA & MENNA-BARRETO, 2007).
preparada para formar crianças leitoras, pois
não proporciona uma relação significativa
Contribuir para o processo de aprendizagem
entre a obra literária e a criança. Quando nos primeiros anos escolares, além de
existe uma boa relação à criança consegue ser muito importante dentro do processo
relacionar o texto com o mundo ao seu redor. de alfabetização, a criança adquire novos
Um professor que consegue compreender conhecimentos sobre o mundo que a rodeia,
todo o processo de aquisição da escrita de relacionando com as suas experiências,
maneira eficaz torna seu trabalho mais eficiente desenvolvendo a criticidade, aprendendo a
(LOUZADA & MENNA-BARRETO, 2007). dialogar melhor com seus pares e até mesmo
com a visão do autor da obra. Desenvolve
também o imaginário, a fantasia, o que
resulta em novas experiências. Com isso:
“É essa possibilidade de superação de um
estreitamento de origem o que a Literatura
Infantil oferta à educação. Aproveitada na sala
de aula em sua natureza ficcional, que aponta a
um conhecimento de mundo, e não como súdita
do ensino bem-comportado, ela se apresenta
como o elemento propulsor que levará a
escola à ruptura com a educação contraditória
e tradicional.” (ZILBERMAN, 2003, p. 30)
Experiências que envolvem histórias infantis
e a linguagem, quando se tornam significativas
e bem planejadas, faz com que a criança
consiga desenvolver capacidades que são
essenciais para uma efetiva aprendizagem
no mundo da escrita e da leitura. Porém
existe um fator que precisa ser levado em
consideração para que todo esse processo de
aprendizagem aconteça de forma significativa
resultando para toda a vida, que é a qualidade
do descanso, do sono que a criança tem
ao longo da vida (ZILBERMAN, 2003).
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A INFLUÊNCIA DO SONO NA
APRENDIZAGEM
É fato que uma boa qualidade de vida está
totalmente associada a noites de sono bem
aproveitadas ao longo da vida, já que é nesse
momento que as proteínas acabam sendo
sintetizadas, mantendo e expandindo assim as
ligações neuronais relacionadas a memorização
e todo aprendizado seja escolar ou não. É
durante o sono que acontece a ativação de
vários outros sistemas relacionados à função
cerebral (BUELA apud MARTINS, 2001).
Para cada fase da vida, o sono tem
influências diferenciadas. Para crianças e
adolescentes que possuem momentos de
sono totalmente desregulado, onde acaba
acordando várias vezes ao longo da noite e
consequentemente dormindo menos horas
tem interferência no nível de concentração.
Problemas como estresse e ansiedade
podem contribuir para o sono desregulado e
afetam diretamente o aprendizado de modo
negativo (BUELA apud MARTINS, 2001).

Nos dias atuais, a privação do período
do sono da criança pode acontecer devido
influência do alto uso tecnológico nas
famílias, pelas práticas culturais e até
atividades educacionais excessivas, que
acabam ocorrendo sem ser percebidas.
Ao chegar no período da adolescência,
o corpo passa por variadas mudanças
o que acabam modificando horários do
período do sono, o que acaba dificultando
mais ainda sua aprendizagem e bem-estar
ao longo dos dias, já que principalmente
nas escolas, os horários não contribuem
para isso (BUELA apud MARTINS, 2001).
Um adolescente que estuda no período da
manhã geralmente tem duas horas a menos de
sono por dia. Porém, o ensino noturno que muitas
vezes se torna um atrativo para a qualidade do
sono, contribui para o seu atraso ou redução.
Pesquisas comprovam que adolescentes de
zonas rurais têm melhores desempenho na
escola pois conseguem usufruir do tempo
do sono de maneira eficaz, já que não sofre
influência em muitos casos da exposição a
eletricidade, computador, jogos eletrônicos,
televisão etc. (BUELA apud MARTINS, 2001).
O sono é essencial para o corpo
humano já que é o tempo de reparação
e proporciona uma instabilidade nos mais
diferentes aspectos necessários à boa
saúde. Ele pode sofrer mudanças de
horário dependendo da rotina de cada
pessoa, porém é necessário o tempo para
dormir. Para muitos, o sono é sinônimo
da incapacidade do cérebro de manter a
sintonia do que ao longo do dia, mas isso
não é fato, e sim é somente uma maneira
diferente dele estar fazendo com a pessoa
mesmo assim consiga ser despertada por
meio de estímulos. Para Buela apud Martins:
Um estado funcional, reversível e cíclico, com
algumas
manifestações
comportamentais
características, como uma imobilidade relativa e
o aumento do limiar de resposta aos estímulos
externos
(BUELA
apud
MARTINS,
2001).
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O sono acontece obedecendo fases em
que ocorre a diminuição da consciência
em relação ao mundo exterior. As fases
são divididas em duas, sendo a primeira o
momento em que de forma aleatória os olhos
se movimentam com mais rapidez ou como
na segunda os olhos não passam por rápida
movimentação (BUELA apud MARTINS, 2001).

O ideal seria que existisse uma alteração
nos horários da escola, melhorando assim o
rendimento das crianças durante as atividades
ao longo do dia. O horário é muito cedo para
elas o que acaba rompendo esse momento
essencial para o seu desenvolvimento.
Quase não existem pesquisas voltadas
para esse tipo de problema, mas a escola
pode se adequar em relação a mudança
O período do sono consegue desempenhar de horário principalmente das avaliações
funções essencial para a vida do ser humano, para que a criança consiga realizá-las de
ajudando na memória para os aprendizados maneira saudável (CONSEZA, 2011, p. 143).
ao longo do dia, elaborando melhor a
personalidade da pessoa mesmo que de forma
Quando existir uma mudança no ciclo
inconsciente, já que conscientemente o cérebro natural do sono, algumas interferências
não faz isso (BUELA apud MARTINS, 2001). podem acontecer no que diz respeito aos
níveis de ansiedade na criança. Segundo a
Quando se trata do aprendizado inclusive psicologia, a ansiedade é um distúrbio das
o escolar, sabe-se que o sono facilita para a emoções que acabam sufocando e tornando
memória longa, importante para a verdadeira um clima desagradável provocando receios
aprendizagem. A cognição pode ser afetada e medos em meio as situações vividas
por conta da falta do sono contribuindo no cotidiano e que a pessoa considera
para uma dificuldade de coordenação. como ruim (CONSEZA, 2011, p. 143).
O trabalho do educador pode ser mais
significativo e eficiente quando ele conhece
o funcionamento cerebral. Conhecer a
organização e as funções do cérebro, os
períodos receptivos, os mecanismos da
linguagem, da atenção, e da memória,
as relações entre a cognição, a emoção,
motivação e desempenho, as dificuldades
de aprendizagem e as intervenções a elas
relacionadas contribui para o cotidiano do
educador na escola, junto ao aprendiz e
a sua família (CONSEZA, 2011, p. 143).
Algo que pode se relacionar ao aprendizado
de uma criança se chama cronotipo. De
acordo com estudos, pessoas que dormem
tarde tem os piores rendimentos pela manhã
do dia seguinte. O cronotipo também tem uma
grande relação com o momento do dia em
que ele tem maior ou menor influência em seu
desenvolvimento (CONSEZA, 2011, p. 143).

O sono para um adolescente possui
uma importância ainda maior já que seu
organismo exige mais e sua privação pode
ocasionar momentos de sonolência ao longo
do dia, um cansaço excessivo, distúrbios nas
emoções, falta de atenção comprometendo
suas ações inclusive na escola com seu
aprendizado, promovendo prejuízos diversos
tanto para ele, quanto família e até escola.

A sonolência é a consequência mais direta da
privação de sono. Na criança e no adolescente,
manifesta-se na dificuldade em levantar-se
no horário para a escola e no sono durante
as aulas. Em muitas situações, contribui
para a geração de conflitos com pais e
professores e para a diminuição da autoestima
(LOUZADA
&
MENNA-BARRETO,
2007).
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O SONO, A MEMÓRIA E O PROCESSO
DE APRENDIZAGEM
O sistema nervoso de uma pessoa tem
a capacidade de ser transformada ou
Influenciada por meio do ambiente
em que está inserida, inclusive pelos
mecanismos das moléculas. Um desses
mecanismos é a memória, que envolve um
sistema totalmente complexo e cheios de
combinações que armazenam informações
diversas no cérebro (REIMÃO, 1982).
As situações externas acontecem e passam
por um trajeto no sistema nervoso até ser
modificado em memória tanto curta quanto
longa. Quando essas situações fazem relação
com algum outro aprendizado já adquirido
ao longo da vida é bem provável que
ocorra a memória longa. O que não ocorre
quando uma situação não tem significado
nenhum para a criança (REIMÃO, 1982).
Com isso, nota-se que existem diversas
fases da memória e são reconhecidas por
meio do tempo ou tipo de armazenamento.
A memória curta acontece quando o seu
armazenamento possui poucas informações
e sem importância (REIMÃO, 1982).
Para que a criança tenha uma memória de
longa duração em relação ao processo de
aprendizagem, é necessário que o ambiente
seja favorável e as ações do professor
contribuam para o envolvimento efetivo com
bastante interesse, fazendo vínculo com as
experiências já vividas ao longo da vida.
Segundo Reimão (1982) apud Valle (2009)
“Os distúrbios de sono são comuns em
crianças e variam conforme a idade, podendo
se manifestar como despertadores noturnos, ...
assim como causar a fragmentação do sono”.
Seguindo essa perspectiva, as aulas tanto
teóricas quanto práticas precisam contar
com a participação efetiva das crianças
para desenvolver as memórias, e quanto
mais significativa para a criança se torna de
longa duração devido seu armazenamento
e cruzamento das informações. Para isso, é
imprescindível que as atividades em sala de aula
sejam bastante interessantes e estimulantes,
contribuindo para que as crianças se sintam
participantes efetivas de suas aprendizagens,
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envolvendo as opiniões e ideias diversas para
construção dos pensamentos (REIMÃO, 1982).
A péssima qualidade do sono influencia
diretamente no tempo em que as crianças vão
conseguir aprender os conteúdos escolares
e outras aprendizagens do cotidiano. O sono
ao ser interrompido consegue perder sua
funcionalidade no organismo, principalmente
quando se trata das crianças dos tempos
atuais que estão muito vinculadas aos
aparelhos tecnológicos, muitas delas sem
nenhum tipo de regra e limite para sua
utilização, afetando assim seu ritmo nos mais
diferentes aspectos inclusive biológicos. Tais
aspectos externos devido o uso excessivo da
tecnologia como a luminosidade das telas
muito próximas dos olhos, afeta diretamente
os hormônios como a melatonina que é a
responsável pela regulação ou desregulação
do controle do sono (REIMÃO, 1982).
Quando uma criança não possui seu tempo
adequado de sono diariamente, além de afetar
diretamente sua aprendizagem tanto escolar
quanto do dia a dia, ela acaba se tornando
mais agressiva, impulsiva, com crises de
ansiedade e diversos problemas associados
à memória. Sem contar que fisicamente
ela fica mais desgastada, intolerante aos
acontecimentos diários, dificuldade de
concentração e atenção e inclusive alteração
constante de humor (OLIVEIRA, 2010)
O hábito da criança dormir tarde e
acordar cedo, muitas vezes para ir à escola,
contribui para o rompimento do período
do sono causando disfunções variadas,
como as citadas no parágrafo anterior.
Percebe-se que a interrupção do sono da
criança afeta diretamente no seu processo
de
desenvolvimento,
comprometendo
sua aprendizagem em meio as atividades
realizadas em sala de aula, mesmo que
práticas. Atividades que se assemelham às
práticas do cotidiano que envolvem o uso das
tecnologias de forma excessiva geram fortes
estímulos na física das crianças reduzindo
seus déficits de atenção (OLIVEIRA, 2010).
A interrupção do sono proporciona a
baixa autoestima na criança, promove um
olhar negativo de si mesma levando a
quadros depressivos caso não seja notada
e cuidada. Uma criança que apresenta
um quadro depressivo, associado aos
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demais fatores citados tem seu rendimento tecnologias e redes sociais acabam ocupando
escolar comprometido (OLIVEIRA, 2010). seu tempo de sono, conectados o tempo todo
tendo a dificuldade de iniciar o seu descanso
Na grande maioria das vezes, quando uma diário de maneira saudável (OLIVEIRA, 2010)
criança não desempenha um bom rendimento
Há crianças que vivenciam situações
na escola, muitas são as hipóteses levantadas variadas que promovem o distúrbio do sono,
pelos professores e família, mas esquecem como os citados acima, e que necessitam
que a ausência do sono de qualidade pode de ajuda médica já que estão sendo
causar diversos distúrbios ao longo do prejudicadas em seu rendimento escolar e
processo de crescimento e desenvolvimento. consequentemente nas fases necessárias para
São eles Apneia, Inquietude dos membros sua aprendizagem. É muito importante que os
inferiores,
Sonambulismo,
Bruxismo, pais fiquem mais atentos e consigam detectar
Enurese noturna, Terror noturno e Insônia. possíveis falhas do sono para buscarem ajuda
o mais rápido possível. Para uma melhora
Na Apneia a criança possui uma certa no desenvolvimento da aprendizagem da
dificuldade
na
respiração,
causando criança, é necessário criar hábitos de sono
rouquidão, acabam respirando pela boca diários e cumpri-los com regularidade, evitar
aumentando o cansaço. Na Inquietude dos o uso de cafeína principalmente momentos
membros inferiores se refere a sensação de antes do sono, evitar exercícios físicos horas
formigamento constante, comprometendo antes do cumprimento da rotina do sono,
a qualidade do sono já que promove um já que o corpo está acelerado, procurar um
incômodo ao ter que mexer as pernas com ambiente tranquilo e com baixa luminosidade,
frequência para ter a sensação de melhoria. O ter uma alimentação balanceada, não utilizar
Sonambulismo ocorre geralmente na primeira aparelhos eletrônicos ou redes sociais
infância e é onde a criança se levanta da momentos antes do sono, tomar um banho
cama estando dormindo e até possui ações quente para conseguir relaxar o corpo e
comuns se tivesse acordada. Uma criança praticar uma atividade relaxante como leitura
nessa situação jamais deve ser acordada, mas de um livro, audição de uma música calma ou
conduzida a cama. O Bruxismo ocorre quando até exercícios de respiração. Com tudo isso, o
existe uma pressão entre os dentes no momento sono será saudável e contribuirá efetivamente
em que estão dormindo. Segundo Oliveira: para o bom desenvolvimento da criança na
escola durante as atividades propostas e seu
Em crianças, costuma acontecer em uma fase verdadeiro aprendizado (OLIVEIRA, 2010).
da vida e desaparecem logo, situações em que é
considerado normal e não requer preocupação.
O problema pode ser desencadeado, por
exemplo, durante uma troca de dentes.
Se for persistente, porém, o distúrbio
pode prejudicar o ciclo do sono e
a saúde bucal (OLIVEIRA, 2010).

A Enurese noturna é o mais
comum na primeira infância,
onde a criança faz xixi enquanto
dorme e consequentemente causa
o desconforto e interrompendo
o período do sono. Já o Terror
noturno pode ocorrer por diversos
motivos, mas se baseia num medo
excessivo a ponto de ter dificuldade
de pegar no sono ou mantê-lo de
forma sadia. E por último e o mais
comum é agravante devido os
hábitos no dia a dia é a Insônia,
onde crianças com acesso às
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos os estudos e pesquisas relacionados a importância do sono no cotidiano de uma
criança, demonstram o quanto acaba contribuindo efetivamente para uma boa saúde e no seu
crescimento nos mais diferentes aspectos da aprendizagem. Sempre haverá discussão sobre
esse assunto já que existe a comprovação cientifica das perdas que uma criança sofre quando
tem seu sono interrompido versus a conscientização de se criar e manter regras para que de
fato os horários sejam cumpridos para que favoreça um tempo bom de sono sem acarretar
nenhum tipo de prejuízo em seu processo de aprendizagem que ocorre na primeira infância e
influencia o resto de sua vida.
Uma atitude mais consciente em meio a sociedade atual é um verdadeiro desafio para todos.
Atualmente o que mais se encontra são famílias sobrecarregadas de trabalho e afazeres, que
se utilizam de recursos tecnológicos sem limites definidos, o que acaba acarretando distúrbios
de memória, altera estado de humor e até autoestima.
Na escola, a criança precisa estar totalmente atenta nas atividades propostas pelo professor
em sala de aula, para que elas tenham verdadeiros significados fazendo associações com
outros conhecimentos e conduzindo a memórias longas e novas aprendizagens.
É importante que durante as formações de professores, seja salientado a importância dessa
conscientização para que a comunidade reconheça a contribuição de um sono de qualidade
para o processo de aprendizagem da criança em seu período escolar que levará para o
resto da vida. E que essas informações realmente sejam repassadas de maneira eficaz para
todos em prol de uma educação de qualidade visando todos os alunos sem nenhum tipo de
discriminação, dando a mesma oportunidade a todos.
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O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO
CRÍTICO E REFLEXIVO EM CRIANÇAS DAS
SÉRIES INICIAIS
RESUMO: O presente estudo apresenta uma análise sobre questões a serem consideradas
acerca dos caminhos que precisam ser percorridos para que se alcance o objetivo de formar
cidadãos conscientes, com capacidade de pensar por si mesmos e elaborar sua própria
impressão sobre o mundo em volta. A pesquisa é focada nos alunos do primeiro ciclo do ensino
fundamental e aborda o desenvolvimento cognitivo característico de tal período, bem como a
formação da criança enquanto ser social, que recebe influências e constrói sua personalidade e
percepções de mundo, a partir dos contatos interpessoais no grupo em que está inserida. Também
são apontadas ideias sobre a importância da escola e da figura do professor no processo de
aquisição do pensamento crítico e reflexivo, por parte do aluno. Pretende-se, com esta pesquisa,
identificar aspectos relevantes da relação entre o aluno e o universo escolar, para que seja possível
o surgimento de uma postura questionadora e autônoma na criança desde as séries iniciais.

Palavras-chave: Séries Iniciais; Pensamento Crítico; Pensamento Reflexivo.
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INTRODUÇÃO

E

ste estudo bibliográfico analisa as relações, comportamentos e práticas, existentes no
meio escolar, que determinam e possibilitam o processo de construção do pensar e
do refletir no aluno do primeiro ciclo da educação básica.

Segundo Gadotti, educar equipara-se a conscientizar, ao passo que a criticidade, a dúvida e
o questionamento estão presentes nas ações transformadoras do sujeito, pois a partir destas
condutas origina-se o novo.
Sendo assim, são elementos essenciais à vida, dadas suas constantes mudanças e a
necessidade do indivíduo de expressar, conhecer, resistir e reinventar. Para que o pensamento
crítico e reflexivo seja alcançado, é preciso que, desde o início da formação do ser, seja
cultivado o hábito de conhecer através da indagação, para que a compreensão do mundo e
de si mesmo faça-o ir além do que está diante dos próprios olhos, podendo, dessa maneira,
criar, gerar, construir, transformar, e não meramente reproduzir.
É importante identificar o que é preciso para que o aluno das séries iniciais desenvolva a
habilidade de receber o conhecimento oferecido pelo professor de maneira questionadora e
crítica, refletindo sobre sua relevância, aplicabilidade e sentido. Interessa, ainda, compreender
quais são as competências e práticas pedagógicas necessárias para despertar no aluno
o desejo de buscar informações, pesquisar e conhecer o mundo de maneira autônoma e
espontânea.
Para conhecer os caminhos que levarão o aluno das séries iniciais à construção do
pensamento crítico e reflexivo, serão desenvolvidos três capítulos, nos quais serão explanadas
considerações pertinentes ao desenvolvimento cognitivo da criança entre 6 e 10 anos de
idade, para que se possam entender as transformações e necessidades que ela possui na
fase em que se encontra, nas séries iniciais do ensino básico. Para tanto, serão consultados
e citados Wallon, Vygotsky e Piaget, os quais possuem teorias que poderão contribuir para a
compreensão do assunto tratado.
Serão abordadas, também, ideias sobre a criança enquanto ser no momento de formação
das bases de sua identidade, autonomia e atuação na sociedade.No capítulo final, serão
expostas considerações acerca da educação, analisando a relação entre o aluno e escola,
além da influência do professor no processo de formação de alunos críticos e reflexivos, bem
como a importância desse processo.
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ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO
COGNITIVO DA CRIANÇA DE 6 A 10
ANOS
A criança na fase de 6 a 10 anos encontrase no que Wallon classifica como Estágio
Categorial, que, em sua teoria, compreende
o período dos 6 aos 11 anos.Nesse momento
do desenvolvimento, segundo a concepção
de Wallon, a criança afasta-se do estágio
anterior, o personalismo, que dura dos 3
aos 6 anos, e tem como característica mais
marcante a afetividade no desenvolvimento,
posto que a criança está aprendendo
a diferenciar o eu do mundo exterior.
No estágio categorial, Wallon considera que
começa a ocorrer uma estabilidade relativa
nos processos regulares da evolução mental.
Essa estabilidade é abalada na adolescência
por profundas crises (AMARAL, 2000, p. 52).
Nesse período, a criança continua a se desenvolver,
tanto no plano motor como no afetivo, mas as
características do comportamento são determinadas
principalmente pelo desenvolvimento intelectual, e
é nesse domínio que se podem perceber grandes
saltos. A criança aprende a se conhecer como
pessoa pertencente a diferentes grupos, exercendo
papéis e atividades variados. Toma conhecimento
de suas possibilidades, adquirindo um
conhecimento mais completo e concreto
de si mesma (AMARAL, 2000, p. 52).

Também é nessa etapa que a criança
desenvolve a autodisciplina mental, ou
seja, a atenção, a qual possibilita que
estímulos não interessantes à atividade
a que se atém, sejam desconsiderados.
No que diz respeito à motricidade,
existe mais precisão e habilidade para
adequar o gesto à ação desejada,
podendo analisar antecipadamente
as consequências de seu movimento.
A formação de sua personalidade
é influenciada pelo meio em que
inicia suas práticas sociais. Cada grupo
possui valores, regras e costumes que
são adequados aos meios de
convívio social, como a escola, por
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exemplo: “A escolarização obriga a criança a
deparar com meios variados, com grupos e
interesses distintos” (AMARAL, 2000, p. 53).
A criança precisa se habituar aos conflitos
de interesse provenientes dessa interação com
o meio, visto que no estágio anterior “o grupo
familiar garantia a ela lugares determinados
como de filho, de irmão mais novo ou mais
velho, de neto, enfim, lugares fixos e relações
determinadas” (AMARAL, 2000,p. 53).
Dessa forma, será necessário, no ambiente
escolar, procurar compreender e definir seu
papel. Aqui ocorre também o contato com
uma ideia mais clara de certo e errado,
que possibilita tomada de decisões e
escolhas a partir de análises e ponderações.
Segundo Wallon, no estágio categorial
organiza-se uma nova estrutura mental, que
ocorre em duas etapas: a pré-categorial e
a categorial. A etapa pré-categorial, que
dura até aproximadamente os 9 anos, ainda
tem como característica o sincretismo,
enquanto a etapa categorial que ocorre
entre 9 e 10 anos, apresenta a capacidade
de formação de categorias e classificações,
o que permite à criança uma possibilidade
de ordenar a realidade à sua volta.
O pensamento pré-categorial e o categorial
caracterizam a inteligência discursiva,
que tem como ponto de partida o par,
“que sustenta o pensamento sincrético.
É a primeira forma de organização
intelectual” (AMARAL, 2000, p. 54).
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O pensamento por pares, que ocorre até os
6 anos, consiste na incapacidade de a criança
de admitir a existência da unidade, de forma
que para que algo exista é preciso que haja um
par que lhe dê identidade. Nesse pensamento a
criança não distingue as partes do que percebe
ao redor. “Ao pensamento sincrético, sucedese o pensamento de relações, que possibilitará
a explicação da realidade, de maneira que a
criança possa utilizar mais corretamente as
ligações lógicas” (AMARAL, 2000, p. 56).
Com o surgimento do pensamento
categorial, entre os 6 e os 9 anos, a criança
passa a distinguir mais precisamente suas
percepções do mundo, pode nomear, agrupar
e comparar itens e fatos. Entre os 9 e os 10
anos, a criança adquire maior capacidade de
análise e abstração, embora não completa.
Para Vygotsky, é possível compreender
o desenvolvimento humano considerando
a relação indivíduo/sociedade, a origem
cultural das funções psíquicas, a base
biológica do funcionamento psicológico, a
mediação presente nas atividades humanas
e as características básicas dos processos
psicológicos humanos (AMARAL, 2000, p. 52).
São analisados os aspectos sociogenéticos
e ontogenéticos. Nesse cenário ocorrem
as chamadas mediações que se dão
por meio de “instrumentos técnicos
e os sistemas de signos, construídos
historicamente” (AMARAL, 2000, p. 42).
Tais ferramentas e signos viabilizam a
interação dos seres entre si e com o mundo
ao redor e são fornecidos pela cultura na qual
o indivíduo está inserido, e caracterizam a
relação do homem com o mundo como indireta.
Vygotsky
(2007)
defende
que:

[...] um dos principais defeitos da psicologia
tradicional é a separação entre os aspectos
intelectuais, de um lado, e os volitivos e afetivos,
de outro, propondo a consideração da unidade
entre esses processos. Coloca que o pensamento
tem sua origem na esfera da motivação, a qual
inclui inclinações, necessidades, interesses,
impulsos, afeto e emoção. Nesta esfera estaria
a razão última do pensamento e, assim, uma
compreensão completa do pensamento humano
só é possível quando se compreende sua
base afetivo-volitiva (OLIVEIRA, 1992, p. 76).

Considera ainda que a formação
da
consciência
corresponde
a
um
processo de internalização e constituição
da
subjetividade
e
intersubjetividade.
A passagem do nível interpsicológico
para o nível intrapsicológico envolve, assim,
relações interpessoais densas, mediadas
simbolicamente, e não trocas mecânicas
limitadas a um patamar meramente intelectual.
Envolve também a construção de sujeitos
absolutamente únicos, com trajetórias pessoais
singulares e experiências particulares em sua
relação com o mundo e, fundamentalmente,
com as outras pessoas (OLIVEIRA, 1992, p. 80).
A internalização das funções psicológicas
superiores
acontece
a
partir
de
determinadas transformações que marcam
o desenvolvimento cognitivo da criança, que
passa a realizar internamente operações que
antes somente ocorriam de maneira externa.
É de particular importância para o desenvolvimento
dos processos mentais superiores a transformação
da atividade que utiliza signos, cuja história e
características são ilustradas pelo desenvolvimento
da inteligência prática, da atenção voluntária
e da memória (VYGOTSKY, 2007, p. 57).

Posteriormente, ocorre a transformação
do processo interpessoal em processo
intrapessoal: “Todas as funções no
desenvolvimento da criança aparecem
duas vezes: primeiro, no nível social,
e, depois, no nível individual; primeiro,
entre
pessoas,
(interpsicológico),
e,
depois,
no
interior
da
criança
(intrapsicológico)”, (VYGOTSKY, 2007, p. 58).
Esse processo passa por inúmeras
transformações
provenientes
de
acontecimentos ao longo do desenvolvimento
e permanece externo por muito tempo
até que se internalize permanentemente,
embora o estágio de signos externos
seja o estágio final para certas funções.
Piaget (2008) descreve o desenvolvimento
humano através de 4 estágios básicos:

770

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

Sensório-motor (0 – 2 anos);
Pré-operatório (2 – 7/8 anos);
Operatório-concreto (8 – 11/12 anos);
Operatório-formal (12 anos em diante).
No período Sensório-motor (0 a 2 anos),
começa na criança a construção do real, em
que tudo, a princípio, parece caótico. Suas
percepções e movimentos possibilitam que
a criança conheça e passe a, gradualmente,
compreender e dominar tudo ao redor.

a transição entre a ação e as estruturas
lógicas mais gerais” (PIAGET, 2008, p. 91).

É preciso, porém, ressaltar que as
operações ainda não se baseiam em
hipóteses, são consideradas concretas
porque baseiam-se diretamente nos objetos.
No Período das operações formais (12 anos
em diante), a criança, atinge a abstração do
pensamento e passa a ter a habilidade de
formular hipóteses, seu pensamento baseiaNo período Pré-operatório (2 a 7/8 anos), se na lógica. Este, segundo Piaget, é o estágio
aparece a função simbólica ou, como final do desenvolvimento, que continua sendo
algumas vezes denomina Piaget, semiótica. aprimorado ao longo da vida do sujeito.
Este é o momento em que a criança adquire
a linguagem, porém linguagem e lógica não A FORMAÇÃO SOCIAL NA INFÂNCIA
surgem simultaneamente. Justamente pela
ausência do pensamento lógico, apesar de
Partindo da análise psicológica do
neste estágio o pensamento já apresentar desenvolvimento humano, de acordo com
tamanha
evolução,
ainda
predomina Vygotsky (2007), é possível identificar que
na criança o egocentrismo intelectual o meio possui papel indispensável neste
e social, pois a realidade ao seu redor processo. A interação social é um dos fatores
ainda é concebida somente a partir de si. que difere a humanidade dos animais: “A
No Período das operações concretas internalização das atividades socialmente
(7 a 11/12 anos), a criança desenvolve enraizadas e historicamente desenvolvidas
a capacidade de estabelecer relações constitui o aspecto característico da
lógicas e coordenar pensamentos de forma psicologia animal para a psicologia
coerente. As operações deixam de ser humana”
(VYGOTSKY, 2007, P. 58).
necessariamente realizadas apenas no plano
Freitag afirma que, para compreender
físico, passam a ser realizadas mentalmente. o desenvolvimento de um indivíduo
De acordo com Piaget, a compreensão da dentro de uma sociedade, deve-se refletir,
reversibilidade e as conservações operatórias principalmente, sobre sua natureza, para
são características de crianças a partir de 7 que seja possível analisar o que é inato e
ou 8 anos de idade, faixa etária na qual as o que é resultado de influências externas,
crianças estão iniciando suas vidas escolares. sendo que, para isso, podem-se considerar,
Esse processo ocorre até os 12 anos, pelo menos, duas possibilidades: Rousseau
aproximadamente, e é explicado como o acredita que a natureza do homem é boa e
“sucesso de três grandes construções, que uma consciência moral é desenvolvida
cada uma das quais prolonga a anterior, espontaneamente. Já Durkheim afirma
reconstituindo-a primeiro num plano novo que o homem possui natureza egoísta.
para ultrapassá-la em seguida, cada vez
Ambos consideram que a sociedade
mais amplamente (PIAGET, 2006, p. 135). exerce grande influência na formação
do sujeito social, entretanto, de certa
A teoria de Piaget (2008) sugere que forma, também divergem neste aspecto:
neste ponto do desenvolvimento cognitivo,
surjam as noções de conservação,
classificação e seriação. “As operações
concretas estabelecem, portanto, muito bem
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Rousseau dirá: no decorrer de sua vida, o homem sofre
duas influências negativas: a da sociedade, de origem
externa, e a de suas pulsões, de origem interna, que
ofuscam a sua percepção do mundo e deturpam suas
ações. Para que ele seja capaz de discernir entre o
certo e o errado, o bem e o mal, o justo e o injusto, o
homem precisa educar sua inteligência, aprimorá-la,
a fim de que esta lhe forneça os critérios adequados
de avaliação e julgamento (FREITAG, 2001, p. 35).

Freitag aponta que para Durkheim a sociedade
tem uma função diferente no que diz respeito à
formação do indivíduo enquanto sujeito social:
A sociedade, essencialmente boa, cristaliza em
suas normas, regras, ordens e proibições, a aura do
sagrado, definindo o conteúdo das virtudes, do bem
e do mal, do justo e do injusto, do certo e do errado.
Essas representações coletivas da sociedade são
repassadas aos indivíduos de geração em geração, da
mais velha para a mais nova (FREITAG, 2001, p. 38).

Tais pontos de vista possibilita uma rica
reflexão sobre a importância de oferecer à
criança, que está construindo seu caráter básico
ao longo de seus primeiros anos escolares,
um ambiente que apresente referências
positivas, posto que tanto Rousseau quanto
Durkheim percebem a sociedade como fator
decisivo no processo de formação do sujeito.
Embora Rousseau entenda que a sociedade
corrompe a essência boa do homem, Durkheim
discorda, afirmando que, na verdade, o
homem é condicionado a ser bom pelas
regras da sociedade, em ambos os casos é
imprescindível que o contexto social da criança
em desenvolvimento seja o mais saudável
possível, para que ela possa interiorizar boa
conduta e exercer controle sobre seus instintos,
ou para que nela seja despertado ou reforçado
o que já possui de positivo naturalmente.
A teoria de Piaget esclarece que:
Aproximadamente, aos sete e oito anos, na medida
que se iniciam os processos de equilibração
(reversibilidade, associatividade, composição, etc.) das
estruturas conformacionais (gestalten) do pensamento,
as trocas interpessoais tornam-se condição sine qua
non do prosseguimento da maturação (LIMA, 1984, p.
116).

Piaget afirma que regras sociais não podem
ser consideradas todas boas e que a teoria
de Durkheim não incentiva a autonomia, e
sim a aceitação incontestada e impensada
sobre as normas. Este condicionamento,
para Piaget, pode ser perigoso à medida
que inibe e invalida o raciocínio individual,
podendo gerar movimentos sociais com
concepções e ideais fanáticos e absurdos.

No ser humano, a partir de um certo momento
da embriologia mental, as interações com
o meio sociocultural (sociedade e cultura)
tornam-se dominantes (servindo a linguagem
de mediador), podendo esta interação resultar
em conformação ou em estímulo à superação
do egocentrismo (LIMA, 1984, p. 116).

Segundo Piaget, “a privação de interações
interpessoais pode ser fator de frenagem, no
desenvolvimento mental, a partir do estágio das
operações concretas” (LIMA, 1984, p. 117).
De acordo com essa afirmação, é
possível perceber que também para Piaget
as relações sociais têm grande importância
no desenvolvimento do indivíduo. “As
relações interpessoais forçam (ou permitem)
a compreensão do ponto de vista do outro,
descongelando o egocentrismo (intuições). Daí
a importância da discussão nas últimas etapas
do desenvolvimento” (LIMA, 1984, p. 117).
Piaget discorre a respeito do assunto em
sua teoria sobre o juízo moral na criança,
onde considera as duas morais na criança
e os tipos de relações sociais existentes.As
relações podem ser, para Piaget, de duas
formas. São elas coação e cooperação:
[...] as relações de coação são contraditórias com
o desenvolvimento intelectual das pessoas a elas
submetidas. No caso específico das crianças, ela
reforça o egocentrismo, que, entre outras coisas,
representa justamente a dificuldade de se colocar
no ponto de vista do outro e assim estabelecer,
com ele, relações de reciprocidade. A coação
impede, ou simplesmente não pede, que tal
reciprocidade ocorra, e, portanto não possibilita à
criança construir as estruturas mentais operatórias
necessárias à sua conquista (LA TAILLE, 1992, p. 59).
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É notável que Piaget entende como altamente
nocivo o efeito de uma relação de coação sobre
a criança, em especial, pois considera que “no
que tange à moral, na coação, há somente
respeito unilateral” ( LA TAILLE, 1992, p. 59).
De acordo com Piaget, as relações
devem ocorrer de forma cooperativa:
As relações de cooperação (cooperação como às
vezes escreveu Piaget para sublinhar a etimologia
do termo) são simétricas, portanto, regidas pela
reciprocidade. São relações constituintes, que pedem,
pois, mútuos acordos entre os participantes, uma vez
que as regras não são dadas de antemão. Somente
com a cooperação, o desenvolvimento intelectual e
moral pode ocorrer, pois ele exige que os sujeitos
descentrar para poder compreender o ponto de vista
alheio. No que tange à moral, da cooperação derivam o
respeito mútuo e a autonomia (LA TAILLE, 1992, p. 59).

Para Rousseau, Durkheim, Piaget e
Vygotsky, o indivíduo constitui-se através de
sua interação com o meio, e são os estímulos do
meio que interferem na construção do sujeito.
Apesar de divergências de ideias sobre
a essência humana, os três reconhecem
o papel importante que o contexto social
exerce sobre aquilo que é inato do ser
humano ou sobre aquilo que a própria
sociedade molda, bem como que dessa
interação resulta a formação de um indivíduo.

A EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA
VIABILIZADORA DA CRÍTICA E DA
REFLEXÃO
Segundo Espósito, a relação entre o aluno
e a escola começa a mudar significativamente
a partir de 1982, quando começam a ser
inseridas as ideias do Construtivismo, no
qual a criança passa a ser percebida de uma
maneira diferente, sob uma nova ótica, que
considera seus diversos aspectos enquanto
indivíduo em processo de aprendizagem
e
desenvolvimento
de
forma
geral.
Este é um importante marco, na visão
da autora, pois deixa para trás algumas
falhas do ensino clássico, no qual a criança
é agente passivo ao receber a informação
oferecida no ambiente escolar. Este modelo
é substituído por ideias que buscam
possibilitar à criança a oferta de descobertas
e
reflexões
sobre
o
conhecimento.
A preocupação com o respeito às
singularidades, necessidades, habilidades
e limitações de cada indivíduo em processo
de aprendizagem é um fator diferencial que
marca uma nova perspectiva na educação,
“[...] enfatizar a necessidade de a escola
acolher e respeitar o pensar daquele que
aprende, vendo-o como um sujeito histórico,
situado numa cultura multifacetada e
complexa” (ESPÓSITO, 2006, P. 31-32).
A partir desse novo modo de ver e lidar
com a construção do conhecimento do
educando, também é possível perceber na
escola um novo valor no que diz respeito
à socialização do indivíduo, posto que, de
acordo com as novas proposições, não só
interessam à escola e à tarefa de aprender
suas habilidades e condições cognitivas,
mas também suas características culturais,
por exemplo, tornando a escola um ambiente
em que o ser manifesta-se de maneira
completa e deve ser respeitado e
orientado também de maneira plena:
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Nesse período, livros, cartilhas, métodos de ensino
que, até então eram coerentes com a concepção de
ensino vigente, cujas bases remontam ao realismo
pedagógico, passam a ser vistos, então, como
insuficientes, senão desnecessários. Enfatiza-se
o contexto sócio-cultural e linguístico da criança,
o reconhecimento de seu saber como elemento
a ser incorporado no processo, visto como uma
construção do conhecimento(ESPÓSITO, 2006, p. 32).

a maneira natural, de se educar. A postura
do educador em relação ao educando no
que diz respeito ao conteúdo trabalhado é,
muitas vezes, opressiva e improdutiva. Ele
afirma que, em relação à educação estática,
[...] o educador aparece como seu indiscutível
agente, como seu real sujeito, cuja tarefa é encher os
educandos dos conteúdos de sua narração. Conteúdos
que são retalhos da realidade desconectados da
totalidade em que se engendram e em cuja visão
ganharam significação (FREIRE, 2005, p. 65-66).

É neste novo cenário que a criança passa
a vivenciar a experiência escolar de uma
maneira mais próxima, de forma que as
interações e os contatos possíveis nesse
Ensinar de forma descontextualizada e
contexto auxiliem não só na construção do
de maneira a colocar o aluno como objeto
saber, mas no desenvolvimento como um todo.
de formação leva a uma memorização
mecânica e transforma os alunos em
A sala de aula coloca-se não apenas como um
locus onde se dá o ensino, mas como um dos “vasilhas, em recipientes a serem enchidos
lugares privilegiados onde se dá o aprender. pelo educador” (p. 66), tornando o processo
Introduz-se um novo discurso pedagógico que da aquisição de conhecimento uma mera
fala
de
movimentos,
dialéticas,
oposições, situação de exposição e memorização
construções, reconstruções (ESPÓSITO, 2006, p. 32). de informações que Paulo Freire explica:
Educar é uma tarefa que não possui sujeito
e objeto, de acordo com Paulo Freire. Para
ele, “quem forma se forma e re-forma o
formar e quem é formado forma-se e forma
ao ser formado” (ESPÓSITO, 2006, p. 21).
Não existe, na educação, aquele que
só ensine e aquele que só aprenda, como
sugerem os papéis estabelecidos e difundidos
de professor e aluno. Paulo Freire considera
que o professor aprende ao ensinar e que
o educando ensina ao aprender, e isso faz
da educação um ato muito maior e mais
significativo do que a simples transmissão
de conhecimentos que parte de um ser
formador para um agente receptivo passivo.

Na visão bancária da educação, o saber é uma
doação dos que se julgam sábios aos que
julgam nada saber. Doação que se funda numa
das manifestações instrumentais da ideologia
da opressão – a absolutização da ignorância,
que constitui o que chamamos de alienação da
ignorância, segundo a qual esta se encontra
sempre no outro (FREIRE, 2005, p. 67).

A transferência de valores e conhecimentos
não viabiliza reflexões, problematizações e
discussões, dando espaço à absolutização do
saber do educador e à alienação dos educandos,
segundo Freire, que também considera
um erro colocar o educando na condição
Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática
de ensinar-aprender participamos de uma experiência daquele que nada sabe. Sim, o educando
total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, estética possui saberes que devem ser respeitados:
e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas
com a decência e com a seriedade (FREIRE, 1996, p. 24).

Paulo Freire aponta os hábitos que
foram há muito adotados nas relações
entre educadores e educandos e são
considerados por muitos a única maneira, ou
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[...] pensar certo coloca ao professor ou, mais
amplamente, à escola, o dever de não só respeitar
os saberes com que os educandos, sobretudo
das classes populares, chegam a ela – saberes
socialmente construídos na prática comunitária
– mas também [...] discutir com os alunos a razão
de ser de alguns desses saberes em relação com
o ensino dos conteúdos (FREIRE, 1996, p. 30).
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Repensar as ações e a postura do
educador, bem como seu olhar em relação
aos educandos e, principalmente, suas
concepções sobre a educação enquanto
instrumento de transformação e intervenção
no mundo, é necessário para que se
possa atingir a autonomia dos sujeitos,
tanto do educador, quanto do educando.
Para Paulo Freire, tudo se inicia com o
respeito mútuo à autonomia e à dignidade.
Freury (2001) aponta que a educação
autoritária é destinada a formar seres sem
capacidade de pensar e agir por si só, ou seja,
sem autonomia. Dessa forma, um professor
que não exerce sua autonomia e não respeita
a construção da autonomia do aluno contribui
para a alienação e para o condicionamento. “No
fundo, o objeto desta proposta educacional é
adaptar as pessoas a uma sociedade em que
predominam as relações de opressão” (p. 53).
Para exercer a educação autoritária,
o professor já não faz mais uso
explícito de violência como nos
tempos em que podia manifestá-la
fisicamente. Entretanto, “a chamada,
as provas, as notas estão em pleno
vigor e são poderosos meios de controle
do pensamento e da atividade dos
alunos nas mãos do professor” (p. 53).
Para contribuir positivamente com a
construção da autonomia do educando,
incentivando-o a formar suas próprias
opiniões,
tirar
conclusões,
ser
questionador e sempre ter um olhar crítico
para o mundo, bem como tomar suas
próprias decisões, o educador precisa
ele próprio agir de acordo com tais
ideias que constituem sua autonomia.
De acordo com Gadotti, a educação
tem o papel de combater modelos e
ideias pré-definidas e o educador “não é
o que cria as contradições e os conflitos.
Ele apenas os revela, isto é, tira os
homens da inconsciência. Educar passa
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a ser essencialmente conscientizar” (p. 70),
especialmente porque para que o sujeito possa
ser autônomo, precisa aprender a analisar
fatos ditos inquestionáveis e indubitáveis. É
imprescindível para a construção da autonomia
a inquietação e a dúvida (GADOTTI,1998):
[...] reconhecer que o aparente é sempre uma e
apenas uma das faces do real. [...] não se deixar
conduzir pelas exterioridades, pelas evidências, pelas
potências. Suspeitar é deixar sempre uma porta
aberta para uma nova vista; é reconhecer os limites
da ação transformadora (GADOTTI, 1998, p. 69).

É necessário que o educador conduza
a aprendizagem apontando caminhos e
provocando reflexões, não apenas dando
continuidade ao modelo educacional arbitrário
onde são transmitidos conteúdos programados
e engessados, sem efetivamente proporcionar
uma experiência transformadora
para educador e educando.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para Wallon, a criança de 6 a 10 anos (idade escolar em que se encontra no primeiro ciclo do
ensino fundamental) passa por transformações altamente relevantes no que diz respeito à motricidade
e afetividade, entretanto, a mais significativa evolução é percebida no campo intelectual. Nesta fase,
de acordo com Wallon, a criança está deixando as características afetivas do estágio anterior para
aprimorar seu desenvolvimento na atuação em diferentes ambientes, considerando que a formação
de sua personalidade dá-se a partir da relação com o mundo em volta. Tendo em vista este fato, é
possível compreender que o aluno está, aos poucos, deparando-se e aprendendo a lidar com novas
linguagens, diferentes grupos e valores, os quais passam a ser submetidos a avaliações e ponderações
que a criança realiza para compreender seu papel em cada ambiente, inclusive no escolar. O grau
de abstração de seu pensamento evolui, como também a capacidade de estabelecer comparações e
fazer análises cada vez mais complexas, possibilitando melhor entendimento da realidade.
Vygotsky também considera de determinante importância para o desenvolvimento do sujeito seu
contato com a sociedade, por meio da qual adquire ferramentas e signos que medeiam sua relação
com o mundo. Essa forma de interação mediada caracteriza como indireta a relação entre o indivíduo
e o mundo. As operações concretas, explicadas por Piaget, elucidam que a criança de 7 a 11/12 anos
desenvolve habilidades que a possibilitam realizar atividades mentais envolvendo lógica, reversibilidade
e elaborando hipóteses, o que demonstra que está apta a compreender a relatividade dos conteúdos
a serem explorados e conhecidos na escola, bem como formular suas impressões e questionamentos
sobre eles. Conforme apresentado na pesquisa, Piaget também entende a relação interpessoal como
um fator imprescindível, elementar e de enorme influência no desenvolvimento humano, pois torna
possível a superação do egocentrismo.
Foram apresentadas considerações acerca da Educação no processo de conscientização do aluno,
em que se pôde notar que, ao se construírem estruturas adequadas, a escola pode significar muito
mais para o aluno do que um mero lugar onde se recebem informações por obrigação ditada por uma
convenção social, que busca promoção vazia de sentido. O ambiente escolar deverá representar um
lugar onde o aluno seja visto, respeitado, ouvido, de forma que todas as ações pedagógicas se deem
com a finalidade de oferecer bases para seu pleno desenvolvimento pessoal e social. Essa forma de
se relacionar com o mundo, colocando, de certa maneira, em teste a veracidade e a lógica de todas
as coisas, pode ser aplicada em inúmeros aspectos da vida humana e apresenta-se extremamente
importante também no que tange à Educação. A apreensão de toda forma de conhecimento potencializase a partir dessa relação dialética, da curiosidade e da “desconfiança” na mente do sujeito, que estará
mais aberto a refletir, a conhecer, a compreender e enxergar os conteúdos de forma ampla e crítica,
abandonando a passividade. O ideal é que o indivíduo consiga levar o pensamento crítico para todas as
áreas da vida, especialmente nas relações humanas em sociedade, onde existem normas, costumes e
valores que precisam ser constantemente repensados e discutidos, no sentido de aprimorar e otimizar
seus efeitos e benefícios para as pessoas. É importante o hábito de rever e repensar aquilo que parece
estático, fixo e imutável, para que erros possam ser corrigidos e novas práticas e concepções possam
tomar o lugar daquelas que já não se mostram úteis e viáveis. A transformação através do pensamento
é prerrogativa do homem, que deve fazer uso dela para sua própria sobrevivência
e
convívio social. Quanto mais cedo o sujeito começar a exercitar suas habilidades
de crítica e reflexão sobre tudo o que constitui o mundo em que vive, maior
a possibilidade de se desenvolver buscando sempre ações conscientes e
transformadoras. O professor possui a importante função de estimulador
do questionamento e da curiosidade do aluno, tendo ele próprio uma
postura investigativa sobre o conhecimento. A partir das considerações
dos autores consultados na presente pesquisa, percebe-se que, para que
seja possível fazer emergir na criança das séries iniciais um pensamento
questionador, curioso e crítico, é preciso compreender e respeitar suas
habilidades cognitivas em desenvolvimento e levar em conta sua condição
de sujeito social em formação.
776
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ARTES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS COMO
MEIOS DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO
PARA A APRENDIZAGEM

RESUMO: Sons, cores e gestos inventam a arte. Podemos estar em um show de música,
ouvindo instrumentos feitos com os mais inusitados materiais, andar por uma instalação cheia
de cores e formas, assistir a uma peça de teatro, interpretá-la na escola ou simplesmente
estar em um terminal de ônibus, em uma estação ferroviária, no metrô, e depararmos
com uma bailarina que de repente começa a dançar, a arte é assim, pode estar aqui, ali,
acolá, é preciso estar atento para perceber as muitas linguagens que nos convidam a
pensar, sentir e criar. Estudar arte é conhecer diferentes linguagens e compreender como
construímos conhecimento por meio de sons, movimentos e imagens. Na elaboração
deste artigo científico tivemos a contribuição de vários autores, como: Vicente Lanier,
Ana Mae Barbosa e usamos como referência os Parâmetros Curriculares Nacionais.

Palavras-chave: Arte; Linguagens; Criar.
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INTRODUÇÃO

A

elaboração desse artigo tem como finalidade mostrar as artes e manifestações
culturais como meios de expressão e comunicação para a aprendizagem. A arte
deve fazer parte do cotidiano escolar, pois através da arte e suas manifestações
culturais, que o indivíduo exterioriza suas emoções e sentimentos representados de diversas
maneiras, como pintura, desenhos, dramatizações, entre outras.
Tem como objetivos específicos, abordar todo um processo histórico no ensino das artes,
conceituar criatividade e expressão criadora, identificar as etapas do processo da criação
gráfica da criança, desenvolver técnicas expressivas que sejam importantes contribuições
para o desenvolvimento educacional do indivíduo.
Cabe ainda destacar que a importância de se desenvolver esse trabalho centra-se no
empenho de caráter científico que o trabalho pretende apresentar, haja vista a extensão
que se pretende alcançar com a execução do mesmo. Outro aspecto refere-se à relevância
social do estudo, uma vez que seus resultados poderão contribuir consideravelmente para
uma nova visão do ensino de arte e suas metodologias, especialmente no que se refere ao
desenvolvimento criativo e aprendizagem da criança.
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ARTE EDUCAÇÃO NO DECORRER DA
HISTÓRIA DA HUMANIDADE
Muito do que hoje chamamos de arte, na
época em que foi criado não era considerado
como tal. Vários artefatos tinham, entre
outras funções, a religiosa ou ritualística. Um
exemplo são as pinturas conhecidas como
arte rupestre que são artes antigas dos
homens das cavernas que representavam
em desenhos nas paredes. Essa expressão
artística é contextualizada por meio de
tensões entre linhas e tons que representam a
vivência dos povos antigos (MARTINS, 1998).
Assim, o ensino e a aprendizagem da
arte fazem parte, de acordo com normas e
valores estabelecidos em cada ambiente
cultural, do conhecimento que envolve a
produção artística em todos os tempos.
Nesta época, os conhecimentos artísticos
eram transmitidos pela tradição, passados
de geração em geração. Neste contexto, de
acordo com Martins (1998, p. 14), “desde a
época em que habitava as cavernas, o ser
humano vem manipulando cores, formas,
gestos, espaços, sons, silêncios, superfícies,
movimentos, luzes, etc., com a intenção de dar
sentido a algo, de comunicar-se com os outros.”
Assim, ao longo dos anos sempre existiu
diferentes produções artísticas que foram
construídas nas mais diversas práticas e
relações sociais. Essas criações artísticas
revelam a história sociocultural da humanidade,
além de expressar, refletir e interpretar a
realidade a partir do trabalho criativo do homem,
o qual expõe diversas visões de mundo.
A esse respeito, escreve Zamboni (2006,
p. 39):

outras técnicas artísticas, o lugar descoberto.
O povo que habitava o Brasil quando ele foi
“descoberto” pelos europeus já possuía uma
arte própria, que expressava sua forma de
viver, seus costumes, hábitos e pensamentos.
A partir das ações dos Jesuítas que vieram
ao Brasil para pacificar e catequizar os índios
surge à primeira manifestação do ensino de
arte no Brasil, por meio da dança, música,
teatro e poesia (ZAMBONI, 2006, p. 39).
Dessa maneira, percebe-se que o homem
empenha-se em utilizar formas culturais
que registrem a apreensão do real que
não é o aspecto fiel de seu mundo, mas a
maneira como ele apreende este mundo,
ou seja, como o homem reconhece e
se reconhece no mundo, como ele dá
ao seu mundo um novo mundo e que é
compreendido pela sua atuação e percepção
manifestada na arte(ZAMBONI, 2006, p. 39).

HISTÓRIA DAS ARTES E SEU ENSINO

A arte representa uma das formas possíveis
de expressar o real em um determinado
momento histórico. A manifestação artística
expressa por meio de símbolos à história da
vida dos homens, dos conflitos e das condições
materiais que lhe permitiram ser homem. Na
representação artística está consubstanciada
a forma de ser, pensar e agir do homem. Ela
possui a função generalizante de armazenar
em seu interior condições históricas,
econômicas e culturais que possibilitaram
a produção da mesma (PCNs, 1997).
O ensino de Artes no Brasil atende às
orientações dos Parâmetros Curriculares
Nacionais
(PCNs),
como
referenciais
A arte, em todas as épocas, também se desenvolveu para a execução do conteúdo artístico.
baseada em paradigmas. De maneira mais ou menos De
acordo
com
tais
documentos,
formal, sempre um conjunto de ideias orientou a
feitura das artes, desde as pinturas em cavernas,
quando os temas assumiram o desejo da dominação
da caça e dos animais, até as releituras pósmodernistas dos dias atuais (ZAMBONI, 2006, p. 39).

Na época das colonizações, como por
exemplo, o do Brasil existia artistas que
retratavam por meio de desenhos, pinturas e
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A educação em arte propicia o desenvolvimento do
pensamento artístico e da percepção estética, que
caracterizam um mundo próprio de ordenar e dar
sentido à experiência humana: o aluno desenvolve sua
sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar
formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer
as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela
natureza e nas diferentes culturas (BRASIL, 1997, p. 19).
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Nesta perspectiva, o ensino da arte abrange
uma função que diz respeito à função social
das manifestações artísticas. A arte de cada
cultura revela o modo de perceber, sentir e
articular significados e valores que governam os
diferentes tipos de relações entre os indivíduos
na sociedade. A arte solicita a visão, a escuta
e os demais sentidos como portas de entrada
para uma compreensão mais significativa
das questões sociais (BRASIL, 1997).
O ensino de Arte é identificado pela
visão humanista e filosófica que demarcou
as tendências tradicionalista e escola
novista. Embora ambas se contraponham
em proposições, métodos e entendimento
dos papéis do professor e do aluno, ficam
evidentes as influências que exerceram nas
ações escolares de Arte. Essas tendências
vigoraram desde o início do século e ainda
hoje participam das escolhas pedagógicas e
estéticas de professores de Arte (BRASIL, 1997).
A
primeira
manifestação
artística
genuinamente nacional iniciou-se no Brasil
na Semana de Arte Moderna de 1922.
Posteriormente,
os
precursores
deste
movimento tornaram-se referência para a
arte brasileira. Os movimentos seguintes
tiveram como referências artistas como Tarsila
do Amaral, Portinari e Anita Malfatti, que
apresentaram, por meio da linguagem visual,
características da história brasileira. Portanto, a
arte no Brasil iniciou-se com o intuito de formar
uma identidade nacional. A contextualização
histórica foi muito propícia para o surgimento
do Movimento Modernista, uma vez que tal
movimento foi resultado de um grupo de
intelectuais que estavam criticando o panorama
artístico da época e buscando inspirações
nas vanguardas europeias (BRASIL, 1997).
Na entrada da década de 60, arteeducadores, principalmente americanos,
lançaram as bases para uma nova mudança de
foco dentro do ensino de Arte, questionando
basicamente a ideia do desenvolvimento
espontâneo da expressão artística da criança
e procurando definir a contribuição específica
da arte para a educação do ser humano. A

reflexão que inaugurou uma nova tendência,
cujo objetivo era precisar o fenômeno
artístico como conteúdo curricular, articulouse num duplo movimento: de um lado, a
revisão crítica da livre expressão; de outro,
a investigação da natureza da arte como
forma de conhecimento (BRASIL, 1997).
No início da década de 70 autores
responsáveis pela mudança de rumo do ensino
de Arte nos Estados Unidos afirmavam que o
desenvolvimento artístico é resultado de formas
complexas de aprendizagem e, portanto, não
ocorre automaticamente à medida que a
criança cresce; é tarefa do professor propiciar
essa aprendizagem por meio da instrução. O
ensino de Artes no Brasil apresentou, desde
a década de 70, diversas peculiaridades no
que diz respeito à sua forma e conteúdo.

Artes tem sido uma matéria obrigatória em
escolas primárias e secundárias (1° e 2° graus)
no Brasil já há 17 anos. Isto não foi uma conquista
de arte-educadores brasileiros, mas uma criação
ideológica de educadores norte-americanos que,
sob um acordo oficial (Acordo MEC-USAID),
reformulou a Educação Brasileira, estabelecendo
em 1971 os objetivos e o currículo configurado
na Lei Federal n° 5692 denominada Diretrizes
e Bases da Educação (BARBOSA, 2002, p. 9).

A afirmação acima, referida, é apresentada
por Ana Mae Barbosa data de final da década de
80. Em outra parte do mesmo texto, ela explicita
que “em 17 anos de ensino obrigatório da
arte, não houve desenvolvimento da qualidade
estética da arte-educação nas escolas”. O
que ela concebe como qualidade estética é
o fato do ensino de artes não ter adquirido o
seu verdadeiro papel de transformação social.
Esta configuração ainda está presente na
atual conjuntura educacional do ensino que,
por sua vez, dogmatiza o ensino de Artes
como lazer e recreação (BARBOSA, 2002).
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Neste sentido, percebe-se a necessidade
do ensino de artes está vinculado à vida social
do indivíduo, tornando-se instrumento de
reflexão sobre a realidade, para que o aluno
atue de forma ativa com potencial de criação
e ação no meio em que está situado. A arte
a favor do desenvolvimento do senso crítico
do cidadão. Como salienta Mattar (2010, p.
99), “A arte, tão antiga quanto o próprio ser
humano, é uma das maneiras encontradas por
ele para transcender a si mesmo. Complexa
e profunda, essa área de conhecimento
traz o testemunho do homem sobre sua
própria existência” (BARBOSA, 2002).
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.
BARBOSA (2008, p. 100) afirma:
Através da Arte, é possível desenvolver a percepção
e a imaginação para apreender a realidade do meio
ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo
analisar a realidade percebida e desenvolver a
capacidade criadora de maneira a mudar a realidade
que foi analisada (BARBOSA,
2008, p. 100).

Entre os anos 20 e 70, as escolas brasileiras
viveram outras experiências no âmbito do
ensino e aprendizagem de arte, fortemente
sustentadas pela estética modernista e com
base na tendência escola novista. O ensino
de Arte volta-se para o desenvolvimento
natural da criança, centrado no respeito
às suas necessidades e aspirações,
valorizando suas formas de expressão e
de compreensão do mundo. As práticas
pedagógicas, que eram diretivas, com ênfase
na repetição de modelos e no professor, são
redimensionadas, deslocando-se a ênfase
para os processos de desenvolvimento do
aluno e sua criação (BARBOSA 2008, p. 100).
No período que vai dos anos 20 aos dias
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de hoje, faixa de tempo concomitante àquela
em que se assistiram várias tentativas de se
trabalhar à arte também fora das escolas,
vive-se o crescimento de movimentos
culturais, anunciando a modernidade e
vanguardas, como a Semana de Arte
Moderna de São Paulo, em 1922, que já fora
mencionada neste capítulo. Diante dessas
reflexões a respeito da história da arte e
seu ensino, menciona MARTINS (1998):

Meu ponto de vista é que a história da arte
nunca pode ser um fim em si mesmo, mas deve
sempre ser uma força gerativa. Sua energia
surge não apenas de nossa habilidade em dar
várias interpretações ao que vemos – o que
está realmente à nossa frente – mas de nossa
habilidade de assimilar e chegar a um acordo
com o próprio passado, com o qual nosso
relacionamento é uma luta constante. Certamente
a luta é inevitável, aquela multiplicidade de
interpretações é igualmente inevitável e as
opções são desnorteadamente muitas quando
surge a definição da própria história da arte.
É dever de o educador apresentar uma útil
seleção de possibilidades (MARTINS, 1998).

Portanto, a arte é uma representação da
realidade, é um meio de compreender fatos
históricos, tornando-se um objeto socialmente
construído. Ela deve ser inserida no ambiente
educacional a fim de torná-la conhecimento
escolar. O entendimento da arte na sala
de aula deve fornecer subsídios para que
o educando a compreenda arte como
comunicação, sendo um meio pelo qual o
homem mostra ao mundo a sua aspiração,
inspiração inquietude e ousadia expostas
às contingências da realidade; tornandose necessário, desta forma, despertar nos
alunos e futuros professores a necessidade
que a manifestação artística possa e deva
ser fruto da reflexão (BARBOSA, 2008).
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O QUE É ARTE?
Afinal o que é arte? O questionamento que
move nosso estudo é feito até mesmo por
artistas. Na 29ª Bienal de Arte de São Paulo,
em 2010, o pernambucano Paulo Bruscky
(1949) fez essa pergunta ao público. Na obra
“O que é arte? Para que serve?” de 1978 o
artista multimídia e poeta questionam a todos
sobre a função da arte. Para muitos pode
parecer estranho um artista fazer esse tipo
de indagação, pois é comum as pessoas
acreditarem que os artistas sempre sabem o que
é arte e qual sua função no ensino nas escolas.
Contudo, além de os artistas em geral
se questionar constantemente sobre os
significados e as dimensões do ensino da
arte, ela tem mudado tanto nos últimos
tempos que mesmo um artista pode fazer
essa pergunta sem causar espanto. Fazer
perguntas a si mesmo e aos outros artistas
é natural nos seres humanos, que buscam
tentar compreender todas as coisas, o
que inclui a arte
(BRUSCKY,
1949).

educação é grandemente afetado pelo modo
como o professor e o aluno veem o papel da
arte fora da escola. Como diz Barbosa, 1975:
“A arte não tem importância para o homem
somente como instrumento para desenvolver
sua criatividade, sua percepção, etc.; mas
tem importância em si mesma, como assunto,
como objeto de estudos” (BRUSCKY, 1949).
Ao enfatizar que o professor de arte deve
assumir em suas aulas um conceito central
forte, vinculado às referências artísticas, e que
a sua principal finalidade deve ser evolução
do domínio dos procedimentos estéticos.
Para repensarmos e realizarem cursos de
Arte na escola, Vicente Lanier os lembra que:
Evidentemente, cada aluno em particular – criança ou
adulto – terá seus próprios interesses estéticos, ponto
a partir do qual pode ser levado para um envolvimento
mais amplo. Para um, poderá ser a colcha da vovó,
para outro, posters de artistas. Devemos explorar
esses interesses pessoais. Entretanto, os currículos
são normalmente planejados para grupos e não
para indivíduos e, portanto, é importante identificar
ou prever aquelas artes populares que podem servir
como o denominador comum mais abrangente do
interesse da juventude.[...] Contudo, mesmo o mais
contemporâneo conteúdo de curso não irá garantir
o tipo de crescimento que nossa ideia de conceito
central forte sugere, se não estiver implementado
por procedimentos adequados em sala de aula.
Se reduzirmos o currículo de Arte aos bordados,
produção de filmes ou vídeo – teipes, desenho ou
recriação de espaços urbanos, produção de histórias
em quadrinhos, m suma, desenvolvendo todas essas
atividades de ateliê, de que os professores gostam
muito, mesmo incluindo o folclore, a arte popular
e a média, o mais provável é que nossos alunos
estarão essencialmente limitados no crescimento que
poderíamos provocar neles (LANIER, 1984, p. 6-7).

O papel da arte não é mesmo em cada
época, lugar ou cultura. A maneira como
nos relacionamos com a arte também está
sempre em mudança. Encontrar respostas
para esse tipo de questionamento pode
parecer difícil, mas é possível perceber
algumas pistas observando a própria arte.
Ao longo dos tempos, criamos diferentes
modos de fazer arte, por razões diversas.
Na contemporaneidade, as maneiras de
criar arte são ainda variadas. Responder às
questões feitas pelo artista Paulo Bruscky
requer investigar como os seres humanos
O trabalho com arte na escola tem uma
produzem arte e cultura. Assim como
as pessoas, a cultura está em constante amplitude limitada, mas ainda há possibilidades
movimento, em fluxos de pensamentos, dessa ação educativa ser quantitativa e
valores e gostos
(BRUSCKY,
1949). qualitativamente bem feita. Para isso, seu
professor precisa encontrar condições de
Em relação à arte na educação, é aperfeiçoar-se continuamente, tanto em saberes
importante destacar as possibilidades de
artístico e sua história, quanto em saberes
aprendizagem e a importância da arte na
educação. Antes de ser preparado para sobre a organização e o desenvolvimento
explicar a importância da arte na educação, do trabalho de educação escolar em arte.
Para a realização de cursos de
o professor deverá estar preparado para
entender e explicar a função da arte para o arte
com
qualidade,
Lanier,
diz:
indivíduo e a sociedade. O papel da arte na
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Não é suficiente dizer que os alunos precisam dominar
os conhecimentos, é necessário dizer como fazê-lo, isto
é, investigar objetivos e métodos seguros e eficazes
para a assimilação dos conhecimentos. [...] O ensino
somente é bem sucedido quando os objetivos do
professor coincidem com os objetivos de estudos do
aluno e é praticado tendo em vista o desenvolvimento
das suas forças intelectuais. [...] Quando mencionamos
que a finalidade do processo de ensino é proporcionar
aos alunos os meios para que assimilem ativamente
os conhecimentos é porque a natureza do trabalho
docente é a mediação da relação cognitiva entre o
aluno e as matérias de ensino (LANIER, 1984, p. 54-5).

A linguagem da arte na educação tem um
papel fundamental, envolvendo os aspectos
cognitivos, sensíveis e culturais. Até
bem pouco tempo o aspecto
cognitivo não era considerado
e esta não estava integrada
na educação básica. A Lei
de Diretrizes e Bases da
Educação 9.394/96 veio
garantir este espaço à
educação, bem como o
da arte neste contexto.

CONCEITUAR
LINGUAGEM E
EXPRESSÃO CRIADORA
Toda a criação corresponde a um
processo
de
transformação
e
esta
corresponde
a
certas
necessidades.
Na criança a expressão criadora é uma
tendência natural de comunicação, que se
manifesta nas dramatizações (jogos dramáticos),
composições ou manifestações plásticas nas
quais se projeta e se revela o essencial da
própria personalidade (LOWENFELD, 1970).
Para os professores, estimular estas
manifestações é permitir à criança desenvolver
a percepção, a imaginação, a observação,
o raciocínio, o controle gestual e uma
constante pesquisa das próprias emoções,
que na práxis artística ela avalia e incorpora
favorecendo, assim, o desenvolvimento
pleno de sua personalidade, harmonizando
a atividade intelectual, a sensibilidade e as
habilidades motoras (LOWENFELD, 1970).
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LINGUAGENS QUE SE MISTURAM
As linguagens artísticas nascem da
necessidade humana de se comunicar e
agir no mundo, de estabelecer diferentes
maneiras de dialogar sobre tudo o que o ser
humano percebe, vive e sente. Linguagens
que foram criadas por pessoas que
precisavam contar sobre suas experiências,
manifestar expressões, opiniões e poéticas.
Os artistas criaram e continuam a criar
linguagens na arte (LOWENFELD, 1970).
Muitas vezes, vemos pinturas e desenhos,
lemos livros, ouvimos músicas, assistimos
a peças teatrais, a espetáculos
de dança, a filmes de modo
tão natural que não nos
damos conta de como
essas linguagens são
construídas. Em cada
tempo e lugar, as
linguagens tiveram um
modo e um propósito
ao serem criadas, e
também
receberam
algum tipo de valor ou
grau de importância. Estudar
sobre as linguagens artísticas
possibilita ampliar conhecimentos e
desenvolver habilidades para que possamos
ler e criar em arte. As linguagens podem estar
misturadas ou não (LOWENFELD, 1970).
Arte
em
todos
os
lugares
Nós podemos ser surpreendidos pelas
linguagens artísticas ao perceber imagens,
sons, luzes que iluminam uma cidade, ao
deparar com uma escadaria toda colorida,
ou ao sentar-se em um banco de praça.
Isso é arte pública (GROTOWSKY, 1976).
As obras de arte pública podem acontecer
por um tempo ou ser permanentes em
determinado local. Museus e galerias abrigam
obras de arte e seus acervos também são
públicos, porém a expressão “arte pública”
é usada para identificar obras de arte que
podem estar fora desses espaços, como
nas ruas, praças, terminais ou estações de
transporte coletivo (GROTOWSKY, 1976).
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Às vezes, uma obra de arte em um lugar
pelo qual já passamos muitas vezes, mas
ainda não nos demos conta, como no caso de
uma escultura ou um monumento. Em outras
ocasiões, somos surpreendidos por projetos
de arte pública que ficam expostos apenas por
um tempo: é o caso das intervenções urbanas,
que podem utilizar os mais variados recursos e
tecnologias (GROTOWSKY, 1976).

A RUA É O LUGAR DA LINGUAGEM
Vimos que a arte pública pode estar por
todos os lados, em sua cidade ou em outras
localidades que nós podemos visitar. São
instalações, esculturas, intervenções urbanas,
pinturas em fachadas de prédios e outras
ocorrências também da linguagem das artes
cênicas e audiovisuais, como projeções
artísticas (BOAL, 2011).
O teatro popular de rua é um exemplo dessa
que se realiza em espaços aberto, com uma
plateia que, minutos antes da encenação,
ainda não era plateia, formada por pessoas
que estavam naquele local ou transeuntes
que, pela curiosidade, ali pararam para assistir
ao espetáculo. Durante a apresentação, essa
plateia é livre, pode comer pipoca, ir embora se
não gostar, rir, ou chorar a qualquer momento
do espetáculo, até mesmo comentar a cena.
O importante é participar, é se envolver com
o clima da encenação apresentada (BOAL,
2011).Misturando teatro, dança, música, circo,
em uma combinação de várias linguagens
artísticas, o teatro popular de rua é uma arte
híbrida. A história de sua origem é antiga, da
existência nos rituais da Pré- história, passando
pelos gregos da história antiga, percorrendo
castelos e burgos medievais, chegando até os
dias de hoje. As performances e intervenções
urbanas são linguagens exploradas também
em apresentações cênicas. A vida cotidiana
contemporânea nas cidades é tão corrida que,
muitas vezes, as pessoas não se permitem
estar disponíveis à poesia (BOAL, 2011).
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Com tantas possibilidades
de manipulação de materiais
e maneiras de fazer arte, as
fronteiras entre uma linguagem
e outra ficam cada vez mais
difíceis de definir. Desde
tempos remotos, as linguagens
artísticas são inventadas e
reinventadas. Uma não morre
quando aparece outra, elas
se misturam, se transformam
(BOAL, 2011).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arte é uma representação da realidade, é um meio de compreender fatos históricos,
tornando-se um objeto socialmente construído. Por isso é necessário despertar em nossos
alunos e futuros professores a necessidade de se manifestar artisticamente, como um meio
pelo qual mostra ao mundo a sua aspiração, inspiração inquietude e ousadia expostas às
contingências da realidade.
Toda criança tem um potencial criativo mas, se não forem dadas condições, não for criado
um espaço para que ela use este potencial, não amadureceu como ser humano criativo. É
responsabilidade do professor, notadamente do professor de artes, criar condições para que
a criança exerça plenamente suas necessidades naturais de criação. Um ser criador não
emerge nem absorve o que está aí, ele critica e se critica e está desperto para o imprevisível,
pronto para o novo. As mais importantes contribuições para o desenvolvimento educacional
da criança são as experiências e a experimentação.
Através da união de todos, escola e colaboradores disponibilizarem materiais e equipamentos
básicos que venham favorecer ações de apresentação de várias modalidades artísticas: teatro,
dança e música. Assim sendo, os educandos através da vivência aprenderão com a arte que
é possível transformar e ser flexível, elementos fundamentais para construir o seu próprio
conhecimento.
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O LÚDICO NA
ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: Neste artigo busca-se identificar, a importância que o lúdico tem em relação a
alfabetização e o significado deste para a construção do conhecimento adquirido, apresentando
o saber fazer embutido no brincar que transforma a aprendizagem em um processo agradável
e significativo para a criança, deixando o processo muito mais completo e eficiente de ideias
que podem ser desenvolvidas ao falar de atividades alfabetizadoras envolvendo o lúdico, no
qual se considera um importante passo para que se permita visualizar o brincar e jogar como
conceitos que potencializam a aprendizagem de forma mais agradável aos olhos de quem a
concebe , e mais feliz para quem a recebe, pois visualizando o processo alfabetizador desta
forma, conseguiremos alcançar maior número de crianças alfabetizadas dentro das unidades.

Palavras-chave: Brincar; Jogo; Alfabetização; Criança; Desenvolvimento;
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INTRODUÇÃO

P

ara facilitar o aprendizado da leitura e escrita, o indivíduo necessita, visualizar-se
participante do processo de alfabetização de forma que esta faça parte de sua vida de
maneira agradável, para o educador, nada melhor do utilizar-se de meios que fazem
parte do cotidiano diário do aluno, nada mais eficaz do que disponibilizar-se do brincar para
desenvolver o processo de alfabetização, tendo em vista que o indivíduo brinca desde que nasce.
É preciso pensar sobre a escrita significa avaliando como a mesma representa
graficamente a linguagem. Algumas situações favorecem esta análise sobre a forma
que se escreve e sua fala. Diversas atividades favorecem esta análise tanto na qualidade
como na quantidade de segmentos ligados ao pensar e ao falar. Situações que permitem
privilegiar este processo de aprendizagem e alfabetização de forma completa é o jogo,
pois ao jogar o educando consegue desenvolver todas as suas habilidades por completo.
O objetivo central deste artigo é, analisar as interações realizadas no cognitivo
infantil durante o processo de alfabetização utilizando a brincadeira como apoio,
facilitando o processo de desenvolvimento e entendimento, do que se pretende ensinar.
Este processo favorece a construção do conhecimento. Exercê-la é permitir à criança a
oportunidade de utilizar seu equipamento sensório motor, pois o corpo é acionado juntamente
com o pensamento e enquanto estes são estimulados, por meio dos desafios apresentados,
este se utiliza de suas habilidades operatórias para desenvolver sua observação, identificação,
observação, comparação, análise, desenvolvendo suas habilidades e autoconfiança.
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O LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO
Segundo Azevedo (1994), a criança
desde o ventre assimila o movimento e as
informações recebidas por meio das ações
realizadas por sua mãe como cantar músicas,
acariciar a barriga etc. Este processo
desenvolve a concentração e atenção da
criança para descobrir o que a espera no
mundo fora da barriga da mãe, favorecendo
intermináveis interações para que ela se
desenvolva, inclusive durante as brincadeiras.
Para ensinar uma criança a ler e escrever o
processo consiste mais ou menos no mesmo
caminho, é necessário realizar repetitivas
ações para que se assimile o que desejamos
ensinar. Nossa língua é carregada de símbolos,
regras, gramática, etc., o que a torna uma das
mais complexas formas de comunicação, logo
entendê-la não seria um processo tão fácil.
Segundo Azevedo (1994), este segue
ainda dizendo que alfabetização significa,
instrumentalização, no qual está entendido
como a consolidação das habilidades adquiridas
na fase de aplicação destas habilidades.
Ao iniciarmos o processo de alfabetização
é muito difícil para o adulto com olhos
treinados entender as situações vividas
pelas crianças para iniciarem seu processo
de
alfabetização.
Segundo
Emília
Ferreiro, ao iniciarem a aprendizagem, os
pequenos, criam hipóteses de como se
lê, durante este processo de construção,
eles utilizam-se de desenhos, garatujas e
símbolos para expressar o que estão lendo.
Vygotsky, (1962) define estes rabiscos, e
desenhos como signos que contribuem para
que as crianças descubram um sistema de
representação próprio, (as letras), antecipando e
facilitando a compreensão da linguagem escrita.
Este processo para ser entendido é muito
complicado, pois, nós já temos o esquema
de códigos interiorizados, e ao realizarmos
a leitura, recebemos as informações e sem
percebermos ao certo como já estamos lendo.
Com a criança, o processo é diferenciado,
ela testa, treina, escreve, lê, não concorda,
apaga, começa de novo, e busca informações
792

exteriores
para
conseguir
entender
o significado do que está escrito,
experimentando até conseguir construir
o
aprendizado
ao
qual
podemos
denominar por leitura (VYGOTSKY, 1962).
Ao jogar ou brincar a criança se vê em
situações esporádicas que a colocam
em contato com o mundo e auxiliam em
sua formação, é por meio dos estímulos
oferecidos e do grau de ludicidade
estabelecido, que propiciam às crianças seu
desenvolvimento integral (VYGOTSKY, 1962).
A brincadeira, ganha espaço na escola
como ferramenta ideal para detectar
dificuldades de aprendizagem, pois à medida
que o jogo estimula o interesse do aluno,
ajudando-o a conquistar novas descobertas,
desenvolvendo
e
enriquecendo
sua
personalidade, este oferece ao educador a
oportunidade de ser interventor, incentivador
e avaliador do problema (VYGOTSKY, 1962).
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É fundamental que por meio do jogo a
criança descubra as respostas por si mesmas,
por meio de situações desafiadoras que
estimulem a criatividade, como também é
necessário considerar as brincadeiras que as
crianças trazem de casa ou da rua, organizadas
independente da participação de um adulto,
pois estas servem como diagnóstico do que
elas conhecem e dizem respeito tanto ao
meio físico como social a qual o indivíduo se
insere é necessário que a escola resgate este
conhecimento, possibilitando as interferências
necessárias para que a sociedade seja formada
de indivíduos criativos, dinâmicos, sensíveis,
inventivos descobridores e encorajadores
de sua autonomia, com pensamentos
críticos chegando a níveis mais elevados
de conhecimento (VYGOTSKY, 1962).
A aprendizagem, no entanto, depende
da motivação de interesse dispensado pela
criança, esses são dois aspectos importantes
para que a criança se ligue na atividade que
está realizando uma vez que ela deve ser muito
bem preparada e articulada (Friedman, 1996).
O jogo deve ser visto como uma
alternativa significativa e importante, mas
sua utilização não deve excluir outros
caminhos metodológicos, de acordo com
Friedman (1996) o desenvolvimento da
linguagem aparece depois do pensamento
e este depende de um desenvolvimento
sensório motor bem coordenado, é por
meio da linguagem que se desenvolve a
memória a imaginação e a criatividade
passando do concreto para o abstrato,
contribuindo para a formação do indivíduo.
Os procedimentos utilizados para realizar
atividades propostas, a busca de soluções
e as regras criadas, acabam se tornando
meios eficientes de resolver problemas,
permitindo a evolução individual de cada
um. Dentro da prática educacional quando
se fala em jogo, movimento, brincadeira e
a experiência corporal deste, estamos nos
referindo a aspecto da psicomotricidade,
fator definitivamente importante para o
desenvolvimento do trabalho de alfabetização.
Dentro de cada prática corporal de movimento,

existe um saber fazer que se encontra em
constante mudança e que favorece o acesso
a construção de novos conhecimentos.
Este fator é de grande importância na
formação do indivíduo, pois o relaciona
ao meio físico trabalhando todos os
componentes de ordem física, afetiva e
motora, como bem definido por Rosa (2001)
que descreve em seu livro uma atividade a
qual determinada criança brinca de carro,
nesta situação a criança brinca de carro, e
vai aumentando ou diminuindo o barulho
a cada obstáculo que imagina encontrar.
Esta situação criada a transporta do real
para o imaginário e vice-versa, contornando
conflitos existentes, eliminando-os no ato de
brincar ao descrever esta atividade, a criança
realiza a identificação com a escrita, e a fala
e a realiza com uma riqueza de detalhes
importante o que favorece as atividades
teóricas, utilizadas no processo de escrita.
O conhecimento do corpo e as técnicas
envolvem a reprodução dos exercícios
aguçam o pensamento operativo, que
incentivam o indivíduo a utilizar-se do
raciocínio lógico dedutivo, construindo por
meio das ações simbólicas e operativas
sua inteligência, Friedman (1996), define o
desenvolvimento da inteligência em quatro
estágios, sensório-motor, pré-operacional,
operações concretas e operações formais,
necessitando valorizar a forma adequada de
transmitir o conhecimento para a criança.
É necessário adequar o grau de dificuldade
das atividades ao grau de complexidade
que se quer alcançar para que a criança em
formação consiga assimilar as atividades e
resolver os problemas de acordo com que
estes venham aparecendo
oferecer-lhes
caminhos para que realizem esta construção.
Freire (1989) refere-se à inteligência
como um misto de atividades mentais e
corporais, contribuindo para a formação do
pensamento. O trabalho psicomotor possibilita
a criança, desenvolver-se por completo,
aprendendo todos os fatores necessários,
revivendo o processo da brincadeira,
repetindo os exercícios desenvolvendo
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a atenção. Na educação psicomotora é
possível trabalhar e desenvolver atividades
que auxiliam o movimento e trabalham a
perceptividade, os sensoriais e o sistema
nervoso central facilitando o desenvolvimento
da linguagem e da escrita do indivíduo.
O brincar representa um importante fator
no desenvolvimento social da criança, pois
por meio da brincadeira o ser humano amplia
sua capacidade de interagir em um mundo
extremamente simbólico, além disso, podese tornar um recurso na construção da
identidade da autonomia infantil, contribuindo
ainda no desenvolvimento da linguagem.
Ao jogar ou brincar a criança está criando
a possibilidade de abrir uma janela para seu
emocional, pois na infância encontra-se o
período possível da fantasia, é, portanto, neste
período que a criança necessita ter contato com
as diferentes formas de jogos e brincadeiras,
pois estas experiências são apropriadas
para o desenvolvimento e precisam ser
proporcionadas, pois a imaginação infantil é
caracterizada por
seu campo fértil.
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De acordo com KISHIMOTO (2002,
p.19) “... o auxílio de concepções
psicológicas
e
pedagógicas
que
conhecem o papel do brinquedo e das
brincadeiras no desenvolvimento e na
construção do conhecimento infantil. ”
Com o brincar e o jogar a criança
expressa suas dificuldades, atribuindo
vida a seres inanimados. Elas conseguem
buscar o prazer no ato realizado como
também expressar um possível o problema
emocional que esteja vivenciando, uma vez
que não consegue falar sobre o mesmo.
Segundo FRIEDMAN (1996 p. 29) “a criança
aprende brincando”, o jogo caracteriza-se
pelos signos que são oferecidos por ele,
como a alegria o prazer, o sorriso. O ato
de brincar oferece novas experiências que
influenciam comportamentos posteriores,
recebendo vários significados já que jogar
é uma ação voluntária, que satisfaz o ego
estimulando o desenvolvimento do indivíduo,
trazendo-lhe várias contribuições em relação
aos seus aspectos corporais, morais,
sociais, oportunizando o desenvolvimento
de ideias, imaginação e comportamento
individual por meio da vivência de cada um.
Segundo Kishimoto (2002), ao utilizar o
jogo como apoio, estamos colaborando para o
sucesso de seu desenvolvimento, criando um
ambiente as atividades lúdicas favorecem de
forma eficiente a construção da inteligência da
criança, a união do lúdico ao processo educativo
oportunizando o acesso e desenvolvimento de
várias habilidades ligadas ao conhecimento.
Ao incluir o brincar nas práticas pedagógicas,
é preciso ter em mente, que se alcance o
ideal estabelecido, mediando o processo
educativo e a necessidade das crianças.
Nos primeiros anos de escolaridade,
a criança sente necessidade de
movimento, e as propostas do jogo
como meio pedagógico, oferece a elas
experiências novas e que entusiasmam,
facilitando o processo de construção
da
aprendizagem,
aprende-se
com prazer e de forma eficiente.
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A prática de brincar está inclusa no
universo infantil desde seus primeiros anos de
vida, Friedman (1996) afirma que a criança
representa desde o segundo ano de vida, e que
esta passa por três estágios para que consiga
evoluir por completo, seriam eles os jogos
simbólicos, os jogos de exercício e os jogos de
regra. Após a interiorização destes três estágios
o jogo passa a tomar lugar na construção
dos saberes específicos, estabelecendo
uma ponte entre a imaginação e a realidade.
Neste processo, a criança toma as
iniciativas, planeja, substitui, com intuito
de
reproduzir
fenômenos
observados
por ela, refazendo passos de sua vida e
revivendo conflitos vividos sanando-os.
Tomemos como exemplo de estrutura
de conhecimento, o jogo de xadrez, que
possui regras específicas, impossíveis de
serem utilizadas no jogo de damas; este
sistema também determina quem ganha
e perde o que na estrutura psicológica
em formação da criança às vezes é muito
mais importante que jogar. Neste ato de
ganhar, perder, jogar, o indivíduo cria uma
relação positiva e aberta com a cultura.
A brincadeira está ligada diretamente
com o meio cultural ao que a pessoa está
inclusa, pois a mesma recebe influências
da cultura existente e está se manifesta
em diferentes épocas, e estas ampliam o
conhecimento fônico do indivíduo favorecendo
a fala e o pensamento lógico de cada ser.
Ao falar de jogo, Vygotsky (1962) deixa claro
que a criança ao brincar está aprendendo, pois
é ao jogar que ela se transporta para além
do seu comportamento habitual, vivenciando
todas as experiências. O autor defende
também, que o jogo possui três características
importantes, a imaginação, a imitação e a
regra que estão presentes em todo tipo de
brincadeira, faz de conta, tradicionais ou
com regras. Vygotsky (1962) acredita que
o jogo permite que a criança realize várias
operações mentais, criando novas ideias.
Enquanto a criança brinca sua atenção está
concentrada, e está se apropria de elementos
da realidade que está vivenciando, dando-lhe

novos significados, dando total caráter educativo
ao jogo. Por todas estas qualidades, o jogo foi
estudado por vários psicólogos educadores,
antropólogos e linguistas, recebendo várias
concepções, porém a cultura lúdica é antes
de tudo, um conjunto de procedimentos
que por meio do jogo, oferece atividade
que atribuem novos significados ao ensino,
transformando-se em facilitador da construção
do processo de aprendizagem favorecendo
as ideias utilizadas na vida cotidiana.
Dispor desta cultura tão rica de referências,
que permitem construir e interpretar por meio do
jogo, é aprender; não dispor destas referências
é não brincar. Então, jogar torna-se uma questão
de interpretação, e a cultura lúdica, oferece
referências corretas para esta interpretação.
Kishimoto, (2002) complementa esta
ideia apontando em seus estudos que
Piaget indicava que cada ato de inteligência
era definido pelo equilíbrio de duas
tendências: a acomodação e a assimilação.
Inicialmente a brincadeira envolve o faz de
conta solitário, utilizando-se dos símbolos a
criança ultrapassa a simples manipulação
e assimila a realidade externa do seu Eu,
passando a fazer distorções e transposições.
Após os seis, sete anos, o desenvolvimento da
criança é marcado pela transição da atividade
individual para a atividade socializada. O jogo
de regra pressupõe pelo menos dois indivíduos
e tem como função regular e integrar os
grupos sociais. Estas regras podem vir de fora,
ou serem construídas pela própria criança.
Os jogos de regra podem conter exercícios
sensório-motores ou imaginação simbólica.
Friedman (1996), citando Piaget, define os
jogos de regra como combinações sensórias
motoras intelectuais, com competições e
cooperação entre indivíduos regulamentados
por códigos transmitidos de geração em
geração ou por acordos momentâneos.
Para os Vygotskynianos, o jogo é uma conduta
que imita a ação. Desta forma, pesquisadores
russos entenderam que a atividade simbólica
aparece em torno dos três anos, quando o
ato lúdico propriamente dito tem início. Nestes
estudos o valor social é importante, e mostra
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que no jogo de papéis a criança cria situações
imaginárias e passa a imitar elementos que
no contexto fazem parte de sua cultura.
O brincar da criança, é um misto de
imaginação e ação. Este estudo observa
ainda que existem dois elementos importantes
no ato de brincar, a situação imaginária e as
regras. Segundo Vygotsky (1962), à medida
que as crianças se desenvolvem, ocorrem
modificações no seu sistema cognitivo. Assim a
situação na qual anteriormente predominavam
regras não explícitas, com o desenvolvimento
da criança passam à explícitas em situações
imaginárias. Deixando claro, que as brincadeiras
são atividades predominantemente para o
desenvolvimento dos seus primeiros anos de
vida, o que cria uma zona proximal na criança.
O papel do professor no processo de
alfabetização é muito importante, já que é
ele que cria o espaço propício à criança,
disponibilizando materiais participando como
mediador da construção do conhecimento,
favorecendo o aparecimento do jogo
como processo pedagógico na escola.
Vygotsky (1962), acredita ser crucial
o
jogo
para
o
desenvolvimento
cognitivo, pois o processo de criar
situações
imaginárias
leva
ao
desenvolvimento do pensamento
abstrato. Isto acontece porque novos
relacionamentos são criados no jogo
entre significados e objetos de ação.
É impossível falar de criança,
movimento, psicomotricidade, sem relacionála a educação infantil, pois é na educação
infantil que este aprendizado se faz presente
e eficiente. O jogo tem um papel importante
nas áreas de desenvolvimento da criança,
pois é brincando que a criança começa a ser
introduzida no universo social. Quando brinca
esta exercita todos os papéis e nesta forma de
exercício, o faz de conta vai dando espaço à
personalidade do futuro adulto.
A psicomotricidade, ganha espaço na
escola como ferramenta ideal para detectar
dificuldades de aprendizagem, na medida
em que o jogo estimula o interesse do
aluno, ajudando-o a conquistar as novas
796

descobertas, desenvolvendo e enriquecendo
sua
personalidade,
oferecendo
ao
educador a oportunidade de ser interventor,
incentivador e avaliador do problema.
É fundamental que por meio do jogo a
criança descubra as respostas por si mesmas
baseada em situações desafiadoras que
estimulem a criatividade, como também é
necessário considerar as brincadeiras que as
crianças trazem de casa ou da rua, organizadas
independente da participação de um adulto,
pois estas servem como diagnóstico do que
elas conhecem e dizem respeito tanto ao meio
físico como social o qual o indivíduo se insere.
A escola resgata seus conhecimentos,
possibilitando as interferências necessárias
para que a sociedade seja formada
de
indivíduos
criativos,
dinâmicos,
sensíveis,
inventivos,
descobridores,
e encorajadores de sua autonomia,
com pensamentos críticos, chegando a
níveis mais elevados do conhecimento.
A aprendizagem, no entanto, depende
da motivação de interesse dispensado pela
criança. Esses são aspectos importantes
para que as crianças sejam introduzidas
na atividade realizada, sentindose segura para realizá-la.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que o lúdico, encontra-se presente na formação de cada indivíduo desde seu
nascimento, interligando o homem ao seu ambiente por meio de seus movimentos, é esta
relação que facilita o processo de aprendizagem da alfabetização desenvolvido na escola.
É preciso aproveitar este conceito para se obter eficiência no desenvolvimento de habilidades
motoras e raciocínio lógico, criando e estimulando atividades que possibilitem trabalhá-las, para
que com o passar do tempo a criança consiga reparar seus problemas, com a cooperação
de todos que lidam com seu processo de formação, sejam eles, professores, educadores,
diretores, etc.
É papel da escola e de seus participantes, conhecer os problemas e analisá-los estudando
as dificuldades dos alunos, verificando seus interesses, estudando a causa dos seus problemas
e organizando um trabalho que busque corrigir, ou pelo menos diminuir as dificuldades
apresentadas, buscando fornecer condições básicas para que o indivíduo possa desenvolver
uma vida produtiva e feliz, trabalhar atividades dinâmicas para ser, por meio de brincadeiras
que envolvam lateralidade, leitura, escrita, enfim exercícios importantes para toda a sua vida,
prevenindo , desenvolvendo e corrigindo mutuamente problemas de aprendizagem favorecendo
o desenvolvimento da alfabetização.
Este artigo, contribui para que se entenda a importância da psicomotricidade na alfabetização
servindo como parâmetro para que se valorize e se reorganize as atividades desenvolvidas de
forma a com a vida do indivíduo.
Auxiliando e valorizando o brincar e sua eficiência, podendo este ser o caminho para que
o processo de aprendizagem se torne realmente produtor de conhecimento e trabalhe as
habilidades específicas do indivíduo, cabe ao coordenador deste processo, atrelar ao brincar o
diagnóstico e por sua vez a solução dos problemas de aprendizagem apresentados corrigindoos por meio do brincar facilitando o desenvolvimento do trabalho.
É interessante considerar os jogos psicomotores uma ferramenta com precisão indefinida,
pois estes assumem vários significados quando utilizado para diagnosticar ou corrigir falhas no
processo educativo e de desenvolvimento da criança, haja visto que a natureza do jogo é uma
ação voluntária e se for imposta deixa de possuir seu significado. Normalmente caracterizarmos
o jogo pelos signos trabalhados em sua realização, como a alegria, o prazer, o sorriso, e
estes satisfazem o ego e por sua vez o desenvolvimento infantil trazendo várias contribuições
aos aspectos corporais, morais, sociais, oportunizando o desenvolvimento de
ideias,
imaginação e comportamento individual de acordo com a vivência de
cada um.
Este fator auxilia no diagnóstico de problemas, pois a ausência
de pressão do ambiente cria um clima bastante propício para a
investigação deste e na busca de soluções, permitindo chegar a
várias alternativas.
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este projeto trata da importância dos jogos e das brincadeiras para a Educação
Infantil, e tem como finalidade fornecer subsídios para que o leitor tenha um melhor
entendimento acerca do tema. Sabemos que brincadeiras exploram um mundo de significados
para a criança, talvez ainda não saibamos como utilizá-las de maneira favorável para
desenvolver nas crianças todo o conhecimento que nós educadores gostaríamos, é por este
motivo que este projeto remeterá os leitores para uma reflexão de sua prática educativa.

Palavras-chave: Educação; Criança Hospitalizada, Ludoterapia.
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INTRODUÇÃO

O

papel das brincadeiras e dos jogos
precisa ser compreendido por
todos os envolvidos no processo
educativo, e para isto ocorrer , precisamos
resgatar e compreender as teorias que
defendem a importância do lúdico para
o desenvolvimento da criança. Vygotsky
(1991, p. 29) afirma que: “A brincadeira é
compreendida como situação criada pelo
contato da criança com a realidade social e
dentro desta a escola está inserida, portanto
cabe a ela o papel de educar socializando,
usando o imaginário que é o mundo da criança”.
Apresentaremos
alguns
caminhos
possíveis de serem percorridos para
o entendimento do brincar, entre eles
podemos citar os brinquedos, brincadeiras,
tempo, espaço, companhia e os jogos.
Brincar e jogar são atividades que se
aprendem socialmente, elas fazem parte da
cultura lúdica e possibilita à criança constituirse como sujeito em um ambiente que muda
constantemente, e esta mudança cria e recria
significados, construindo a cultura e esta é
para a criança a geradora de conhecimentos,
segurança e identidade. O lúdico fornece não
só modelos e materiais da cultura em que
a criança está inserida são ferramentas que
possibilitam à criança compor um repertório de
movimentos, estabelecendo a cultura corporal
esta cultura oferece à criança a possibilidade
de atuar no ambiente expressando seus
sentimentos. O corpo passa então a ser
trabalhado na educação infantil. Pelo exposto
pode-se afirmar que o corpo aliado com o
jogar e o brincar propicia à criança condições
para o aprendizado, é só apresentar à
criança situações desafiadoras nas diferentes
formas de jogar e brincar fazendo com que
ela explore o novo, negocie, faça parte e
atue no grupo em que está inserida assim
as atividades estarão contribuindo para que
estas crianças exerçam o controle sobre si
mesma e preparando-as para o mundo futuro.
“A criança precisa aprender cedo como
encontrar por si mesma o centro de todos
os seus poderes e membros, para agarrar e

pegar com suas próprias mãos, andar com
seus próprios pés, encontrar e observar com
seus próprios olhos”. (Froebel, 1912,p.21)
Pensando nisso , qual o papel e a
importância do lúdico no processo de
ensino-aprendizado no desenvolvimento das
crianças em idade pré-escolar. Vygotsky
(1991,p.21) “A criança opera com significado
desligados dos objetivos e ações aos quais
estão habitualmente vinculados, entretanto,
uma contradição muito interessante surge,
uma vez que na brincadeira ela inclui também
ações e objetos reais. Isto caracteriza
a natureza da transição de atividade da
brincadeira: é um estágio entre as situações
puramente situacionais da primeira infância
e o pensamento adulto, que pode ser
totalmente desvinculado de situações reais.”
O objetivo desde estudo é possibilitar
a compreensão das funções e influências
do lúdico para o desenvolvimento da
criança na educação infantil estudaremos
então as várias teorias acerca do tema:
“Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil.
Brincar é uma proposta criativa de
caráter físico ou mental, desenvolvida
espontaneamente, cuja evolução é definida
com um final nem sempre previsto. Quando
sujeito à regras, estas são simples e
flexíveis é o seu maior objetivo é a prática
da atividade em si. A brincadeira abrange
variações, e estas variações dão um enfoque
específico para o brincar, veremos elas então:
Jogar é uma forma de comportamento
organizado, nem sempre espontâneo com
regras que determinam duração, intensidade
e finalidade da atividade. Importante lembrar
que o jogo tem sempre como resultado a
vitória, o empate ou a derrota. Movimento
seja ele espontâneo ou não é uma sequência
de atividades motoras e físicas que são
realizadas conscientemente, onde o corpo
é parte integrante de toda atividade. Lúdico
é tudo aquilo que diverte e entretém, seja
de forma de atividade física ou mental.
Somente por estas definições já é
possível avaliar a importância da cultura
infantil para desenvolvimento das crianças,
tão importante quanto às atividades
é a conscientização e o preparo dos
professores para esta tão riquíssima prática.
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Movimentar-se, jogar, brincar são ações
que permitem à criança criar, imaginar,
fazer de conta. Funcionando assim como
laboratório de aprendizagem permitindo
à criança experimentar, medir, utilizar,
equivocar-se e fundamentalmente aprender.
Alexis Leontiev (1988) afirma que “É na
atividade lúdica que o educador desenvolve
habilidade de subordinar-se a uma regra,
mesmo quando um estímulo direto o impede a
fazer algo diferente. Quando a criança domina
as regras do jogo, significa que ela aprendeu
a dominar e controlar seu comportamento e
também a subordiná-lo a um propósito definido.
Decroly (1914) também valorizou na
sua pedagogia, a atividades lúdicas,
transformando os jogos sensoriais e motores
em jogos cognitivos, ou de iniciação as
atividades intelectuais propriamente ditas.
Nele, a ideia chave é o desenvolvimento da
relação nas necessidades da criança, no
trabalho e, sobretudo , na reflexão. Os jogos
expandiram-se de tal forma nas práticas
educativas da família e das escolas que
Rousseau, chegou a criticar os métodos
da leitura através do jogo, afirmando que
as crianças em vez de aprenderem, só se
interessavam pela brincadeira. Talvez ele
não entendesse ainda a importância do
brincar e a do jogo no processo educativo.
Quando se fala de jogo cognitivo referimonos ao jogo elaborado na intenção de distrair
e instruir ao mesmo tempo. Desta forma, o
jogo educativo tem sempre duas funções:
uma função lúdica, na qual a criança encontra
prazer ao jogar, e uma função educativa,
através da qual o jogo ensina alguma
coisa, ajuda a desenvolver o conhecimento
da criança e a sua apreensão do mundo.
Então o lúdico permite a criança a
aprender sem mesmo saber que determinada
atividades a fazem desenvolver diferentes
habilidades que vão desde coordenação
motora até resolução de problemas
que
envolvam
habilidades
cognitivas.
Brincar e jogar são de fundamental
importância na vida escolar, por serem
característica do comportamento infantil.
Já que sabemos que a criança dedica boa
parte de seu tempo brincando. No universo
escolar a brincadeira assume proporções
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quase limitadas, mas para tal é preciso que
estas atividades estejam inseridas no projeto
pedagógico da escola. Planejar uma atividade,
assim como saber, para quê e por que aplicála, é de extrema importância para que o lúdico
seja ferramenta de ensino. Brincar aciona na
criança todo seu sistema motor, afloram suas
emoções, sua socialização e seus esquemas
cognitivos solicitados, fazendo por vezes que
a criança acione todo o seu conhecimento.
Ludicamente se promove o desenvolvimento
integral da criança, o lúdico é um dos
meios mais propícios para a construção do
conhecimento, para tanto se faz necessário
que se ofereça uma multiplicidade de ações
desafiadoras, que motivem maiores respostas,
estimulando a redescoberta e a criatividade.
E todo este processo deve ser determinado
por um bom planejamento. Como vimos a
atividade lúdica é de uma riqueza indiscutível
para a educação e para a cultura infantil.
Se a brincadeira conciliar o lúdico e o
educacional, ela se tomo uma ferramenta,
e sabendo que o fato de brincar não anula
totalmente a dimensão educativa, nem esta
se deve converter na única razão de utilizar
o jogo na escola, todo trabalho que tem
como base o brincar precisa ser direcionado.
O brincar é a linguagem do faz de conta,
do imaginário sendo muito comum entre as
crianças. Sabemos que o faz de conta é uma
linguagem expressa pela brincadeira. A criança
não nasce com os modos de pensar e imaginar
próprios do brincar, ele vai se construindo.
Brincar é algo que se aprende socialmente,
com o contato com a cultura, como
afirma Vygotsky (1933) “A brincadeira é
compreendida como situação imaginária
criada pelo contato da criança com a
realidade social”. Os diferentes contextos de
ambientes e oportunidades que estimulem ou
não a criança, se faz perceber em seu brincar.
No faz de conta a criança ao imitar se apropria
a sua maneira (imaginário) originalmente
do mundo, das ações das pessoas que as
cercam. Acontecendo de forma diferente
em cada criança quando a mesma imita,
ela coloca seu toque particular, onde para
ela um galho seco pode ser uma floresta ou
uma espada de samurai, o que também fica
claro é que a criança cria seus brinquedos.
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BRINCANDO E MOTIVANDO O
APRENDIZADO

A FUNCIONALIDADE EDUCACIONAL
DE BRINCAR

A aprendizagem se dá através da motivação
que é gerada pela vontade de fazer e esta
só é despertada quando a criança percebe
algo que chame a sua atenção e que faça
sentido para ela aguçando assim sua
curiosidade e descoberta (VYGOTSKY 1933).
As atividades como brincadeiras e
jogos fazem com que a criança tenha essa
curiosidade e flexibilidade. Porque o jogo
educativo adquire feições que entra como
fonte de descoberta através da curiosidade,
hipótese analise soluções de problemas,
onde a criança sente-se desafiada a
solucionar brincando (VYGOTSKY 1933).

Quando pensamos na atividade lúdica
como meio educacional devemos situá-la
na definição de objetivos mais amplos. E
neste contexto devemos pensar que papel a
educação tem na sociedade. Sabemos que
o papel da educação é o de transformar a
sociedade e tendo como função contribuir
para que as mudanças se efetivem. Neste
prisma a criança deve ser vista como ser
social e o trabalho direcionado para sua
socialização. Devendo a educação privilegiar
as questões socioeconômicas e culturais das
crianças com isso reconhecer que existem
diferenças entre elas, e tais diferenças
estão enraizadas em seus valores, em seus
As características do jogo estimulam conhecimentos
(FRIEDMANN, 2006).
a imaginação e inteligência das crianças,
orientando no processo físico e cognitivo:
Devendo a educação escolar também
através de várias formas de formas de soluções propiciar as crianças um desenvolvimento
de determinadas situações de determinadas integral e dinâmico (Cognitivo, afetivo, linguístico,
situações que do jeito deles através de vários social, moral e físico-motor)possibilitando
tipos de jogos conseguem solucionar o que as crianças a construção de sua autonomia,
propõem o jogo despertando os olhares criticidade, responsabilidade e cooperação.
para os vários tipos de aprendizagem.
Sendo a criança um ser integral, por
Psicomotricidade, cognitivo, afetivo, social, que a escola realiza as atividades de forma
auto – estima cooperação e principalmente compartimentada são determinadas horas
a vontade de aprender criar por si próprio para trabalhar a coordenação motora,
sem imposições tendo livre a expressão plástica, para brincadeiras
arbítrio em aprender de dirigidas e assim por diante. Compartimentar
forma natural e segundo Adriana Friedmann (2006) não
com mais facilidade ajuda a formação da personalidade e
(VYGOTSKY 1933). menos ainda as necessidades da criança.
Tanto o conhecimento quanto o senso moral
são elaborados pelas crianças em integração
pelo meio físico social passando por um processo
de desenvolvimento (FRIEDMANN, 2006).
Quando se respeita o desenvolvimento
moral, as crianças constroem seu próprio
sistema de valores com base em suas
necessidades de confiança, este processo é
uma verdadeira construção onde o professor
deve ser o facilitador e o conhecedor do
processo . Se o professor conseguir entender
803
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que uma brincadeira direcionada pode
trabalhar integralmente seus alunos, com
certeza sua prática mudará, mas para tanto
é preciso que ele modifique seu pensamento
e se debruce em busca de informações
teóricas para que seu trabalho alcance
a excelência que toda criança necessita
para ser formada (FRIEDMANN, 2006).

E neste contexto a atividade lúdica pode e
deve ser vista como uma metodologia, e não
como recurso uma ferramenta a mais auxiliando
o professor em seu ofício. É somente quando
todos os profissionais de educação tiverem
adquirido a capacidade de se perceber através
de uma profunda análise crítica sabendo e
aceitando que a mudança está em suas mãos
é que o brincar efetivamente se fará presente
A escola precisa se ater na formação de no processo educativo (FRIEDMANN, 2006).
sujeitos criativos, sensíveis, investigativos,
descobridores e críticos. Em um contexto O BRINCAR E SUAS TEORIAS
onde a relação aluno-professor se caracteriza
por respeito, afeto e confiança é fácil
Froebel e suas contribuições para a Educação
desenvolver na criança autonomia intelectual Infantil. Suas ideias reformularam a educação.
e
sócio-afetiva
(FRIEDMANN,
2006). A essência de sua pedagogia são as ideias
de atividade e liberdade. Em 1873 Froebel
A criança quer ser ouvida, e que este abriu o primeiro jardim de infância, onde as
ouvir não seja um ouvir somente, esta fala crianças eram consideradas plantinhas de um
precisa ser o alicerce juntamente com a jardim, do qual o professor seria o jardineiro. A
realidade da criança e da escola, levando criança se expressaria através das atividades
em conta seus interesses e necessidades. de percepção sensorial, da linguagem e do
Uma escola com professores cuja prática brinquedo. A linguagem oral se associaria
educativa esteja voltada para o interesse da à natureza e a vida (PIAGET, 1971:217).
construção progressiva onde as estratégias
metodológicas correspondam aos objetivos
Froebel foi um defensor do desenvolvimento
formulados a partir das necessidades reais de genético. Para ele o desenvolvimento ocorre
cada grupo de alunos, será com certeza uma segundo as seguintes etapas: a infância,
escola onde todos os alunos se desenvolvem a meninice, a puberdade, a mocidade
em suas especificidades (FRIEDMANN, 2006). e a maturidade, todas elas igualmente
importantes. Observava portanto a gradação
e a continuidade do desenvolvimento, bem
como a unidade das fases de crescimento.
Enfim, a educação da infância se realiza
através de três tipos de operação: a ação,
o jogo e o trabalho (FRIEDMANN, 2006).
Froebel foi o primeiro educador a enfatizar
o brinquedo, a atividade lúdica, a apreender
o significado da família nas relações
humanas. Idealizou recursos sistematizados
para as crianças se expressarem: blocos
de construção que eram utilizados pelas
crianças em suas atividades criadoras, papel,
papelão, argila e serragem. O desenho e
as atividades que envolviam os movimentos
e os ritmos eram muito importantes Para a
criança se conhecer, o primeiro passo seria
804
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chamar a atenção para os membros de seu
próprio corpo, depois chegar aos movimentos
das partes do corpo. Valorizava também
a utilização de histórias, mitos, lendas,
conto de fadas e fábulas, assim como o
contato com a natureza (FROEBEL, 1826).
Froebel afirma em sua obra: A educação do
homem (1826) “que a educação é um processo
pelo qual o indivíduo desenvolve a condição
humana autoconsciente, com todos os seus
poderes funcionando completa a natureza e
a sociedade”. Além do mais era o mesmo
processo pelo qual a humanidade como um
todo, originariamente se elevará acima do
plano animal. Continuará a se desenvolver até
a sua condição atual. Implica tanto a evolução
individual quanto a universal (FROEBEL, 1826).
O que caracteriza Froebel relativamente
aos outros autores precedentes é que teve
uma influencia real na educação da primeira
infância. O método que ele propõe ao
colocar no centro do jogo certos brinquedos
específicos foi aplicado em vários países
sobretudo na Alemanha. É a primeira
doutrina que organiza de modo sistemático
o que se chama hoje à educação. Como
consequência, as relações entre jogo e
educação pré-escolar vai tecer-se em um
domínio que precede a escola a que pertence
habitualmente à educação (FROEBEL, 1826).

atividade, auto-ensino

(FROEBEL, 1826).

O caminho é batizado mas importa que a
criança avance livremente por ele. “ Froebel
não cansava de lembrar que o objetivo é
exatamente a atividade autonomia, a ocupação,
a autonomia da criança com o jogo: o sentido
da educação é que se torne supérflua. O
critério dessa realização da natureza da
criança em liberdade será a alegria como
manifestação sensível da conformidade da
educação à essência íntima da criança. Um
meio de garantir a liberdade desse movimento
será deixar a criança mesma inventar
seus próprios jogos: na mesma medida
em que a imitação e a criação revigoram
a força autônoma”
(FROEBEL, 1826).
Como podemos perceber Froebel o
precursor da educação infantil, foi ele que
percebeu que o momento da primeira
infância é importante sim para que a criança
desenvolva todos os sentidos e a cognição
seja trabalhada também ele nos mostra
que a criança ainda que pequena pode sim
desenvolver sua autonomia e nos alerta
para a necessidade de socialização que
todo indivíduo carrega consigo desde o
nascimento, portanto a idade pré-escolar é
tão rica de significados e possibilidades a
serem trabalhadas (FROEBEL, 1826).

Froebel tem como originalidade o papel
do jogo na primeira infância, os jogos, os
brinquedos são meios que ajudam as crianças
a penetrar em sua própria vida tanto como
na da natureza e do universo. Uma educação
baseada no jogo espontâneo torna-se não
somente pensável, mas materializada, ao
menos no equivalente da escola maternal, o
que corresponde em Froebel à idade do jogo
e se apoia em um material. É a exploração
deste material livre e espontaneamente que
é educativo, permitindo a criança o acesso
a uma liberdade autônoma. Para fazer
isso ele programa para a criança, através
do jogo, uma auto-educação que é auto805
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A TEORIA PIAGETIANA
O psicólogo suíço Jean Piaget, a partir
de observações com seus filhos, se
tornou um dos responsáveis pelo que hoje
conhecemos acerca do que as crianças
pensam, ele criou uma abrangente de
como o desenvolvimento cognitivo traz uma
crescente capacidade de adquirir e usar
conhecimentos sobre o mundo. Ele descreveu
o desenvolvimento em estágios a criança
à medida que atinge determinado estágio
desenvolve diferentes formas de pensar e de
responder ao ambiente (PIAGET, 1971:217).
A teoria piagetiana nos esclarece como
a criança aprende o mundo, de como a
criança se apropria dos conhecimentos
e como ela interage com os diferentes
objetos e indivíduos, a maior preocupação
de Piaget foi compreender como o indivíduo
constrói o conhecimento.
Piaget deu
ênfase ao interacionismo, a construção
do conhecimento (PIAGET, 1971:217).
A construção do conhecimento ocorre
quando acontecem ações físicas ou
mentais sobre objetos que, provocam o
desequilíbrio, resultam em assimilação ou
acomodação e assimilação dessas ações
e, assim, em construção de esquema ou
conhecimentos. Em outras palavras , uma
vez que a criança não consegue assimilar o
estímulo, ela tenta fazer uma acomodação
e após, uma assimilação e o equilíbrio
é, então, alcançado (PIAGET, 1971:217).

Piaget nos esclarece muito sobre o jogo,
sua teoria nos permite melhor compreender
as regras, que são uma característica das
brincadeiras tradicionais ele analisou de
forma minuciosa o desenvolvimento do
indivíduo, detalhou e explicou a função do
jogo para o desenvolvimento intelectual nos
diferentes estágios pelos quais as crianças
passam. Em seu livro A formação do símbolo
na criança, Piaget interpretou a relação do
jogo com o funcionamento intelectual. E
assim distinguiu seis diferentes critérios:
1. O jogo encontra sua finalidade em si
mesmo.
2. O jogo é uma espontânea, oposta a
atividade do trabalho.
3. O jogo é uma atividade que dá prazer.
4. O jogo tem uma relativa falta de
organização.
5. O jogo estabelece um comportamento
livre de conflitos, ou ignora os conflitos
ou, se os encontra, é para libertar ou eu
por uma solução de compensação ou
de liquidação.
6. O jogo é uma atividade que envolve
motivação intensa.
Há também na
ACOMODAÇÃO
e
Elas aparecem em
desenvolvimento, se
equilíbrio crescente

teoria piagetiana a
a
ASSIMILAÇÃO.
todas as fases do
complementando no
(PIAGET, 1971:217).

Esses dois processos fazem parte de todas
as ações e aparecem em todas as fases
do desenvolvimento da criança. Às vezes,
Autores sugerem que imaginemos um arquivo um predomina, em outras vezes eles se
de dados na nossa cabeça. Os esquemas são encontram em equilíbrio (PIAGET, 1971:217).
equivalentes à fichas deste arquivo, ou seja, são
Assim para Piaget, o jogo é “ a expressão de
estruturas mentais ou cognitivas.São estruturas
que se modificam com o desenvolvimento mental uma das fases dessa diferenciação progressiva:
e que se torna cada vez mais refinadas à medidas é o produto das assimilação, dissociando-se da
que a criança torna-se mais apta a generalizar acomodação antes de se reintegrar nas formas
os estímulos.Por este motivo, os esquemas do de equilíbrio permanente que dele farão seu
adulto são derivados dos esquemas sensório- complemento, ao nível do pensamento operário
motores da criança e os processos responsáveis ou racional. (...) O jogo constitui o pólo extremo da
por essas mudanças são chamados de assimilação do real ao eu” (Piaget, 1971:217).
assimilação e acomodação (PIAGET, 1971:217).
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ASSIMILAÇÃO
É o processo cognitivo de colocar (classificar)
novos eventos em esquemas já existentes. É
a incorporação de elementos do meio externo
(um acontecimento, um objeto) há um esquema
ou estrutura do sujeito.Em outra palavras,
é o processo pelo qual o indivíduo capta
cognitivamente o ambiente e o organiza assim
possibilitando a ampliação de seus esquemas.
Na assimilação é usada as estruturas que
o indivíduo já possui (PIAGET, 1971:217).

JOGO DE ENCAIXE

Os jogos de exercícios tem como finalidade
o prazer de jogar e vai do nascimento até o
aparecimento da linguagem. Piaget distinguiu
duas características desse jogo, os jogos
de exercício sensório-motores, onde a
criança se limita a reproduzir fielmente uma
conduta adaptada a um fim, como rolar um
carrinho ou puxar uma corda, os jogos de
exercícios do pensamento são situações
onde a criança pergunta por perguntar, relata
situações apenas combinando palavras e
conceitos, não há coerência, ou situações
ACOMODAÇÃO
onde a criança imagina e fábula um
É a modificação de um esquema ou de uma pensamento já existente (PIAGET, 1971:217).
estrutura em função das particularidades do
objeto a ser assimilado. A acomodação pode JOGOS SIMBÓLICOS
ser de duas formas, visto de que pode ter duas
Os jogos simbólicos se caracterizam pela
alternativas. Criar um novo esquema no qual se
possa encaixar o novo estímulo, ou modificar representação de um objeto ausente e uma
um já existente de modo que o estímulo representação fictícia.É a transição dos jogos
possa ser incluído nele. Após ter havido a de exercícios , no jogo simbólico a criança se
acomodação, a criança tenta novamente interessa pela realidade simbolizada e o símbolo
encaixar o estímulo no esquema e então serve somente para evocá-las, as funções
ocorre a assimilação (PIAGET, 1971:217). dos jogos simbólicos somam-se ao prazer de
se sujeitar à realidade (PIAGET, 1971:217).
Por isso, a acomodação não é determinada
pelo objeto e sim pela atividade do sujeito
sobre o objeto,
assim que ocorre a
tentativa de assimilá-lo. O balanço entre a
assimilação e a acomodação é chamado
de
adaptação
(PIAGET,
1971:217).

EQUILIBRAÇÃO
É o processo da passagem de uma
situação de menor equilíbrio para uma de
maior equilíbrio. Uma fonte de desequilíbrio
ocorre quando se espera que uma
situação ocorra de determinada maneira,
e esta não acontece (PIAGET, 1971:217).
Piaget distingue três diferentes tipos de
estruturas que caracterizam o jogo infantil,
são elas: Jogos de exercícios, jogos de regras
e jogos simbólicos (PIAGET, 1971:217).
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JOGO DE REGRA
A regra supõe regularidade imposta
pelo grupo, e sua violação constitui uma
falta, estes jogos foram quase sempre
transmitidos de geração em geração, e
existem dois tipos de regras, as transmitidas
e as espontâneas (PIAGET, 1971:217).

OS PERÍODOS PIAGETIANOS
Piaget conceituou o desenvolvimento
cognitivo como um processo que começa ao
nascer, o mesmo dividiu em quatro períodos:
- Período Sensório-Motor (0 a 2 anos). Quando
o desenvolvimento ocorre a partir da atividade
reflexa para a representação dos problemas.
- Período Pré-Operacional (2 a 7 anos),
o desenvolvimento ocorre a partir da
representação sensório-motora para a solução
dos problemas e para o pensamento pré-lógico.
- Período Operacional-concreto (7 a
11 anos), o desenvolvimento ocorre a
partir do pensamento pré-lógico para
a solução de problemas concretos.
- Período das Operações formais (12 anos
em diante), o desenvolvimento ocorre a partir
de soluções lógicas para a resolução de todas
as classes de problemas (PIAGET, 1971:217).
Esses períodos são independentes e não
relacionados, o desenvolvimento pode ser
tanto contínuo quanto descontínuo, ou seja,
contínuo quando cada desenvolvimento
baseia-se no desenvolvimento anterior
incorporando-o, e descontínuo quando
as mudanças qualitativas ocorrem de um
estágio para outro (PIAGET, 1971:217).
Todas as crianças parecem atravessar os
estágios Piagetianos na mesma ordem, sem
pulá-los. Esses estágios do desenvolvimento,
segundo Piaget, são irreversíveis no sentido de
que uma vez que a criança tenha desenvolvido
a capacidade para um determinado tipo de
pensamento, normalmente ela não perde
essa capacidade (PIAGET, 1971:217).
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Para Piaget o brincar é uma ferramenta que
o professor deve compreender e entender
perfeitamente, para que possa utilizar com
seus alunos, e assim através da observação
do brincar, mediar e dar suporte para que
haja um desenvolvimento real de seus alunos,
pois sabemos que brincando a criança
desenvolve habilidades e competências
necessárias
para
seu
aprendizado
cognitivo e social (PIAGET, 1971:217).
E é por todo o exposto que as teorias
apresentadas são de fundamental importância
para o entendimento e aplicação dos jogos
e brincadeiras na educação infantil, com o
entendimento do professor fica preparado
para aplicar os jogos e as brincadeiras
de maneira que eles se transformem em
objeto de aprendizagem, e o melhor é
que a criança estará fazendo o que na
idade pré-escolar mais lhe dá prazer, ela
estará brincando (PIAGET, 1971:217).
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O BRINCAR E A ESCOLA
Para que brincar e jogar? Qual professora não
escutou esta pergunta? Bem responderemos a
esta pergunta dizendo que a ludicidade desenvolve
a afetividade, a socialização, a moral e todo o
sistema físico-motor, portanto brincar e jogar são
as formas mais atrativas para que as crianças se
interessem por aprender (KISHIMOTO, 2002).

O registro se torna um meio pelo qual é
possível se acompanhar o desenvolvimento
individual das crianças e da atividade, já que
existe atividades que para se atingir o objetivo
inicial será preciso repeti-la várias vezes e
em outras atividades será preciso direcionála adaptando-a para atingir o objetivo e as
necessidades das crianças (KISHIMOTO, 2002).

OS DIVERSOS JOGOS E
Quando o professor se utiliza das atividades BRINCADEIRAS

lúdicas para que haja aprendizado ele deve
ter bem claro os objetivos que quer atingir, e
Apresentaremos agora diferentes jogos e
saber quais são os interesses de seus alunos, brincadeiras que poderão ajudar o leitor a
definir o espaço e o tempo para a atividade
identificar as contribuições e possibilidades
e claro selecionar a atividade que mais se
de desenvolvimento dos jogos e das
adapta ao seu objetivo (KISHIMOTO, 2002).
brincadeiras em sala de aula, deste modo,
Podemos aproveitar o momento de brincadeira temos como objetivo contribuir para
para observar as crianças e assim se preciso que o lúdico seja cada vez mais usando
for redirecionar a atividade, e para que isso e compreendido (KISHIMOTO, 2002).
possa ser feito é necessário que o professor
registre todas as reações comportamentais JOGOS DE SENSIBILIZAÇÃO
de seus alunos (KISHIMOTO, 2002). CORPORAL
Neste registro é importante que se relata a
Estes jogos visam que a criança adquirir
brincadeira, os participantes, o objetivo, quem
conhecimentos do seu próprio corpo,
atingiu e quem não atingiu o objetivo proposto
seguindo regras. Trabalhar a sensibilização
inicialmente, o espaço em que foi realizada a
atividade, como as crianças reagiram ao se corporal com as crianças faz com que elas
desenvolvam a criatividade, o ritmo,
propor à brincadeira, se esta tinha ou não
a percepção corporal entre
regras a serem seguidas, se elas foram ou
outras (KISHIMOTO, 2002).
não seguidas e se foi possível atingir toda
a potencialidade da atividade em um único
momento ou se foi preciso que a atividade
fosse repetida para que toda a sua
potencialidade fosse atingida
(KISHIMOTO, 2002).
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JOGOS SIMBÓLICOS

JOGOS DE CONSTRUÇÃO

O jogo simbólico tem como intenção a
construção do conhecimento a partir da interação
do sujeito com o mundo, em um ambiente
lúdico e prazeroso onde a criança brinca e
aprende ao mesmo tempo (KISHIMOTO, 2002).

Nestes jogos são trabalhados conceito para
que a criança adquira o conhecimento proposto
com a atividade. Estas atividades têm como
objetivo que a criança desenvolva a atenção, a
discriminação visual, o conhecimento de cores,
de objetos entre outros (KISHIMOTO, 2002).

Estas brincadeiras constituem-se numa
atividade na qual as crianças sozinhas ou em
grupos procuram, por meio de representação
de diferentes papéis compreenderem o mundo
à sua volta. Nessas brincadeiras pode ou
não haver objetos, ao qual a criança confere
diversos significados. Há sempre uma situação
que implica uma interação da criança com
seu meio e seus pares. As brincadeiras de
faz-de-conta não são descritas, mas somente
citadas a partir do tema que as define. Cada
grupo de crianças determina as regras de
seu desenvolvimento (KISHIMOTO, 2002).
As brincadeiras de faz de conta são:
boneca onde a criança é a mãe e a boneca
a filha, cabeleireira, casinha, comidinha,
desfile,
médico,
super-herói,
circo,
vendedor, entre outras (KISHIMOTO, 2002).

RODA DE CONVERSA
A prática de roda de conversa é muito
importante para que a criança estimule a
oralidade, a orientação espacial e temporal,
no tempo e no espaço, e também estimula
que a criança desenvolva senso crítico, a
fim de que a criança possa tomar decisões
e futuramente ser um cidadão com senso
crítico
atuante
(KISHIMOTO,
2002).
Pintar seja com dedo, com a mão, com pincéis
representa bem o fazer artístico então o fazer
artístico significativo representa um encontro
com sigo mesmo. É o momento onde o aluno
expressa seus desejos, anseios e posturas
diante das coisas do mundo que o rodeia.
Esse fazer é técnico pois é o conhecimento
técnico que permitirá uma maior qualidade
dos trabalhos produzidos, mas, trazendo em si
uma forte carga lúdica, onde a capacidade de
recriar o mundo é infinita (KISHIMOTO, 2002).
O poder de se expressar é inerente ao
ser humano. Desde crianças aprendemos os
símbolos, os signos, os ícones. Aprendemos
a ler os sinais, a compreender os elementos
que permitem nossa inserção no universo
cultural da civilização. Mesmo que da forma
não intencional estamos continuamente
acrescentado novos elementos ao nosso
repertório de coisas. Muitas dessas “coisas”
(símbolos, frases, formas diversas, texturas,
temperatura, paisagens, ídolos, etc) foram
assimiladas, coexistem no repertório cultural
do indivíduo, alicerçam o caráter e a formação
da personalidade (KISHIMOTO, 2002).

810

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos este trabalho com a certeza de ter contribuído para um melhor entendimento
acerca do tema por nós desenvolvido. É preciso se repensar de maneira didática o papel dos
jogos e das brincadeiras no contexto da educação infantil, também é preciso que o professor
se permita ser criança e brincar, vivenciar é a melhor maneira de se entender um assunto, ser
adulto não anula as possibilidades de brincar e experienciar todas as contribuições contidas
nos jogos e nas brincadeiras, quando se trabalha com educação infantil é fundamental que se
pense e que se entenda muito sobre o universo infantil.
A primeira infância é o momento das descobertas, das possibilidades, dos quereres, das
construções. Enfim após meses de pesquisas podemos dizer que os jogos e as brincadeiras
devem fazer parte do plano pedagógico da educação infantil, eles trabalham de forma lúdica
os conteúdos e trazem benefícios para que a criança possa desenvolver suas diferentes
habilidades, o que com certeza trará a ela uma sólida construção dos diferentes conhecimentos
passados na escola, mas como já dito antes é preciso que o professor sabia exatamente
o que está administrando para seus alunos, ele deve ser conhecedor das atividades que
ministrará, deve também respeitar o interesse da criança, ouvir suas dúvidas, formular desafios,
trabalhar a capacidade de adaptação infantil, que sejamos os responsáveis pela construção
do conhecimento de forma consciente, e para isso é necessário que nunca deixaremos de
estudar.
Nós possuímos um acervo rico de brincadeiras e jogos de nossa infância. O que precisamos
fazer é trazê-los de volta e transmiti-lo a nossos alunos, o que significa, preservar o direito da
criança brincar, de ela ser criança, e nós enquanto professores valorizar toda parte educacional
contida nas diferentes formas do brincar.
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O BRINCAR NO
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

RESUMO: A importância do brincar para o “desenvolvimento da criança” é a temática
proposta para nossa reflexão. O objetivo de nosso centra-se no fato de compreendermos
a importância do brincar na infância. Sabemos que a criança imagina, fantasia, se diverte,
conhece, experimenta e cria diferentes formas de ser e estar no mundo nos contagiando,
nos envolvendo, nos emocionando e, sobretudo nos encantando a partir das descobertas
que vai fazendo em seu dia-a-dia no seu desenvolvimento humano. O uso da brincadeira,
dos diversos brinquedos tornam-se potencializador de novas conquistas para as crianças
que têm esse direito garantido e assegurado por uma extensa legislação com Documentos
que norteiam as ações na teoria mas que na prática estão ainda sendo almejados por
tantas crianças que ainda precisam ter esse direito respeitado e colocado em prática
nas Creches, Pré-Escolas e em nossas Escolas de Educação Infantil. Me parece que o
grande desafio está no fato de nós vermos a escola de educação infantil com os olhos
da criança sem perder a perspectiva de educador pode ser uma das vias para valorizar a
brincadeira e o brinquedo em nossas instituições educacionais que recebem esses seres
pensantes pequenos em estatura e grandes nas descobertas que fazem diariamente.

Palavras-chave: Brincar; Infância; Educação Infantil; Práticas Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

E

ste Artigo emerge na prática pedagógica com o intuito de investigar como se dá, na
prática o ato de brincar e a sua importância na vida desses pequenos seres que nos
encantam com suas descobertas, com suas formas de se relacionar com os vários
brinquedos a partir do ato de brincar.
A criança é portadora de boas notícias, alegra a vida e dá continuidade à família, perpetuando
a geração e dando continuidade à vida. Na infância a criança tem o direito de brincar, portanto, é
um ser de direito e deve ser vista como agente potencializador de suas aptidões e capacidade.
A criança é protagonista de suas descobertas a partir da interação que faz com o meio onde
vai se redescobrindo e se adaptando às novas conquistas que faz de forma autônoma.
O desenvolvimento vai acontecendo na medida em que vai processando seus atos e na
medida que vai fazendo o uso livre das diversas linguagens onde se comunica, se expressa,
se faz compreender através do diálogo e da interação com quem está ao seu redor onde a
família, os coleguinhas e mais tarde a Escola a ajudarão a cada vez mais enfrentar ambientes
utilizando-se para isso a interação possibilitando a criança a possibilidade de investigar,
explorar, conhecer, criar, recriar, formar e estar formando-se como um ser autônomo que vai
se refazendo constantemente.
O cotidiano da criança é permeado por várias ações e a brincadeira tem o seu papel no
desenvolvimento infantil, bem como o papel do professor que media as situações de aquisições
de conhecimentos diversificados como adulto presente nessa etapa do desenvolvimento da
criança.
As práticas diárias levadas a efeito constituem-se em terreno fértil para que a educação da
criança aconteça de forma prazerosa desde seus primeiros passos, ou desde a mais tenra
idade.
Portanto escrever, pensar, refletir sobre “a importância do brincar para o desenvolvimento
da criança” mostrou-me que isso é coisa séria. Brincar é algo sério e que precisa ser encarado
com seriedade se almejamos e desejamos adultos felizes.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR

um molho de chaves, pode ser um pente,
coisas do cotidiano doméstico. Pode deixar
um cestinho próximo da criança onde ela vai
manipular, vai explorar, vai ver a textura, o
formato, a cor. Tudo isso significa que ela está
aprendendo e que está tomando decisões
de forma autônoma (RAMALHO, 2000).

Para
Ramalho
(2000),
precisamos
entender que a criança hoje é vista como
uma cidadã de direitos. A criança tem o
direito ao brinquedo e a brincadeira. Na
atualidade a compreensão cresce a cada dia
sobre a concepção de criança e de infância
Quando a criança já começa a dar os
com relação ao seu direito de brincar e a
importância que tem esse ato para a criança. primeiros passos, já está andando de pé, tudo
muda. O fato dessa criança ter brinquedo e
Se colocarmos um brinquedo para um bebê que já está ficando de pé pode dar a essa
que está deitado, alguma coisa que esse criança uma carreolinha onde ela possa pegar
bebê possa bater com o pé ou com a mão, uma alça e sair empurrando. Parece uma
o que está acontecendo com esse bebê? Ele coisa boba, mas a criança está aprendendo
está tendo a liberdade de com a mãozinha a se movimentar, a se colocar numa postura
movimentar o brinquedo com a mão ou com de uma criança que anda. Se o carinho tem
o pé. Então, nesse sentido, a criança está coisas para tirar e colocar, a criança dessa
sendo protagonista, está tendo direito, está idade, adora tirar e colocar, manipular os
tendo a liberdade de tomar a decisão de brinquedos, descobrir o que há de novo
mexer a mão, de mexer o pé, ou de olhar este nessas ações. Está tomando decisões, está
objeto ou olhar outro objeto que lhe chame explorando os materiais, está se organizando
a atenção. Com isso garante-se o direito da para ver o que tirar e o que põe. Está
criança de escolher. A criança toma decisões desenvolvendo a decisão,
sobre o que fazer com o brinquedo no ato o movimento, o corpo,
de brindar. Para isso, o brinquedo precisa ser a forma dela pensar.
colocado na altura do pé da criança não como
as Escolas de Educação Infantil fazem de
colocar o brinquedo no teto como enfeite
ou na parede da sala (RAMALHO, 2000).
Quando a criança já está sentando
qual é o direito dessa criança ter o
acesso ao brinquedo e qual a
importância
dessa
criança
que senta? Ela deverá pegar
o brinquedo, verificar se o brinquedo
tem ponta, alguma coisa macia,
alguma coisa mais dura, que textura
apresenta. Ela está aprendendo:
postura, textura, o duro, o mole, ela coloca
na boca, ela conhece os objetos pela
boca nessa fase que está se sentando.
O fato de deixar o brinquedo à
disposição da criança, os materiais
que não precisa ser necessariamente
só brinquedo, pode ser uma maçã, pode ser
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Nessa fase a criança está na fase do
imaginário. A criança começa a imitar o outro.
Se dermos uma colher para uma criança de 1
ano e meio ou 2 anos, o que ela vai fazer? Ela
pega a colher dá pro ursinho dela que está
lado. Está imitando ações do adulto. Então,
pela imitação vai verificando gradativamente
como o adulto alimenta o outro.
Quando a criança está maiorzinha, se
pegarmos uma boneca e os apetrechos
da casa iremos perceber que a criança
irá entrar no mundo do faz-de-conta
de coisa que ela já domina. O que
criança de 3 anos domina mais? É
a vida do dia-a-dia dela – é a casa.
Todos nós conhecemos o que é
uma cozinha, o que é um quarto.
Todos nós tivemos essa vivência.
Portanto,
oferecer
brinquedos,
por exemplo do mundo doméstico
é de fundamental importância
para a criança nessa fase do seu
desenvolvimento (RAMALHO, 2000).
A criança a partir de 1 ano e
poucos meses está desenvolvendo
a linguagem que é importantíssimo
para que no faz-de-conta ela tenha
a oportunidade de usar, esses
materiais, esses brinquedos para
falar aquilo que ela pensando
para simular, para assumir um
personagem que ela gostaria de
ser. Por exemplo: eu gostaria de
ser médico. Então, num cantinho
do médico é o espaço predileto
da criança que gostaria de ser
médica e não pode ser. Ela pega a boneca
leva ali e vai ter os cuidados médicos com a
criança. Ela está aprendendo com o faz-deconta uma série de ações que ela só poderia
aprender no futuro (RAMALHO, 2000).
Percebemos com essas situações como o
brinquedo e a brincadeira tem a ver com a
afetividade da pessoa, com o desenvolvimento
do corpo, do movimento, da representação

ela usa um espelho, por exemplo. No espelho
ela está se vendo e está vendo o outro. O
espelho faz parte dos instrumentos do brincar,
por isso, que em toda brinquedoteca, em todo
espaço de escola tem que ter um espelho.
Pelo espelho a criança vê que o ela e que
o outro é diferente dela. Ela percebe a
diversidade que há e também ela própria
se reconhece. Com os brinquedos as
crianças aprendem a andar juntas. A
regra quem coloca é quem estabelece é
a própria criança, assim como o próprio
brinquedo poderá trazer suas regras
próprias. Com base nestes conceitos
vygotskyanas, pode-se considerar
o brinquedo ou o jogo como um
instrumento mediador no processo
de
desenvolvimento
infantil.
[...] O brinquedo, o jogo e a brincadeira,
interferindo na zona de desenvolvimento
proximal da criança, poderá proporcionar
uma maior rapidez no seu desenvolvimento
propriamente dito, um avanço nas
suas capacidades e habilidades, entre
elas a criatividade tão necessária na
formação de adultos colocados num
mundo de muita competitividade, onde
um dos objetivos finais é a própria
sobrevivência (RAMALHO, 2000, p. 65).

A criança brinca com jogos e
regras onde aprende a brincar
com o outro e a partilhar situações
de ganhar e de perder. Em um
jogo de regras um ganha e o outro
perde. A brincadeira é fundamental
para a criança aprender a dominar
as situações de frustrações que são
comuns no cotidiano existencial.
Tanto pela criação da situação imaginária, como pela
definição de regras específicas, o brinquedo cria
uma zona de desenvolvimento proximal na criança.
No brinquedo, a criança comporta-se de forma mais
avançada do que nas atividades da vida real e também
aprende a separar objeto e significado. Embora num
exame superficial possa parecer que o brinquedo
tem pouca semelhança com atividades psicológicas
mais complexas do ser humano, uma análise mais
aprofundada revela que as ações no brinquedo
são subordinadas aos significados dos objetos,
contribuindo claramente para o desenvolvimento da
criança. (OLIVEIRA, 1997, p. 67) [Grifo do Autor].
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Pelo brincar a criança aprende a expressar
não só a afetividade, mas, sobretudo aprende
que existem momentos em se ganha e outros
momentos que se perde, assim como aprender
diferentes formas de jogar como a bolinha de
gude, bandeira, o esconde-esconde. Então,
cada agrupamento infantil tem regras diferentes
que vale um pique no lugar, que não vale esse
tipo de modalidade. As crianças definem e
vão gradativamente ampliando aquilo que a
gente chama de a “Cultura Lúdica”. A Cultura
Lúdica é uma cultura específica para crianças
que brincam. É fundamental para a criança
para a cultura lúdica porque é isso que faz
com que a criança tenha um arsenal de
informações para ela interagir com os outros
que estão à sua volta (OLIVEIRA, 1997).

configurações das salas de aula na Educação
Infantil diferentes da que temos hoje com
mesas e cadeiras. Precisaria, na sala de
aula, ter cantos, áreas, uma cozinha, um
quarto, uma área para a fantasia, uma área
pro médico. Se não tiver esses espaços
com os materiais com os brinquedos. Para
uma criança entrar no faz-de-conta de um
médico precisa ter os materiais que lembrem
o Hospital, com Consultório Médico, com
a enfermaria, com o Estetoscópio, com a
malinha de um Médico. Numa área de fazde-conta da vida doméstica precisamos ter a
boneca, a cama, o bercinho. Numa área de
faz-de-conta da cozinha temos que ter o fogão,
as panelas, a geladeira, a mesa, os copos, os
talheres (BROUGÈRE, apud CORREIA, 2011).

A criança que brincou bastante é uma
criança que tem liderança, é uma criança que
sempre tem um jeito novo de brincar, é uma
criança que sempre tem uma regra nova para
colocar, é uma criança que aprendeu e ter
flexibilidade no contato entre as pessoas e isso
é fundamental para as pessoas do século XXI,
um ser humano flexível, um ser humano que
saiba dialogar, enfrentar situações diversas, que
tenha contato com a diversidade nas pessoas,
que tenha liderança, que tenha capacidade de
fazer escolhas, que desenvolva seu raciocínio
de forma crítica e criativa (OLIVEIRA, 1997).

Se não tivermos essa estrutura montada na
Escola de Educação Infantil o faz-de-conta não
acontecerá. O grande problema hoje é a falta
de equipamentos básicos para estimular a
brincadeira, o faz-de-conta de nossas crianças,
ou seja, para criar possibilidades para que
a brincadeira do faz-de-conta aconteça. É
preciso estrutura com mobiliário e brinquedos
adequados e é preciso que o professor
compreenda a importância da brincadeira do
faz-de-conta e faça mediações. O brincar com
qualidade só acontecerá a partir das medições.

Através do brincar a criança aprende a ter
um raciocínio matemático, um raciocínio do
uso das diferentes linguagens, um domínio
espacial. A brincadeira é importante para todas
as áreas do conhecimento. A criança aprende
a pensar e usa essa forma de pensamento
para descobrir o seu mundo e o que está
acontecendo a sua volta (OLIVEIRA, 1997).

A BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

É fundamental a observação do brincar
da criança, verificando o que está faltando,
disponibilizando o que está faltando. A área
de brincadeira do faz-de-conta ela não pode
ser fixa no sentido de ter sempre as mesmas
coisas. O professor, a Escola precisam ter
gradativamente ir mudando e ampliando,
modificado conforme a brincadeira vai
evoluindo. É preciso ir colocando outros
elementos, outros instrumentos, outros
materiais que a criança vivenciar na diversidade
de situações para poder avançar no faz-deconta (BROUGÈRE, apud CORREIA, 2011).

A Escola de Educação Infantil precisa
É preciso materiais, estruturas, o Professor e
entender que é preciso criar espaços
com materiais para que a brincadeira a Mediação para um brincar alegre e saudável
possa acontecer. São necessárias novas onde a criança aprende a brincadeira. Em
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uma brincadeira do faz-de-conta com pouca
qualidade, afirmam os especialistas que é
necessário que existam crianças para brincar,
brincadeiras que sejam partilhadas por vários
personagens. Uma brincadeira rica é quando
um vai ser o médico, outro pode ser o paciente,
outro pode ser a enfermeira. As crianças
dividem as funções e essas funções atuam
juntas na brincadeira. É esse brincar que
dá qualidade ao faz-de-conta na brincadeira
infantil com o uso de um guia. O professor
precisa estar atento para essas situações para
deixar o ambiente com materiais que propiciem
as crianças a avançarem nas brincadeiras
s que podem ser fáceis ou complexas
(BROUGÈRE, apud CORREIA, 2011).
Por que que o faz-de-conta é importante?
É importante porque lida de um lado com o
raciocínio, por outro lado, lida com o lado
da expressão. O fato de assumir o papel
que não sou capaz de assumir porque a
criança é pequena. A criança não pode
ser médica, não pode ser mãe, mas, no
entanto, a brincadeira já faz com que criança
já pense algo distante da sua realidade.
Para Gilles Brougère (1955), pensador
francês, afirma que “é um pensamento de
segundo grau”. É diferente da mera repetição
de ações do próprio cotidiano. É para além do
cotidiano para dizer que se a criança é médica
ela deve estar examinando a sua boneca nessa
ação, nessa brincadeira do faz-de-conta.

Por muito tempo, o lugar do jogo será limitado à
recreação e ainda hoje o jogo pode se encontrar
preso a esse espaço essencial à medida
que influenciou muito, por suas limitações,
a cultura lúdica da criança, a representação
da oposição entre o tempo de aula e o jogo.
A oposição entre recreação e ensino esconde
exatamente a oposição entre jogo e seriedade
(BROUGÈRE, apud CORREIA, 2011, p. 3).

A área do faz-de-conta acontece nos 3
anos. Temos a área de construção, a área
do médico, a área da casinha, a área da
leitura, a área do faz-de-conta, a área com
computadores, a área com música, áreas para
pintar, áreas para desenhar, áreas externas
que são importantíssimas para as crianças
para brincar com coisas que elas conhecem
que vão desde à tradição e brincadeiras, com
água, com terra, com areia, com plantinhas,
com pedrinhas, brincar de pular, de pular
corda, cantar, dançar. São todas formas de
brincadeiras distintas que a criança tem
que aprender. Atualmente a maioria das
crianças são deixadas no apartamento
diante do computador, do videogame que
reflete a situação atual de muitas crianças,
isso empobrece a vida da criança. Brincar
com qualidade significa oferecer essa
diversidade de experiências mas com a
mediação do adulto e de outras crianças.
A Escola precisa ter uma política pública
que invista no brincar e sua importância
na vida da criança (MACHADO, 2008).
A Estrutura não vai ter um playground
adaptado às necessidades de cada criança,
do bebê, daquele que anda, daquele que
corre, daquele de 1 ano, daquele de 2 anos,
daquele de 3 anos, daquele de 4 anos, que
são crianças de altura e estaturas diferente
que vão precisar de materiais diferenciados.
Não se tem berçários organizados com
recursos que as crianças precisam e não
se tem espaço diferenciado para essas
crianças e nem adultos em quantidade
suficientes não só para observar as crianças
mas também para brincar com elas.
Hoje, a quantidade de adultos em relação
ao montante de crianças eu nós temos é
totalmente inadequada no Brasil. Nós temos
muitas crianças para poucos adultos. Então, o
adulto, o Professor, a Professora não têm tempo
nem para observar a criança quanto mais para
sentar e brincar junto porque está correndo
para atender a demanda só de cuidados.
Nossa realidade mostra muitos bebês e um
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adulto e isso inviabiliza qualquer educação de
qualidade o que é um absurdo é humanamente
impossível as descobertas que a criança faz
nessa fase de sua infância (MACHADO, 2008).

Infantil um espaço para o adulto descansar. O
adulto não tem o tempo de descaso dele. Fica
naquela jornada de 6 horas o tempo todo sem
um tempo de respiro (KISHIMOTO, 1998).

Podemos dizer que o brincar é um meio pelo qual a
criança se relaciona com o mundo adulto, procurando
descobrir e ordenar as coisas ao seu redor. Ao vivenciar
as brincadeiras, a criança desenvolve afetividade,
interage com o mundo em que vive, mediante a
fantasia e o encanto (MACHADO, 2008, p. 57).

O profissional não tem uma cadeira para
que possa sentar e brincar ou observar a
criança brincar. Ele não tem um espaço para
receber a família da criança para conversar
sobre o processo de aprendizagem da
criança. A Escola não prepara ambientes
Por outro lado precisa haver a para receber a família para discutir a
conscientização do Professor para que educação da criança (KISHIMOTO, 1998).
compreenda a importância do brinquedo e
da brincadeira e que saiba transformar aquilo
É de extrema importância que os profissionais
que é teoria e sua importância em práxis. da Educação Infantil tenham acesso a
Legislação vigente sobre esse segmento
Os Cursos de Pedagogia podem estar da Educação Básica para que possam
trabalhando a importância do brincar, ressignificar suas práticas pedagógicas junto
mas ainda estamos longe. É preciso que às crianças uma vez que atuam diretamente
se trabalhe ao mesmo tempo a razão na formação dos futuros cidadãos tendo claro
do porque é importante brincar e ao que tipo de pessoas queremos formar numa
mesmo tempo que práticas precisam ser sociedade em constantes transformações.
desenvolvidas com crianças tão diferentes.
Portanto, mais do que “implantar”
Na Educação Infantil temos os bebês que currículos ou “aplicar” propostas na prática
vão até 1 ano e meio, as crianças pequenas que em Creches, Pré-Escolas e Escolas de
vão até os 3 anos e as crianças maiores que Educação Infantil, urge a necessidade de
vão até quase os 6 anos. Portanto, é preciso uma mudança na concepção, construção
de práticas diferenciadas para essas crianças. consolidação desse segmento tão necessário
para a formação de nossas crianças
Essas práticas diferenciadas vão demandar (KRAMER apud MEC/SEF/EOED, 1996).
espaço e tempo que normalmente as
Políticas Públicas não oferecem condições
Nas Políticas Públicas temos Documentos que
de trabalho, o profissional tem que saber o estão valorizando no plano dos Documentos.
que fazer na prática e ir implementando, Temos os indicadores de qualidade da
criando, adequando sua práxis numa Educação infantil, as Diretrizes Curriculares
constante no brincar da s crianças que Nacionais da Educação Infantil. No plano de
saibam não só as razões, a importância, mas Documentos, os Referenciais Curriculares
que saiba como fazer (MACHADO, 2008). nós temos uma vasta documentação
e legislação sobre a Educação Infantil
(KRAMER apud MEC/SEF/EOED, 1996).
AS POLÍTICAS PÚBLICAS NA

EDUCAÇÃO INFANTIL
É preciso que se tenha um equipamento que
dê as condições necessárias não a criança
mas também ao adulto. É muito comum não
se ter na Creche ou na Escola de Educação
820

Por outro lado, no Plano do Governo Federal
não adianta se ter um conjunto de Normas e
Indicações se a Educação Infantil está sob a
responsabilidade do Município. O município
tem autonomia para dar rumo da sua Educação.
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Isso faz com que na sala de aula na Educação
Infantil no município de São Paulo o Professor
receba 35 crianças quando a norma diz que
tem que ter 20 a 25 criança em cada sala
de aula, isso inviabiliza qualquer processo
de ensino-aprendizagem de qualidade.
Esse descompasso existe no Brasil todo.
As Normas existem mas não são seguidas.
O que fazer para que as Políticas Públicas
comecem a respeitar não só a criança como
o profissional da Educação? A ideia de que o
brincar é importante para a criança está claro
nas Diretrizes Curriculares para a Educação
Infantil. A brincadeira é o eixo da Educação
Infantil. A criança brinca com a mediação do
adulto com outras crianças. Ora, se isso é o
eixo tem que estar em todo lugar, não pode e é
um erro estar em um lugar chamado Biblioteca
(KRAMER apud MEC/SEF/EOED, 1996).

sobre o brincar na Educação Infantil ou não
tem brinquedos suficientes para oferecer a
todas as salas onde estão nossas crianças
(KRAMER apud MEC/SEF/EOED, 1996).
Assim caminha a Educação Infantil entre
Documentos Oficiais maravilhosos com
conteúdos fantásticos na teoria, só que na
prática as coisas são totalmente diferentes e
nos deparamos com uma triste realidade que
a cada dia que passa só aumenta a distância
entre o que de fato deveria acontecer nesse
segmento tão importante na vida do ser humano
que é a Educação Infantil onde as coisas não
são o que parecem ser e o professor tem que
se “virar nos trinta” (KRAMER apud MEC/
SEF/EOED,
1996).

A brinquedoteca é insuficiente para entender
e atender o eixo da Educação Infantil que
só brincar onde a criança possa ter a todo
momento espaços onde ela possa correr,
andar, explorar, conversar com o coleguinha,
brincar de faz-de-conta, brincar de encaixar,
empilhar. Em todas essas brincadeiras a criança
está aprendendo. Quando mais mediações
adequadas do adulto no contexto do brincar da
criança houver, mais suporte a criança adquire
para explorar, aprender, conhecer, descobrir
(KRAMER apud MEC/SEF/EOED, 1996).
Atualmente o que temos é uma visitação a
brinquedoteca e não um espaço para brincar
e se divertir. A brinquedoteca se transformou
em um lugar onde a criança não escolhe o que
fazer mas é o adulto que diz hoje nós vamos
brincar de tal coisa. Quando há tomadas de
decisões dessa natureza feita pelo adulto o
direito da criança não está sendo respeitado.
É garantido e assegurado por lei, mas na
realidade e na prática as coisas são bem
diferentes. O brincar depende da escolha
da criança. Para ser brincadeira a escolha
tem que ser da criança, se a escolha é
do adulto não é brincadeira. É isso que
a Escola não aprendeu ou não entendeu
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos que se faz urgente pensar uma educação para a infância com novas características
e, nesse sentido, se faz primordial refletir sobre o brincar com suas possibilidades e dificuldades,
seus acertos e seus descompassos, bem como ter em mente que urge uma nova compreensão
sobre o próprio ato de brincar concretizado pela criança desde muito cedo. O ato de brincar e
a função do brinquedo na vida da criança precisa estar em constante descoberta não só como
recurso didático em nossa prática pedagógica mas como algo que possibilita ao ser humano
constituir-se enquanto ser que é. A partir do brinquedo a criança elabora seu conhecimento e
vai se constituindo como um ser que pensa, age, elabora, cria e dá um sentido ao seu existir.
De forma criativa o Professor deste segmento, o adulto desta relação que acontece entre
as crianças está mediando esse saber que vai sendo apropriado pelas crianças através do
ato de brincar proporcionando aprendizagem nesse processo que se inicia na infância e
acompanha o ser humano até a sua estação final nessa grande aventura chamada Vida.
O Professor deve educar o seu olhar para que as crianças através do brinquedo,
das brincadeiras e porque não dizer do próprio ato de brincar possam ter o seu
desenvolvimento pleno assegurado rompendo barreiras e proporcionando espaços de
alegrias, riso, frustrações, descobertas, descontração e momentos felizes para as crianças
às quais seus pais confiam sob a responsabilidade de ensinar-lhes e de marcar sua
passagem na vida desses seres que estão em processo de formação permanentemente.
Me parece que o grande desafio está no fato de nós vermos a escola de educação
infantil com os olhos da criança sem perder a perspectiva de educador pode ser uma
das vias para valorizar a brincadeira e o brinquedo em nossas unidades educacionais.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL E SUA
IMPORTÂNCIA NOS PRÓXIMOS
CICLOS DA VIDA ESCOLAR
RESUMO: Esse artigo vem abordar reflexões a respeito da Educação Infantil e sua importância
para os próximos ciclos, bem como alguns aspectos nessa fase são fundamentais para as
descobertas do mundo que nos cerca. Nas descobertas do cotidiano deve ficar bem claro para
as crianças que nem tudo é permitido, assim eles aprendem a lidar melhor com as frustrações
da vida adulta. Os professores não têm o mesmo envolvimento que as mães e sabem que impor
limites é educar e preparar as crianças para o futuro. Vemos as dificuldades que os jovens
encontram porque foram protegidos demais pelos pais. Isso são reflexos de uma educação na
qual tudo é permitido. Impor limites prepara a criança para que ela se torne um adulto equilibrado e
independente, por isso a Educação Infantil é fundamental para os próximos ciclos da vida escolar.

Palavras-chave: Educação Infantil; Importância; Vida Escolar.
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INTRODUÇÃO

C

ada período da vida humana é caracterizado por comportamentos que refletem
estruturas cognitivas qualitativamente superiores. Nos dois primeiros anos de vida,
o desenvolvimento da inteligência pode ser compreendido como incorporando os
períodos anteriores. O novo período não substitui o velho, mas o supera. Da mesma forma,
cada ciclo do desenvolvimento ajuda a explicar o próximo. Assim acontece durante todo o
curso do desenvolvimento cognitivo.
À medida que o bebê se desenvolve cognitivamente, as mudanças ocorridas afetam o
comportamento em todas as áreas. Os conceitos não se desenvolvem independentemente um
do outro. O comportamento sugere que a criança já tem noção de constância da forma dos
objetos. Os objetos não sofrem mudanças na forma quando mudam de perspectiva. Desde
que todas as ações ocorrem no espaço, a criança deve ter também um conceito funcional de
espaço e das relações entre os objetos. Cada uma dessas capacidades surge mais ou menos
na mesma época e tem o mesmo caminho de desenvolvimento. Todos os seus esquemas são
elaborados à medida que a criança assimila e faz acomodações.
É importante reconhecer que o desenvolvimento intelectual é um processo auto regulatório.
O processo de assimilação e acomodação é internamente, e não externamente, controlado. O
afeto desempenha um importante papel neste controle. Em cada período do desenvolvimento
sensório-motor, surgem novas e mais sofisticadas aptidões e aumenta o autocontrole. Cada
pequeno progresso torna o indivíduo melhor equipado para lidar com as demandas da vida.
À medida que a criança continua assimilando e acomodando as experiências em suas
estruturas cognitivas, também as estruturas afetivas e sociais vão sendo constantemente
construídas e reconstruídas.
A criança de dois anos é egocêntrica em sua visão de mundo e no uso da linguagem
falada.. As experiências afetivas, tais como o sentimento, são representadas e recordadas,
mudando em definitivo a natureza dos pensamentos afetivos. Como o raciocínio durante o
nível pré-operacional é semi lógico, assim também são as compreensões infantis sobre regras,
justiça e outros aspectos do raciocínio moral semi lógico.
No período dos dois aos sete anos, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento afetivo
estão em constante mudança, com os processos de assimilação e acomodação, resultando
na construção de uma nova e enriquecida maquinaria cognitiva. Dessa forma, a Educação
Infantil é fundamental para o progresso no desenvolvimento dos próximos ciclos da vida
escolar, tornando-se extremamente importante para o processo ensino aprendizagem.
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A INFÂNCIA E SEU PROGRESSO
DURANTE A HISTÓRIA
A infância no processo produtivo, o
tempo de escolarização, o processo de
socialização no interior da família e da
comunidade, as atividades cotidianas se
diferenciam dependendo da posição da
criança e de sua família na estrutura sócio
econômica. Se essa inserção social é
diferente, fica impróprio ou inadequado
supor a existência de uma população
infantil homogênea, ao invés de se perceber
diferentes populações infantis com processos
desiguais de socialização (KRAMER, 1987).
Ao adotar uma concepção abstrata da
infância, pode-se analisar a criança como
“natureza infantil”, distanciando de suas
condições objetivas de vida e como se
estas fossem desvinculadas das relações
de produção existente na realidade.
Entender a criança em relação ao contexto
social e não como natureza infantil,
constitui o princípio central desta definição.
De acordo com Kramer (1987, p. 53),
desenvolve-se três linhas de reflexões à
respeito da infância:
* A primeira tem o objetivo de apontar
como o sentimento e a valorização atribuídos
à infância nem sempre existiram da forma
como atualmente são conhecidos e
defendidos, tendo sido determinados à partir
de modificações econômicas e política da
estrutura social.
* A segunda trata especificamente da idéia
de infância no pensamento pedagógico,
mostrando o significado tanto da pedagogia
“tradicional” quanto a “nova”. O objetivo
é mostrar como essas concepções estão
presente uma concepção de infância baseada
na natureza infantil.
* A terceira apresenta um estudo sobre a
abordagem da privação cultural, base teórica
da educação compensatória.
Sentimento de infância não significa o mesmo
que afeição pelas crianças, correspondendo
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à consciência da particularidade infantil, ou
seja, aquilo que distingue a criança do adulto
e faz com que a criança seja considerada
como um adulto em potencial, dotada de
capacidade de desenvolvimento. Quanto ao
contexto social que determina o surgimento
deste tipo de sentimento e dois aspectos
precisam ser enfatizados, de acordo com o
historiador Philippe Ariès:
* Era muito alto o índice de mortalidade
infantil que atingia as populações e quando
sobrevivia, ela entrava diretamente no mundo
dos adultos. É importante acentuar que essa
mortalidade continua hoje a ser regra geral
para os filhos de classes dominadas em
países de economia dependente.
* O sentimento moderno de infância
corresponde a duas atitudes contraditórias que
caracterizam o comportamento dos adultos
até hoje: uma considera a criança ingênua,
inocente e graciosa e é paparicada pelos
adultos e outra surge junto com a primeira, mas
se contrapõe a ela, tomando a criança como
um ser imperfeito e incompleto, que necessita
da educação feita pelo adulto (KRAMER,
1987).
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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 o sentimento de
família que surge no momento, inseparável
do sentimento de infância. O reduto familiar,
torna-se então cada vez mais privado e
esta instituição vai assumindo funções
antes destinadas para a comunidade. A
concepção atual de infância, segundo Sonia
Kramer (1987, p, 54) é que “o sentimento
de infância resulta numa dupla atitude com
relação à criança: preservá-la da corrupção
do meio, mantendo sua inocência e fortalecêla, desenvolvendo seu caráter e sua razão”.
As noções de inocência e de razão
não se opõem, elas são elementos
básicos que fundamentam o conceito
de criança como essência ou natureza.
A idéia de infância não existiu sempre
da mesma forma. Ela aparece com a
sociedade
capitalista,
urbano-industrial,
na medida em que muda a inserção e o
papel social desempenhado pela criança
na comunidade. Este conceito de infância é
determinado pela modificação das formas de
organização da sociedade (KRAMER, 1987).
Esta forma de organização instituiu
diferentes classes sociais no interior das quais
o papel da criança é diferente. A ideia de uma
infância universal foi divulgada pelas classes
dominantes baseada no seu modelo padrão
de criança, a partir dos critérios de idade e de
dependência do adulto, característicos de um
tipo específico de papel social por ela assumido
no interior dessas classes (KRAMER, 1987).

O DESAFIO DE ENSINAR
Ao abordar o assunto ensino e aprendizagem
no âmbito escolar, nos referimos a um processo
diferenciado da forma de como se ensina e
aprende em casa, com a família ou amigos,
no ambiente em que se vive, com brinquedos
e meios de comunicação (KRAMER, 1987).
A escola tem um modo específico e

especial de organizar e propor situações para
que ocorra a aprendizagem de determinados
conteúdos culturais. A questão central da
escola é o ensinar e o aprender. Para que
uma aprendizagem ocorra é necessário
um bom planejamento, sustentado no
trabalho do coletivo dos educadores. De
cada professor é exigido um sério preparo
profissional que garanta o saber e o saberfazer, ou seja, domínio do conteúdo e da
metodologia de ensino (KRAMER, 1987).
Se o professor não tiver o domínio do
conteúdo não será capaz de selecionar,
sequenciar e dosar o que vai ensinar, não
consegue flexibilidade na escolha e no
emprego de caminhos seguros para promover a
aprendizagem em sala de aula. A metodologia de
ensino que o professor adota é exclusivamente
própria de como o mesmo trata o ensino,
como é seu posicionamento e sua atitude
diante do processo (WADSWORTH, 2001).
O professor que entende a educação como
prática social, transformadora e democrática
trabalha com seus alunos na direção da
ampliação do conhecimento, incluindo
conteúdos de ensino à realidade, escolhendo
procedimentos que assegurem a aprendizagem
efetiva.
Sabendo
que
conhecimento,
desenvolvimento e aprendizagem são
processos relacionados entre si, que
acontecem por construção e interação, o
professor privilegia conteúdos significativos e
integra ao trabalho em sala de aula situações
desafiadoras, problematizadoras, prevendo
interações com os alunos e deles entre si, e
com o conhecimento (WADSWORTH, 2001).
É importante ressaltar que a atuação
docente pode ou não promover a
aprendizagem dos alunos. Ao reconhecer a
importância de envolver os alunos, mobilizar
seus processos de pensamento, explorar
todas as dimensões e oportunidades de
aprendizagem, fizer ou refazer percursos,
criar e renovar procedimentos e olhar seu
grupo-classe a partir de suas próprias
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características, o professor estará propiciando escola como sendo os mais significativos
aprendizagem
(WADSWORTH,
2001). nas diversas áreas do conhecimento. Tais
conteúdos são apresentados em situações
Modificar a prática não significa abandonar de ensino especialmente preparadas pelo
de uma vez tudo aquilo que já faz parte de professor, levando em conta as características
sua formação anterior. Novas práticas não se e necessidades dos alunos (KRAMER, 1987).
instalam de um momento para o outro. Muitas
Em geral, as situações de aprendizagem
vezes o professor pensa mais adiante, mas são desencadeadas a partir de questões
ainda repete em sala de aula o que viveu como já
selecionadas
e
programadas
no
aluno. Para nós educadores é sempre possível currículo. Podem ter união com um fato
e necessário prever e organizar as situações que desperte o interesse da classe, ou
de aprendizagem, mas nem sempre podemos por um assunto que se revele oportuno.
prever a maneira de conduzir uma aula ou um
Uma boa forma para decidir e verificar a
processo de estudo. Aquilo que se mostrou relação entre as questões novas e o que já foi
mais eficaz numa situação, pode não surtir o programado: se forem possíveis entradas para
mesmo efeito em outra (WADSWORTH, 2001) algum assunto, se exemplificam e ampliam a
aborda, bom deixar claro que todo programa
Não há modelos gerais, aplicáveis em deve ser flexível para permitir novos arranjos
qualquer situação, pois cada sala de aula é ao longo de sua execução (KRAMER, 1987).
única: cada professor é diferente, os alunos não
Quando o momento não é oportuno porque
são iguais nem podem ser idealizados.Cada há outro tema sendo estudado, é interessante
um tem sua história, trajetória escolar, pontos identificar, junto com a classe, o que está
de vista e estilos cognitivos diferentes. Além provocando interesse para uma futura
disso, não se pode esquecer das condições exploração. Podem aparecer, então, assuntos
do ambiente em que ocorrem as interações que não tenham relação imediata com o que foi
e a aprendizagem. Estas tornam singular o programado. Se forem situações significativas
trabalho com cada grupo-classe: a atividade para os alunos, será possível fornecer algumas
do professor não deve se repetir sempre, sem explicações por meio de leitura, discussão
novidades ou desafios (WADSWORTH, 2001). ou vídeo e retomar o estudo em andamento.
O tempo de abordagem dos assuntos não
Os interesses que as crianças manifestam previstos pode ser maior ou menor, dependendo
no cotidiano dão vida ao currículo. Conciliar das possibilidades que apresentem para
esses interesses com os objetivos das desencadear ou enriquecer o estudo dos
atividades planejadas é um grande desafio; conteúdos curriculares (KRAMER, 1987).
fazer com que cada situação de ensino seja
Na relação ativa com o novo, o contato com
uma experiência nova, é o que dá, ao trabalho
de cada professor, um sabor original e único. várias fontes, as explicações do professor, as
Não é possível então, padronizar práticas discussões em grupo ou outras atividades
devem permitir ao aluno entender, localizar e
pedagógicas. Mas sempre é interessante relacionar informações, tirar conclusões, ampliar
refletir sobre elas. Os procedimentos sua compreensão, ou seja, apropriar-se dos
adotados em uma determinada situação conteúdos culturais básicos, com isso o aluno
costumam revelar caminhos que são frutos da estará aprendendo a aprender para encontrar
criatividade do professor e mostram maneiras sozinho o caminho para outras aprendizagens.
O professor deve levantar hipóteses, dando
originais de desencadear a aprendizagem,
dicas
para que o aluno consiga concluir o seu
compatíveis com a concepção de educação
pensamento sozinho, claro que da sua forma,
que o professor adote (KRAMER, 1987). pois só assim ele vai conseguir construir o seu
O currículo escolar compõe-se de conteúdos próprio conhecimento e se apropriar daquilo que
sequenciados, articulados, selecionados pela ele mais deseja e gosta (WADSWORTH, 2001).
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aprendizagem constituem uma unidade.
Sendo inseparável do desenvolvimento, a
aprendizagem, quando significativa estimula
Por meio da ação sobre o meio físico e da e desencadeia o avanço do desenvolvimento
interação com o ambiente social, no qual a para um nível mais complexo que serve de base
linguagem exerce papel central, processa- para novas aprendizagens (VYGOTSKY, 1985).
se o desenvolvimento e a aprendizagem
A escola deve responder pelo acesso
do ser humano
(WADSWORTH, 2001).
ao conhecimento que se considera
Para Piaget (1982), por exemplo, necessário à inserção social, para que os
a aprendizagem depende do nível de mais jovens se apropriem das conquistas
desenvolvimento já alcançado pela criança. das gerações precedentes e se preparem
Segundo ele, é o desenvolvimento que para novas conquistas. Faz isso por meio
cria as condições para a aprendizagem da seleção e organização de situações
que é anterior a aprendizagem. O ensino planejadas especialmente para promover
deve seguir o desenvolvimento, pois a aprendizagem dos conteúdos que são
só é possível aprender quando há um culturalmente valorizados pela sociedade
amadurecimento das funções cognitivas, em que ela se insere (VYGOTSKY, 1985).
O trabalho escolar pode assumir formas
compatível com o nível de aprendizagem.
Assim, a construção do conhecimento é diversas de acordo com as diferentes
entendida como resultante de adaptações maneiras de entender a função da escola, o
da criança ao meio, envolvendo dois papel do indivíduo na sociedade e o próprio
mecanismos reguladores. A assimilação, processo de ensino e aprendizagem.Na sala
por meio da qual a criança exercita os de aula, a interação que o aluno estabelece
esquemas já construídos, entra em contato, com o professor, com outros alunos e com
recebe, interage com os dados novos, e a o conhecimento, é que ele vai compondo e
acomodação, pela qual ela se apropria desses ampliando seu repertório de significados. O
dados, incorpora-os e também transforma aluno não é um simples receptor de estímulos
seus esquemas iniciais da assimilação. A e informações: ele tem um papel ativo ao
construção do conhecimento apoia-se num selecionar, assimilar, processar, interpretar,
sistema que ação que visa equilibrações conferir significados, construindo ele próprio
sucessivas: o sujeito assimila, acomoda e seu conhecimento (VYGOTSKY, 1985).

A ESCOLA E O PROCESSO ENSINO
APRENDIZAGEM

alcança um novo equilíbrio que é sempre
As novas aquisições ocorrem na combinação
provisório, fica pronto para ser novamente
desafiado, entrar em desequilíbrio, assimilar do já conhecido com o novo, pois cada nova
o novo e continuar o processo (Piaget, 1982). aprendizagem acontece a partir dos conceitos,
ideias, representações e conhecimentos de que
Para Vygotsky (1985), o desenvolvimento a criança já se apropriou em suas experiências
cognitivo mantém uma relação mais anteriores, numa relação de continuidade ou
estreita com a aprendizagem. Para ele, o ruptura: às vezes a nova informação amplia
desenvolvimento das funções psíquicas o conhecimento anterior, mas provoca um
da criança interage continuamente com a desequilíbrio, levando a criança a reformular
aprendizagem, isto é, com a apropriação do ideias anteriores superando-as por uma visão
conhecimento produzido pela humanidade nova e diferente. Portanto, aprender não
e as relações que estabelece com o meio consiste apenas em ir somando informações.
social. Essa apropriação do saber produzido Ao mesmo tempo em que a criança está
ocorre pela interação social com adultos. aprendendo, a criança está reformulando
Nesta
visão,
desenvolvimento
e seus próprios mecanismos de aprender, seu
830
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equipamento cognitivo, modificando o que já
Para criar um ambiente em que as
existe, construindo conhecimentos próprios, histórias, opiniões e ideias de cada um
constituindo-se a si mesmo (VYGOTSKY, 1985). sejam importantes e façam diferença para
toda a classe, o professor pode buscar
Nesta perspectiva, a educação escolar deve diversos caminhos. Conhecendo seus alunos,
partir do nível de desenvolvimento efetivo do o professor tem elementos para tomar
aluno, mas não para se ajustar a ele e sim decisões sobre a condução da aprendizagem,
para fazê-lo progredir cada vez mais. Para seleciona os pontos de partida, determina
exercer seu papel com sucesso, o professor os estímulos e recursos didáticos que vai
precisa conhecer bem os seus alunos. Saber utilizar e define o nível de complexidade
como as crianças aprendem não basta: cada dos assuntos, o vocabulário e os exemplos
uma tem um rosto, um nome, uma história que com que vai apresentar (VYGOTSKY, 1985).
deve ser conhecida. Além da vida escolar, das
competências, conhecimentos e habilidades
O aluno é o centro do processo educativo.
de cada criança, o professor precisa Seu papel é ativo, como agente do próprio
conhecer suas referências sócio culturais, desenvolvimento, o professor é o mediador
suas paixões e curiosidades. Os valores e entre o aluno e o conhecimento, o responsável
costumes locais acabam sendo retratados pelo ensino e por criar condições favoráveis
na história de cada uma (VYGOTSKY, 1985). para que ocorra a aprendizagem. Nessa
mediação, ele aproximará tanto mais o
aluno do conhecimento quanto maior for
sua convicção e certeza da importância do
que está ensinando (VYGOTSKY, 1985).
Portanto o professor deve conhecer muito
bem o seu grupo-classe e ter convicção de
que aquilo que está ensinando aos seus
alunos, os mesmos estão instigados em
aprender. O professor também tem que
estar bem habilitado no conteúdo que
está ensinando para conseguir conduzir
o projeto ou a atividade do começo
até o seu término (VYGOTSKY, 1985).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que por meio do desenvolvimento da criança na Educação Infantil o seu
progresso no ensino aprendizagem dos próximos ciclos é extremamente significativo. Educar
é uma tarefa árdua, mas se o educador souber lidar com os problemas do cotidiano, essa
construção vai acontecer da forma mais natural possível, e os limites tão temidos no começo
vão ser apenas detalhes da vida da criança e de seus pais também.
O limite deve ser imposto a criança de uma forma natural e que a criança pode e deve
entender o motivo do limite e sempre que isso se torne frustrante para a criança, devemos
tentar mostrar o porque do limite e se isso não for entendido por ela, deixar que a mesma
extravase da maneira mais adequada que seus pais permitirem.
A educação é fundamental para o homem à medida que o ser humano é o único ser que é
educado (condição humana, sem isto não existiríamos de geração em geração). Ser homem
é ser crítico, é ter certeza acerca dos conflitos que enfrenta ou que vai enfrentar no decorrer
da vida. O homem é aquilo que a educação faz dele. Portanto, a Educação Infantil é uma das
fases mais importantes para os próximos ciclos, como fundamental no progresso da vida
escolar.
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A PRÁTICA EM SALA DE
AULA E FORMAÇÃO DOS
EDUCADORES DA EJA
RESUMO: O artigo visa analisar a construção da prática docente através da formação
acadêmica, bem como a prática em sala de aula em todas as modalidades de ensino em
especial a EJA – Educação de Jovens e adultos. O mesmo tem como objetivo o estudo sobre
a prática em sala de aula, os reflexos da formação em sala de aula e a crença do educador
antes da prática em si. A formação de educadores não é algo novo, conforme Saul (2016) desde
os anos 70 há uma preocupação com o assunto de forma mais sistemática e reformadores
empresariais que, com diferentes interesses e perspectivas, concordam sobre sua centralidade
nas propostas que envolvem mudanças nos sistemas educativos. Para haver mudanças ou
melhorias no ensino veremos a necessidade de se estudar o educador assim como o educando.

Palavras-chave: Educação; Formação Docente; Ensino-aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

É

de extrema importância estudar
sobre a formação do professor,
principalmente
da
EJA,
pois
assim como o público os educadores
também possuem suas especificidades. Os
educandos da EJA possuem a necessidade
de que olhem para eles como quem já traz
o conteúdo para a escola, com seu próprio
histórico de vida é possível criar uma matriz
de saberes e seus professores devem ter
a consciência dessas possibilidades que
fazem enriquecer o currículo e a própria aula.

A PRÁCA EM SALA DE AULA E FORMAÇÃO
DOS EDUCADORES DA EJA

A PRÁTICA EM SALA DE AULA E
FORMAÇÃO DOS EDUCADORES DA EJA
Quando se fala em prática, logo vem em
pauta pensar sobre a didática do professor,
a forma como ele vai gerir suas aulas e a
importância da formação deste educador e
seu papel na Educação de Jovens e Adultos.
A formação é o meio pelo qual o professor vai
desenhar suas aulas com maior confiança e
base para prosseguir na gestão da sala de aula.
Deve-se tomar cuidado com o caminho ou o
currículo que se quer trabalhar com a EJA, pois
é um público que possui suas especificidades.
A formação do educador muitas vezes pode
não surtir efeitos, pois foi feita de forma
descontextualizada e o professor geralmente
não foi visto por inteiro, apenas idealizado
conforme Imbernón nos afirma abaixo:

[…] há muita formação e pouca mudança. Talvez seja
porque ainda predominam políticas e formadores
que praticam com afinco e entusiasmo uma
formação transmissora e uniforme, com predomínio
de uma teoria descontextualizada, válida para
todos sem diferenciação, distante dos problemas
práticos e reais e fundamentada em um educador
ideal que não existe (IMBERNÓN, 2010, p. 39).
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Diante dessa realidade o professor pode
acabar seguindo um caminho igualmente
fora da realidade do educando e chegando
a pouco contribuir para sua formação. Assim
como os formadores docentes podem se
equivocar e promover uma formação pobre
e distante da realidade, o professor se não
conhecer o perfil do educando primeiramente,
pode seguir pelo mesmo caminho. Logo, é
necessário o professor tomar conta de suas
responsabilidades e através de sua formação,
apropriada ou não, conhecer seus alunos,
dar voz a eles e assim focar nos próximos
passos como um planejamento baseado
em uma gestão democrática e participação
dos alunos desde o início. Sobre o perfil dos
educandos da EJA segundo Abrantes (1991):

O aluno trabalhador que frequenta as classes
noturnas do supletivo normalmente já passou por
várias experiências escolares. Essas experiências
geraram no aluno sentimentos de incapacidade e
desvalorização pessoal. Esses estigmas na escola
autoritária são reforçados em várias situações
da prática pedagógica do professor. [...] A baixa
expectativa que o professor tem sobre o aluno também
reforça a sua autodesvalia: aligeirar o conteúdo,
porque o futuro lhe reservou apenas essa ‘chance’
de estudar: acreditar que esses alunos são menos
inteligentes que os da escola particular; imaginar
que jamais poderão ascender profissionalmente face
à sua incapacidade intelectual (ABRANTES, 1991).
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AS CRENÇAS SOBRE O ENSINO
DIRIGEM A PRÁTICA PROFISSIONAL
Os aspirantes a professores não são “vasos
vazios” quando chegam a uma instituição
de formação inicial docente. Já têm ideias
e crenças fortemente estabelecidas sobre o
que é ensinar e aprender. Na pesquisa sobre
a formação inicial houve uma preocupação
especial pela análise das crenças que os
professores em formação trazem consigo
quando iniciam sua caminhada profissional.
Percebeu-se que as crenças são como
proposições, premissas que as pessoas
mantêm acerca do que consideram verdadeiro.
As crenças, ao contrário do conhecimento
proposicional, não requerem uma condição
de verdade contratada, e desempenham duas
funções no processo de aprender a ensinar.
Em primeiro lugar, as crenças influem na
forma como os professores aprendem; e,
em segundo lugar, as crenças influem nos
processos de mudança que os professores
possam tentar (Richardson, 1996). É preciso
fazer referência a Pajares (1992), como um dos
pesquisadores que deu mais contribuições
em relação à análise das crenças.
Chamou a atenção para a dispersão
semântica que caracteriza essa linha de
pesquisas, nas quais se utilizaram termos
como: crença, atitude, valores, juízos,
axiomas, opiniões, ideologia, percepções,
conceitos, sistema conceitual, preconceitos,
preceitos, teorias implícitas, teorias explícitas,
teorias pessoais, processos mentais internos,
regras da prática, princípios práticos etc. Esta
dispersão semântica fez com que os resultados
de pesquisas não possam ser comparados por
não partilharem um mesmo marco conceitual.
Pajares fez uma distinção entre conhecimentos
e crenças, deixando claro que as crenças,
ao contrário do conhecimento, possuem
uma clara conotação afetiva e avaliadora:

“o conhecimento de um tema se diferencia
dos sentimentos que tenhamos sobre
esse tema, da mesma maneira que se faz
diferença entre autoconceito e autoestima,
entre conhecimento de si mesmo e
sentimento do valor próprio” (Pajares, 1992).
A partir dessa diferenciação, as pesquisas
vêm mostrando que os professores entram
no programa de formação com crenças
pessoais acerca do ensino, com imagens de
bom professor, imagem de si mesmos como
professores, e a memória de si mesmos como
alunos. Essas crenças e imagens pessoais
geralmente permanecem sem alterações ao
longo do programa de formação e acompanham
os professores durante suas práticas de ensino.
Nessa linha, Feiman afirma que as imagens
e crenças que os professores em formação
trazem consigo quando iniciam sua formação
inicial atuam como filtros mediante os quais
eles dão sentido aos conhecimentos e
experiências com que se deparam. Mas também
podem atuar como barreiras à mudança,
limitando as ideias que os alunos podem vir a
desenvolver sobre o ensino (Feiman-Nemser,
2001:1016). Pajares (1992) sintetizou
os resultados da pesquisa das crenças
dos professores nos seguintes princípios:
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1. As crenças se formam em idade precoce e tendem a se perpetuar, superando
contradições causadas pela razão, o tempo, a escola ou a experiência.
2. Os indivíduos desenvolvem um sistema de crenças que estrutura todas
as crenças adquiridas ao longo do processo de transmissão cultural.
3. Conhecimento e crenças estão interrelacionados, mas o caráter afetivo, avaliador e episódico
das crenças se convertem em um filtro através do qual todo novo fenômeno é interpretado.
4. As subestruturas de crenças, como são as crenças educacionais, devem ser
compreendidas em termos de suas conexões com as demais crenças do sistema.
5. Quanto mais antiga é uma crença, mais difícil é mudá-la. As novas crenças são mais
vulneráveis à mudança.
6. As crenças são instrumentais ao definir tarefas e selecionar os instrumentos cognitivos
para interpretar, planejar e tomar decisões em relação a essas tarefas; portanto,
desempenham um papel crucial ao definir a conduta e organizar o conhecimento e a
informação.

Mas assim como desenvolvemos conhecimentos e crenças gerais acerca do ensino,
dos alunos, da escola ou do professor, a matéria que ensinamos ou pretendemos
ensinar não fica à margem de nossas concepções. A forma como conhecemos
uma determinada disciplina ou área curricular afeta a forma como a ensinamos.
Existem múltiplas evidências que nos mostram certos “arquétipos” que os professores
em formação têm sobre a disciplina que estuda, seja ela Matemática, Linguagem
ou Educação Física. Perguntas como o que são e para que servem a Matemática, a
Linguagem, a Educação Física, devem ser enfocadas quando pretendemos “partir do que
o aluno já sabe”. Tomando o conteúdo que se ensina e se aprende como argumento da
investigação, podemos encontrar diferenças no comportamento observável de professores
em função do domínio que possuem do conteúdo que ensinam (Onofre, 2000).
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APRENDE-SE A ENSINAR ENSINANDO
Quem não ouviu mais de uma vez essa expressão? A prática forma o docente muito
mais que a teoria adquirida na formação inicial. A partir dessa perspectiva, atribuise um valor mítico à experiência como fonte de conhecimento sobre o ensino e sobre o
aprender a ensinar. Zeichner utilizava a palavra “mito” para se referir à crença segundo a
qual “as experiências práticas em colégios contribuem necessariamente para formar
melhores professores. Assume-se que algum tempo de prática é melhor que nenhum,
e que quanto mais tempo se dedique às experiências práticas, melhor será” (Zeichner,
1980, p.45). Não é possível realizar a mínima exposição conceitual sobre o valor da
experiência no ensino e na formação dos professores sem se fazer referência a Dewey.
Em 1938, esse autor defendia a necessidade de desenvolver uma Teoria da Experiência, visto
que, já naquela época, constata que a experiência não é sinônima de educação. Nesse sentido,
explicava que “não é suficiente insistir na necessidade da experiência, nem mesmo da atividade
na experiência. Tudo depende da qualidade da experiência que se tenha” (Dewey, 1938). Esse
reconhecimento do valor que a prática – a experiência – tem para a formação inicial docente
vem contrastar com a primazia explícita do que denominaremos conhecimento proposicional.
O conhecimento na prática a ênfase da pesquisa sobre aprender a ensinar foi a busca do
conhecimento na ação. Considerou-se que aquilo que os professores conhecem está implícito
na prática, na reflexão sobre a prática, na pesquisa prática e na narrativa dessa prática. Uma
suposição dessa tendência é que o ensino é uma atividade incerta e espontânea, contextualizada
e construída em resposta às particularidades da vida diária nas escolas e nas salas de aula.
O conhecimento está situado na ação, nas decisões e julgamentos dos professores. Esse
conhecimento é adquirido através da experiência e da deliberação, e os professores aprendem
quando têm oportunidade de refletir sobre
o que fazem. Um conhecimento específico do
contexto, difícil de codificar já que se manifesta
ligado à ação, além de moral e emocional,
privado ou interpessoal, comunicado de
forma oral, prático, orientado a soluções,
que se expressa em forma metafórica,
narrativa, em histórias, e geralmente
com baixo status e prestígio. Este
tipo de conhecimento é o que Donal
Schön denominou epistemologia
da
prática
(Schon,
1983).
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O PROCESSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
A Educação Continuada é aquela que se realiza ao longo da vida, continuamente, é
inerente ao desenvolvimento da pessoa humana e relaciona-se com a ideia de construção
do ser humano. Ela é institucional, requer das pessoas uma abertura a novas ideias
decisões e habilidades, tem uma visão de que todos os seres humanos podem ser
capazes de se aperfeiçoar diante oportunidades de aprendizado em todas as idades e
em muitos contextos, tanto na vida profissional quanto em atividades simples não formais.
É importante citar que a Educação Continuada faz parte de uma luta pela escolarização básica
de qualidade e que envolva a todos. Embora o processo de formação continuada seja recente,
têm ganhado importância nos dias atuais, principalmente por acompanhar o desenvolvimento
mundial, este termo traz consigo subentendido ou não a ideia de desenvolvimento de aptidões
e valores aplicados a evolução (no caso, intelectual) do ser e também na tomada de decisões.
Quem participa deste processo tem a característica de querer saber sempre mais, numa eterna
vontade de aprender para compartilhar. Desse modo deve-se fazer uma análise da inovação
educativa, ou seja, uma pesquisa educativa feita na prática, que surge diante as necessidades
docentes junto à educação continuada, dando novo rumo, as tomadas de decisões e incentivando
o profissional docente, a um controle intraprofissional, que sempre deve estar sendo trabalhado.
Tudo isso ocorre porque muitas vezes a possibilidade de se aproveitar a
oportunidade dessa formação depende de que se tenha tido anteriormente uma
educação básica de qualidade que valorizou diversas habilidades proporcionando
ao indivíduo a seguir os estudos e continuar se desenvolvendo em vários contextos.
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Mesmo com tantas dificuldades a Educação
Continuada não perde sua importância, ela
está totalmente associada à dialética que
propõe ao homem um questionamento de
si mesmo. Não há formação definitiva, mas
há um processo de criação constante e
infindável, de constante reflexão, reorientado
e reavaliado tendo o diálogo como principal
ferramenta. Baseada neste contexto é que
a LDB 9394/96 buscou assegurar aos
educadores esta continuidade de valorização
das experiências profissionais e exigem
momentos que proporcionem a continuação
do conhecimento acadêmico, não basta mais
apenas o diploma na parede, um bom educador
atualizado deve saber transformar informação
em conhecimento, deixar o estudo permanente
significa perder toda a identidade profissional.
Deve haver uma reafirmação diária de que
a prática também permite o desenvolvimento
de capacidades e competências da
profissão e o principal é que independente
dos conhecimentos acadêmicos, sendo
assim a prática transforma-se em fonte de
investigação sempre pautada no diálogo
e na reflexão. Cabe colocar que algumas
instituições a Formação Continuada tem sido
usada para suprir as deficiências da formação
inicial, o que é uma pena, pois este é um
instrumento de interação e ampliação
de conhecimentos técnicos associados
a experiências. Essa não é a forma
correta de ser utilizada, vai totalmente
contra os princípios ditos aqui, o objetivo
principal é a partir de conhecimentos
acadêmicos formadores darem respaldo
teórico durante toda a prática para que o
educador sempre se renove e desenvolva seu
trabalho eficientemente. Daí a importância
das instituições formadoras de professores
definirem e conhecerem o currículo
direcionado a esses profissionais, para
que o trabalho dê continuidade à formação
inicial, a ideia a qual se tenta transmitir vai
além da palavra “curso”, mas uma visão de
sucessões de eventos, respaldada em um
planejamento que dará início a esse processo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que assim como o formador de educadores deve conhecer o perfil do
professor e seu histórico ao ensinar o professor e seus alunos da EJA especificamente,
devem conhecer o perfil de seus alunos para que se crie um currículo dentro da
realidade do educando o qual vem de uma proposta de educação de qualidade.
A prática docente em si, seja dos alunos da educação regular seja inserida
numa formação de professores, traz ao professor/formador muita experiência,
mas tal experiência para se tornar aprendizado deve ser de qualidade. Dessa
maneira ao ensinar é possível aprender e enriquecer mais ainda sua prática.
Um fato relevante dentro da prática do educador é que ele possui ideias e crenças
fortemente estabelecidas sobre o que é ensinar e aprender. É interessante que haja uma
continuidade de sua formação dentro desta perspectiva sem apagar o que se tem ou
ignorar seus conhecimentos prévios. Tudo pode ser um espelho. Um professor bem
formado reflete sua formação, misturada as suas experiências, crenças e conhecimentos na
prática em sala de aula, no planejamento, na condução de uma aula que visa à construção
de conhecimento entre educandos com histórias de vida e conhecimentos prévios.
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DISCURSOS E IDEOLOGIAS NO ROMANCE
CAPITÃES DE AREIA, ATUALIZADOS NOS
VERSOS DO RAP

RESUMO: O presente artigo objetiva analisar como a linguagem da obra literária de Jorge
Amado, Capitães de Areia, na década de 30, reflete a visão de mundo dos meninos de rua,
que eram marginalizados pela sociedade baiana da época, e como essas ideologias são
atualizadas nas canções de rap do grupo Racionais Mc’s. A obra do autor apresenta um
discurso que no início do romance já deixa claro sua intenção, pois, publica de início cartas
opondo notícias veiculadas pela mídia, que muitas vezes atendem aos interesses das classes
sociais mais ricas, atendendo às camadas mais favorecidas da sociedade, o mesmo ocorre
nas letras dos raps dos Racionais Mc’s que de forma mais direta, faz as mesmas denúncias.

Palavras-chave: Análise do Discurso; Literatura; Denúncia Social; Ideologia.
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INTRODUÇÃO

N

esta pesquisa busco a aproximação da linguagem de Capitães de Areia de Jorge
Amado, e os raps dos Racionais MC’s, que corroboram denunciando os abusos
sofridos pela sociedade, sejam crianças ou adultos. Mesmo estando em momentos
históricos diferentes, existem pontos de contato, assim como Jorge Amado afirma que
existe a cidade alta, dos ricos, e a cidade baixa dos pobres, os Racionais MC’s afirmam
que “a sociedade sempre fecha as portas para nós”, os pobres. Todo o trabalho foi feito
sobre o olhar do discurso implícito dos autores, ou seja, nossa intenção foi explorar o não
dito, o que estava nas entrelinhas. O mais interessante é que na obra de Jorge Amado,
os jogos das palavras ora são feitas pelas personagens, ora pelo narrador; já no rap, o
discurso é explícito, com um tom de rebelião e revolta, bem característico do estilo musical
rap. Portanto, o que nos chama mais atenção são as possibilidades de interpretação,
dependendo mais do olhar do leitor, do que o que está explícito na obra ou letra de música

846

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

DISCURSO E IDEOLOGIA
Baseamo-nos estudos sobre o discurso
de Fiorin, que faz uma reflexão sobre essa
temática, e pretende dessa forma determinar
o lugar da linguagem e da ideologia, ou
ainda, a relação entre linguagem e ideologia.
Não interessando ao autor a superficialidade
do texto, ou seja, as questões óbvias, como
evidenciar que uma pronúncia de prestígio
é imposta com a finalidade de discriminar
as pessoas (FIORIN, 2007, p. 6-7).
Para isso o autor cita opiniões de líderes,
como Karl Marx e Friedrich Engels, os quais
afirmavam que tanto a linguagem como o
pensamento constituem domínio autônomo,
assim sendo as duas expressões da vida real. No
entanto não pode haver essa simplificação da
linguagem, de acordo com Fiorin: “A linguagem
é um fenômeno extremamente complexo, que
pode ser estudado de múltiplos pontos de
vista, pois pertence a diferentes domínios. É,
ao mesmo tempo, individual e social, física,
fisiológica e psíquica” (FIORIN, 2007, P. 8-9).
Então, a linguagem é o veículo para se
exteriorizar a ideologia, é a ponte mediadora
entre o homem e o meio, e que apesar de
social, tem seu lado individual também.
A linguagem é complexa, pois é social;
individual; física; fisiológica e psíquica. Social
porque é algo comum a todos os falantes, e,
individual porque goza de certa autonomia
ao ser exteriorizada por cada indivíduo.

O sistema linguístico é a simples exteriorização
do discurso; a sintaxe discursiva, essa vertente
sim, tem certa autonomia, por ser utilizada de
maneira consciente, todavia, algumas vezes
pode também ser usada de forma inconsciente,
mediante os hábitos adquiridos ao longo da
aprendizagem linguística.
847

A semântica, o sentido, interpretação
do discurso, isso sim, depende mais dos
fatores sociais, pois está inserida na estrutura
superficial: “o conjunto de elementos semânticos
habitualmente usados nos discursos de uma
dada época constituiu uma maneira de ver o
mundo [...] a partir de discursos já construídos,
cristalizados e cujas condições de produção
foram apagadas” explica Fiorin (2007, p.
19), enquanto que a sintaxe discursiva
pertence à estrutura profunda e goza de certa
autonomia em relação às formações sociais.
Portanto, é a semântica que revela mais
completamente a determinação ideológica, o
que não significa dizer que quem constrói o
sentido é o discurso, pois existem diferentes
significados para um mesmo termo, o fator
determinante será o valor semântico que o
falante concederá aos elementos usados. Fiorin
afirma que: “o falante lança mão de estratégias
argumentativas e de outros procedimentos
da sintaxe discursiva para criar efeitos de
sentido de verdade ou de realidade com vistas
a convencer o interlocutor” (FIORIN, 2007, p.
18).
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Assim, o objetivo do discurso é convencer o
interlocutor, utilizando o argumento, baseandose na imagem que ele fez do interlocutor, é
isso que determina a seleção das palavras, a
formação do discurso, e claro que a formação
também, o conteúdo que ele carrega em sua
consciência. Tudo o que contribuiu para a
formação do pensamento, porém, a escolha
do que será usado em cada discurso, tem
ligação com a realidade do interlocutor, ainda
que isso não ocorra de maneira consciente.
Nada é neutro: a linguagem, o discurso, a
ideologia, pois tudo parte de um conhecimento
que foi adquirido através das ideias de uma
classe, assim, nem a ciência é neutra, pois a
ciência constrói-se a partir da realidade e a
realidade está comprometida, pois cada visão
de mundo representa um discurso ideológico
constituinte da realidade. Os discursos
ideológicos dominantes partem na maioria dos
casos das classes dominantes, com o intento
de manipular, subjugar as classes conceituadas
como inferiores. Fiorin acrescenta que:

A partir do nível fenomênico da realidade,
constroem-se as idéias dominantes numa
dada formação social. Essas idéias são
racionalizações que explicam e justificam a
realidade. Na sociedade capitalista, a partir
do nível aparente, constroem-se os conceitos
de individualidade, de liberdade como
algo individual, etc. (FIORIN, 2007, P. 28).
Aqui evidencia-se o poder do discurso
dominante da classes superiores sobre as
inferiores, como se a desigualdade fosse
algo natural aos homens, existindo camadas
mais inteligentes que outras, mais espertas
que outras concluindo-se que a desigualdade
social é algo natural. Outros exemplos são
citados por Fiorin (2007, p. 28) expondo
essas chagas construídas historicamente
“que a riqueza é fruto do trabalho (só se omite
que é fruto do trabalho dos outros); pobres
e ricos vão sempre existir; a pobreza é uma
benção, pois a riqueza só traz preocupações”.

Podemos verificar que no romance de
Jorge Amado, a narrativa gira em torno da
realidade de meninos de rua e as ideologias
veiculadas na época sobre essa realidade. O
descaso social com os meninos de rua é a
tônica do romance. Em todos os capítulos,
esse abandono é abordado, seja por meio
da reflexão dos garotos ou dos adultos
que estão ao seu lado, como o padre José
Pedro e o capoeirista Querido-de-Deus.
O discurso é a exteriorização da ideologia,
materializa a visão de mundo. A formação
ideológica impõe o que pensar e a discursiva
o que dizer, “não podemos nos esquecer que
assim como a ideologia dominante é a da
classe dominante, o discurso dominante é o
da classe dominante” (FIORIN, 2007, p. 32). A
ideologia sai da abstração quando ganha um
corpo através do discurso, ou seja, o discurso
concretiza o pensamento ideológico. Não há
individualidade, pois até a consciência de um
indivíduo é o resultado dos vários discursos
internalizados através das interações com o
meio que foi acumulado ao longo da vida.
Além de dissertar sobre a linguagem, o
discurso, a ideologia, o autor ainda comenta
sobre o texto, segundo ele, um meio de
“manipulação consciente” (ibidem, p. 40), e o
dizer do texto, a reprodução inconsciente do
discurso do seu grupo social, por isso, ainda
que o homem ache que é livre ao menos no
pensamento, engana-se, pois até o pensamento
é constituído por ideologias do seu grupo social.
O discurso dessa forma simula ser individual,
uma vez que é o campo da manifestação
individual, mas em sua essência, não é, o que
se aproxima de uma liberdade é a produção
textual, pois nela o autor pode selecionar o que
irá extrair do vasto leque discursivo, linguístico,
ideológico, afinal todos os discursos têm uma
função criativa em relação a outros discursos
(FIORIN, 2007, p. 41). O discurso é, pois,
o lugar das coerções sociais, enquanto o
texto é o espaço da liberdade individual,
“combinando uma simulação com uma
dissimulação, o discurso é uma trapaça; ele
simula ser meu para dissimular que é do outro”
(EDWARD LOPES, apud, FIORIN, 2007, p. 42).
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Levando isto em conta, o homem assimila
os elementos semânticos de acordo com a
sua educação, constituindo-se assim em sua
maneira de pensar sobre o mundo, para Fiorin
(2007, p. 43) “o árbitro da discursivização não é
o indivíduo, mas as classes sociais. O indivíduo
não pensa e não fala o que quer, mas o que
a realidade impõe que ele pense e fale”. Pois,
sendo o homem produto de relações sociais,
age, reage, pensa e fala, na maior parte das
vezes, como os membros de seu grupo social.
Ainda que seja difícil a liberdade,
a individualidade, a autenticidade do
pensamento, é possível, de acordo com
Fiorin, o homem produzir um discurso crítico
que vá contra a ideologia dominante, porém,
não é fácil, uma vez que é preciso ter a
percepção das contradições da realidade.

O autor comenta também sobre a análise
do discurso, que segundo ele, preocupase com o “enunciador inscrito no discurso”
(FIORIN, 2007, p. 49), e não pela real.
O linguista não está preocupado com a
imagem que a linguagem tem do mundo,
mas o que determinou essa visão contida
na linguagem, que no caso, é o valor
semântico determinado pelos fatores sociais.
Enfim, para o autor, a linguagem é acima de
qualquer coisa, expressão da vida real, que
“molda, e que ordena o caos, que é a realidade
em si” (FIORIN, 2007, p. 52). Ela se mostra de
maneira plena através da semântica do discurso
e apesar do discurso não ser mero reflexo das
relações sociais, fatores sociais, possa sim,
alterar um discurso, e, Fiorin, diz ainda que,
existe um equilíbrio, pois a linguagem não
é apenas um ato social, assim como não é
somente um ato individual, são as duas coisas
(ibidem, p. 76). Levando isso em conta, o
homem assimila os elementos semânticos de
acordo com a sua educação, constituindo-se
assim sua maneira de pensar sobre o mundo.

ANÁLISE DE CAPITÃES DE AREIA E
DISCURSOS ATUALIZADOS NO RAP
Capitães de Areia foi escrito em 1937,
e desde seu lançamento já causou
alvoroço, tanto que alguns de seus
exemplares foram queimados em praça
pública a mando do Estado. Tanto
que sua narrativa chama atenção
para os problemas sociais de jovens
garotos que vivem em um trapiche,
e ao longo de todas essas décadas,
podemos rever esses discursos em
outras formas, por exemplo, nos
raps dos Racionais Mc’s existem
os mocinhos, muitas vezes tratado
pelo policial opressor, e também os
mocinhos, geralmente retratado por
Deus. O romance pode ser dividido
em três partes, que são subdivididas
em capítulos de variadas extensões, ora
longos, ora curtos. O prólogo “Cartas à
Redação” precede às partes subdivididas
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do romance. Nessa primeira é apresentada
uma matéria intitulada “Crianças Ladronas”
(AMADO, 2008, P. 11) a matéria narra
minuciosamente um assalto à casa de um
rico negociante, o comendador José Ferreira.
De acordo com o texto, o crime fora praticado
pelos Capitães da Areia, descritos como “o
grupo de meninos assaltantes e ladrões que
infestam a nossa urbe” (AMADO, 2008, P.
11). Nesse próprio trecho nos é exibido uma
sociedade preconceituosa, que não sabe
como tratar esses problemas com os garotos
malfeitores, ignoram as razões e motivos
como plano de fundo dos crimes, mesmo
quando algum desses jovens se depara com
uma possibilidade de melhoras, por exemplo,
quando o professor resolveu pintar retratos
dos transeuntes, muitos o reprimiram e o
condenaram. Portanto, qualquer tentativa de
mudança dessa realidade, era oprimida pela
sociedade, exceto pelo seu próprio nicho
social, os Capitães de Areia. Mas mesmo
assim, a sociedade e autoridades os tacharam
como “crianças que tão cedo se dedicaram à
tenebrosa carreira do crime não tem moradia
certa ou pelo menos a sua moradia ainda
não foi localizada” (AMADO, 2008, P. 11).
A forma de correção proposta pela
sociedade, quando Pedro Bala é preso, a
reportagem dizia “ontem a polícia baiana
(...) conseguiu prender o chefe do grupo de
menores delinquentes conhecido pelo nome
de Capitães de Areia” (AMADO, 2008, p.
197) a própria notícia já dá juízo do menor,
se referindo a ele como delinquente, com
certeza a notícia se dirigia a camada letrada,
e, portanto, rica. Logo, a reportagem não
poderia ter uma tônica diferenciada. Já no
álbum dos Racionais, de 1997, onde eles
justificam as letras de suas músicas ou
mensagens, dizendo que embora Deus tenha
feito tudo de forma adequada, a vida dura
do homem fez o restante, transformando sua
própria realidade. Fazendo uma denuncia
explícita e direta, nota-se um interdiscurso com
o primeiro livro da bíblia do antigo testamento,
que diz como Deus criou as coisas, mas,

com ousadia os Racionais Mc’s dizendo
viverem no inferno, embora, tudo tenha sido
criado de forma igualitária para todos, mas,
na realidade é outra: “Deus fez o mar, as
árvore, as criança, o amor. O homem me deu
a favela, o crack, a trairagem, as arma, as
bebida, as puta. Eu? Eu tenho uma bíblia véia,
uma pistola automática e um sentimento de
revolta. Eu tô tentando sobreviver no inferno”
(RACIONAIS, Gênesis - Intro, 1997, faixa 2).
Nesse momento refletisse sobre a obrigação
desses garotos em terem de amadurecer,
e perderem sua infância. No entanto, o
Padre José Pedro tem clareza que mesmo
lutando, roubando e fazendo arruaças pelas
ruas, sempre serão garotos. Embora toda a
burguesia baiana os tratasse como gentalhas.
Menores infratores que o governo, a polícia, e
a sociedade não sabiam o que fazer, ou que
fim dar aos infratores juvenis. Mas como afirma
Fiorin (2007, p. 43) “o árbitro da discursivização
não é o indivíduo, mas as classes sociais. O
indivíduo não pensa e não fala o que quer, mas
o que a realidade impõe que ele pense e fale”.
Isso é facilmente observado nos trechos do
rap, “eu tô tentando sobreviver nesse inferno”,
notamos que o discurso de fé ainda está
presente, no entanto, o jovem está inserido
em um mundo, de drogas, de bebidas, e de
prostituição, e assim ele vai empurrando sua
existência com a barriga, ou seja, o meio
para ela não é propício para uma mudança.
Portanto, os jovens eram produtos da
sociedade preconceituosa da época, e logo
eram escravizados e moldados a serem
sempre livres e agirem como quisessem. Outra
passagem que evidencia esse preconceito é
quando a varíola ataca a cidade, matando
Almiro: “e a varíola desceu para a cidade dos
pobres e botou gente doente, botou negro
cheio de chaga em cima da cama.” (AMADO,
2008, P. 143), o descaso da sociedade rica e
das autoridades é tão grande, que podemos
perceber que a doença apenas ataca aos
pobres, por isso, elas descem, podemos
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ressaltar que as condições de higiene e
organização não existiam na cidade baixa, e
assim, eram sempre alvos fáceis os pobres pois
não contavam com as vacinas e meios básicos
de sobrevivência. As autoridades davam-se ao
trabalho apenas de levá-los ao lazareto para que
organizassem e sofressem, e ali morressem.
Essa mesma discriminação também é
denunciada nas letras das músicas Meninos
de Rua, no entanto, os Racionais alertam
que caso não haja uma preocupação por
parte das autoridades em fornecer “escola,
educação, cultura, informação e lazer”
(RACIONAIS, Meninos de Rua, 20--) os
prejudicados serão eles, a elite. Afinal eles são
os alvos da própria comunidade que ignoram,
Hoje os moleques que eram mendigos são
bandidos
Cidadãos comuns é que estão no perigo
Mas são vocês o principal
Alvos dos bandidos

Aqui se descortina a mesma realidade de
todos os Capitães de Areia e dos meninos de
rua retratado pelos Racionais, todos acabam
estando no mundo de crime, por falta, de
opção e direcionamento adequado, “hoje os
moleques que eram mendigos são bandidos”
(grifo nosso) a rua ensina e dá a base que
as autoridades e família negligenciam.
Podemos comparar os Racionais com
o Padre José Pedro, no entanto o segundo
sabe que tem sua denúncia e discurso
cerceado pelos interesses esdrúxulos da
igreja daquela época, e o primeiro já está
inserido em uma sociedade que prega a
liberdade, igualdade e fraternidade, assim
como os filósofos do século da liberdade,
mas apenas na teoria. Para isso vejamos um
trecho do rap cujo título é “Rap Denuncia”
que denuncia e fala sobre essa falta de ação:
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Isso sim é apologia
Desigualdade social
Desses político
Vadio e imoral [...]
O porquê da corrupção
O porquê da ladroagem
E esses vadios
Sai só, na vantage [...]

Isso sim é apologia, apologia ao crime,
as mazelas da sociedade é motivo de
tanta desigualdade social, parece que
isso é o grito da música acima, pois, os
políticos que deveriam ser o exemplo, e
referência positiva, estão sempre nos meio
da corrupção, ladroagem, e buscando a
vantagem sobre os menos desfavorecidos.
Por isso, não ligam a mínima para eles, lhes
usurpando à educação, a família, a cultura,
assim como observado em Capitães de Areia
representado pelo secretário de polícia, pelo
juiz de menores, e pelo Padre José Pedro.
Por isso os Capitães da Areia “[...] Amava
o sol, a rua, a liberdade” (AMADO, 2008,
p. 186). A mesma liberdade buscada pelos
rappers, de expressão, de ter uma família,
de ter vez e voz na sociedade. No entanto,
tanto o Jorge Amado com os rappers dos
Racionais Mc’s sabem que todos esses
valores estão enraizados na sociedade, e
são determinados pela hegemonia política,
no entanto, nenhuma das duas produções
se cala, frente a esse preconceito, e usam o
poder da palavra e do texto para denunciar
essas chagas sociais, no entanto, o problema
maior é que tudo isso ocorre com os jovens
e garotos, que precisam apenas de uma
família e serem tratados como crianças.
No entanto essa ausência materna e
familiar se evidencia quando Sem-Pernas foi
acolhido de forma sincera e amorosa pelos
donos da casa, que o veem como o filho
que havia morrido: “[...] com idade daquele
e que ao morrer matara toda a sua alegria
e deu marido” (AMADO, 2008, p. 121) .
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Sem-Pernas vive então um conflito interno
assim como as crianças de rua, retratadas nos
raps dos Racionais, pois, apesar da maturidade
externa internamente são crianças fragilizadas
e que precisam de um colo ou carinho, todos
“Volta pra casa se não levar bronca da mamãe”
(RACIONAIS, A vida é Assim, 19--) . Tratado
como um verdadeiro filho, o garoto fica dividido
entre a lealdade ao bando que o acolheu e
os novos pais que lhe davam o carinho e o
amor que nunca havia conhecido Sem-Pernas
de súbito “tem medo que nesta casa sejam
bons para ele” (AMADO, 2008, p. 125).

questionam essa omissão, e busca através
da linguagem simples e coerente, fazer a
população refletir sobre isso, e a família para
eles é algo a qual não podem se apegar:
Abenção mamãe, abenção papai
Alô, alô amizade
Fé em Deus e pé na tábua
E chega de saudade (RACIONAIS,
Abenção Mamãe, Abenção papai, 20--)

Portanto, terminam com a expressão pé
na tábua, a vida é dura e tem que continuar
a caminhada. Caminhada essa escrita na
Porém, opta pela lealdade e “a lei do grupo, sociedade e estrutura marcada de que vivem.
a lei dos Capitães da Areia” (AMADO, 2008,
E por fim, a questão do amadurecimento
p. 130) que invadem e saqueiam a casa.
Sem-Pernas não abandona sua família, que precoce dos adolescentes, meninos atirados
agora são os jovens do trapiche, mesmo que a vida adulta, isso fica evidenciado no
para isso tenha que trair a confiança daquela capítulo “Dora Mãe” (AMADO, 2008, p. 178)
senhora, no entanto, ele sabia que aquela que os meninos, sentiam falta de uma figura
família era “culpada da situação de todas materna que os embalasse e os consolasse.
as crianças pobres” (Ibidem, p. 124), essa Os Capitães da Areia conheciam o sexo,
revolta do jovem sem pernas, e de todos os praticado em geral com as “negrinhas do
demais jovens do bando é justamente a forma areal”. Essa marca de erotização precoce
como toda a sociedade os tratavam. Outra presente na vida dos jovens Capitães da
personagem marcante no rap dos racionais Areia, é ainda mais grave nos raps dos
é a divisão da juventude pobre, os manos e Racionais Mc’s, no entanto, enquanto as
as minhas, e juventude rica, ou playboyzada: negrinhas eram obrigadas a manter relações
com os meninos, já há uma denúncia negativa
na vida das jovens da periferia que usam
Se liga maluco nós aqui é negada da essa erotização para obter status, vejamos
favela terror da playboyzada na letra da música Hoje estou doidona:
Faltou respeito com nós vai subir o morro
na porrada (RACIONAIS, Meninos de Rua,
19--)

Sem-Pernas é o personagem mais revoltado
do bando, o integrante que menos demonstra
capacidade de amar e de receber amor do
próximo. Quando o narrador revela sua real
necessidade de amor, acaba por transferir
essa necessidade para todo o bando. Isso
reforça a ideia de que são crianças para
as quais falta a atenção das famílias e do
Estado, e não simplesmente marginais
que optaram por uma vida de crimes. As
letras dos raps dos Racionais denunciam e
852

Hoje eu to doidona, comigo ninguém mexe
As cachorra tem medo, os playboy se
derrete
Hoje eu to doidona comigo ninguém mexe
Todo mundo paga um pau, sou a musa
dos pivete.
(RACIONAIS, Hoje estou doidona, 19--)

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

Nota-se que a referência as mulheres são
sempre muito negativas, e, no entanto, a ideia
da jovem retratada é fazer os jovens ricos,
referenciado como playboy se derretem, as
meninas perdem totalmente sua inocência, e
sabem muito bem como utilizar sua erotização
precoce a seu favor. Elas não são obrigadas como
as negrinhas do areal, mas são obrigadas pelo
grupo social, que “molda, e que ordena o caos,
que é a realidade em si” (FIORIN, 2007, p. 52).
No rap Júri Racional, é mostrada a realidade
as quais os jovens e todos da comunidade
são expostos diariamente, quando a
polícia que deveria servir ao interesse
também deles, os tratam como animais:
Mortos na mão da polícia, fuzilados de
bruços no chão.
Me causa raiva e indignação
a sua indiferença quanto à nossa
destruição!
Mas, o nosso júri é racional, não falha!
Não somos fã de canalha!
(RACIONAIS, Júri Racional, 19--)

Podemos observar que mesmo que haja
indignação nas letras das músicas, há uma
crítica mais explícita nas composições dos
Racionais, o que, em certa medida não
ocorria na obra de Jorge Amado. O ato
de causar raiva e indignação a forma de
tratamento dado a população, nesse caso da
Zona Sul da capital, mostra que a intenção
é a denúncia do que ocorre, o júri ao qual
eles se referem, e ao júri da comunidade,
que percebe através de suas composições
esse grito em busca de uma liberdade.
Ou seja, essa exposição constante desses
jovens a essa violência somada à negligência do
estado, não dá alternativa a eles, são obrigados
a amadurecerem e a viver como adultos, com
corpo e mente de crianças e adolescentes.
Podemos concluir que esses fatores: sociedade,
família e juventude precoce permeiam as
dificuldades dos jovens em todo romance, que
dentro daquele ideal imposto pela sociedade,
onde os ricos viviam no topo, e os pobres
morriam de bexiga, eram vagabundos e assim
seriam até sua morte, pois, não era de famílias
abastadas, obrigavam-nos a acreditar nisso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A obra de Capitães da Areia revela através de um discurso literário que manifesta
interdiscursividade, denúncia, aponta, e mostra os problemas dos jovens capitães da areia, no
entanto, nos raps dos racionais essas denúncias são mais explícitas, talvez pelo próprio suporte
de circulação das obras, e até mesmo pela época de apresentação das denúncias. E salutar
notar que tais aspectos, só puderam ser observados além das exposições externas do texto,
precisamos entrar nas entrelinhas dos textos, para isso, foi fundamental a análise do discurso – AD.
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A PRÁTICA DOS FUNDAMENTOS E
METODOLOGIA DO ENSINO PARA UMA
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE: visando a
docência do ensino superior
RESUMO: O presente trabalho abordará conceitos e valores relacionados ao Ensino superior e
a docência As instituições de ensino lutaram durante anos para que houvesse leis que visassem
a educação no Brasil. A legislação brasileira garante a continuidade na educação no país em
que vivemos sendo ela pública ou privada. Para o ensino e aprendizagem obter sucesso a
escola tem que resgatar o papel que dela se espera: ao invés de meramente instrutiva,apenas
passar informações, ela seja também formadora e socializadora. Que ela ofereça um espaço
de construção e crie situações de aprendizagem que partem da problematização de que o
aluno sabe e o ajudem a desenvolver capacidades, habilidades, atitudes, valores e vivência
de um currículo com ideais de ética, justiça e respeito. O ensino superior é um espaço na
qual o educando e o educador constantemente aprenderão juntos, pois o ensino não é neutro.
A didática é necessária para a formação de um bom professor, para sua aplicação em sala
de aula, para o entendimento do aluno e para o rico conhecimento que ambos adquiriram.

Palavras-chave: Ensino Superior; Práticas Pedagógicas; Educação
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INTRODUÇÃO

O

Ensino superior é um nível da educação muito complexo, que passou por transformações,
mudando sua concepção de ensino. Nos dias atuais a docência do Ensino Superior, não
apenas prepara o indivíduo para a vida social, mas para se inserir no mundo do trabalho.

O professor por ser o transmissor do saber precisa ter uma metodologia eficaz para esse
propósito, há várias críticas hoje nas faculdades devido a má didática do professor, alunos
reclamam de que o professor sabe a matéria porém não sabe passar para os alunos ou
sua maneira de passar seu conhecimento não é compreendido por todos. O ensino e o
incentivo da didática no ensino superior se fazem necessário e de suma importância para
evitar esses tipos de acontecimentos e proporcionar aos alunos uma excelente aprendizagem.
A qualidade do ensino está também atrelada ao conceito de formação docente, deixou
de ser vista apenas como o domínio das disciplinas científicas ou acadêmicas e hoje
é pensada levando em consideração a necessidade de estabelecer novos modelos
relacionais e participativos. A formação de qualidade deve ser adequada às necessidades
profissionais e sociais de maneira a repercutir na qualidade do ensino. A ideia de
qualidade no ensino nos remete também diretamente à questão da competência docente.
O professor do Ensino Superior precisa despertar o interesse de quem aprende, sendo
essencial saber que existe uma reação entre o que o professor diz com o que o aluno já
traz de bagagem para dentro da sala de aula, pois o aluno adulto já tem sua personalidade
formada e uma maneira própria de assimilar as informações dos professores, podendo até
dificultar a aprendizagem durante o semestre, pois apenas ouvir o professor, não garantirá que
o educando aprende. deve “pensar” em seus educandos e apresentar os conteúdos à partir
dos conhecimentos prévios dos alunos, pois quando se sentem parte da instituição e vão
para a sala de aula por prazer e não por obrigação as informações transmitidas se tornam em
conhecimentos que serão essenciais para a sala de aula e para a sociedade em que está inserido.
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EDUCAÇÃO E TRABALHO
No
Brasil,
essa
diferenciação
se
concretizou pela oferta de escolas de
formação profissional e escolas de formação
acadêmica para o atendimento de populações
com diferentes origens e destinação social.

apenas um especialista para ser um
mediador na aprendizagem. Partindo deste
pressuposto, faz-se necessário mencionar
a necessidade da formação continuada que
vem sendo alvo de grandes discussões
desde o movimento de transformação do
ensino superior brasileiro, exigindo-se do
professor competências e saberes tais como:
mais pesquisa e produção de conhecimento,
exploração de novos ambientes, técnicas e
recursos para a aprendizagem, reorganização
do
processo
como
um
elemento
motivador dentre outras (BRASIL, 1996).

A docência na educação superior é uma
atividade complexa, seu exercício exige múltiplos
saberes. Pois a educação, independentemente
do nível de ensino que aconteça, é uma
ação humana. Com o reconhecimento
dessa dimensão humana, assume-se que
A LDB assegura e rege que o professor
ela se constitui histórica e socialmente e,
por isso, é parte integrante da identidade deve esta em constante aperfeiçoamento
profissional do professor (BRASIL, 1996). profissional, é necessário discutir a importância
de novos paradigmas educacionais para
Apesar de sua importância, a política a formação do docente, compreendendo
educacional brasileira não tem demonstrado a realidade atual e conscientizando-se da
preocupações com a formação profissional necessidade e importância da formação.
inicial e continuada dos docentes, pois
ainda é grande o número de professores
sem experiência e formação para o exercício
da docência no ensino superior brasileiro.
Na legislação educacional em vigor, Lei
de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96), a
questão da formação dos professores
universitários está restrita apenas a um artigo:
“Art. 66- A preparação para o exercício do
magistério superior far-se-á em nível de pósgraduação, prioritariamente em programas
de mestrado e doutorado” (BRASIL, 1996).
De acordo com Masetto (2012) a terceira
competência diz: “A dimensão política é
imprescindível no exercício da docência
universitária”. Pois o professor é um cidadão,
mesmo quando está dentro da sala de aula
ministrando sua disciplina, ele pertence à
sociedade, e é atuante no seu meio. Ele
tem sua visão de homem do mundo, da
sociedade, da cultura e da educação e não se
desvincula dela quando está em sala de aula.
Diante de algumas mudanças necessárias
para o aprendizado, o docente universitário
precisa rever o seu perfil, deixar de ser
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O Art. 66 (LDB nº 9.393/96) confirma a
preocupação com a qualificação do docente
do nível superior, ela define que a qualificação
para o nível superior se dê em cursos de pósgraduação, prioritariamente em programas de
mestrado e doutorado. É importante refletir
o exercício da docência do ensino superior
sobre o novo prisma, e estar apto para fazer
uso de novas técnicas e métodos, buscando
sempre relacionar teoria-prática no processo
de ensino-aprendizagem, correspondendo
à formação que o cidadão necessita

professores, diretores e Secretarias, garantindo
o espaço adequado para os educandos.
Segundo o Ministério da Educação e da
Cultura, trabalhar com a cultura enquanto
conjunto de significados e comportamentos
construídos pelos diferentes contextos sociais
e culturais dos quais participam, enriquece
o processo de construção do conhecimento.
Portanto, os professores devem elaborar suas
aulas a partir dos conhecimentos e vivências
dos alunos, levando em consideração: onde
moram, o que gostam. Quando o jovem se
sente atraído pelo conteúdo, a aula se torna
prazerosa e faz com que o aluno vá para a
escola por prazer, vontade e não por obrigação.

Com isso, observa-se evidentemente
que não há preocupação com a formação
pedagógica em termos legais. Na atual
realidade da docência, não como compreendêla apenas como um ato de ministrar aula,
pois diante das necessidades e dificuldades
O coordenador pedagógico é responsável
encontradas hoje nesse mercado, o pelos resultados das aprendizagens dos
conceito vai muito além (BRASIL, 1996). educandos, viabilizando mudanças na
sala de aula e na dinâmica da escola,
Destaca-se dessa forma a importância conduzindo a um impacto bem mais produtivo
do docente na formação social do e significativo do processo educativo e
aluno. Possibilitando ao discente que garantindo assim, resultados melhores que
forme uma postura crítica e produtores apontem para a efetivação da aprendizagem
de conhecimento. Colaborando dessa dos alunos, ou seja, deve mostrar os
forma que paradigmas tradicionais sejam caminhos para os educadores para melhorar
rompidos nas instituições de ensino, suas didáticas nas instituições de ensino.
propondo uma docência Segundo PIMENTA:
Na maioria das instituições de ensino superior, incluindo
as universidades, embora seus professores possuam
experiência significativa e mesmo anos de estudo em
suas áreas específicas, predomina o despreparo e até
desconhecimento científico do que seja um processo
de ensino e de aprendizagem, pelo qual passam a ser
responsáveis a partir do instante em que ingressam
na sala de aula. Geralmente os professores ingressam
em departamentos que atuam em cursos aprovados,
em que já estão estabelecidas as disciplinas que
ministrarão. Ai recebem ementas prontas, planejam
individual e solitariamente, e é nesta condição individual
e solitariamente que devem se responsabilizar
pela docência exercida (PIMENTA: 2008, p.37).

Para os alunos se sentirem interessados
é importante ter temas ligados à cultura no
currículo e no cotidiano escolar; fazendo
com que os alunos façam parte da escola,
devendo ser uma iniciativa coletiva de
860

A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR
COMO AGENTE DE FORMAÇÃO
A educação atual está envolvida com o
momento
sociopolítico
compreendendose que é uma atividade mediadora
da
prática
social
voltada
para
a
formação da cidadania dos educandos.
O professor e como um todo a escola
luta para poder reorganizar seus objetivos
e propósitos, que junto com os alunos e
os demais profissionais, têm um papel
fundamental, pois o professor deve ser como
exemplo para seus alunos, e ajudar seus
educandos a se desenvolverem plenamente,
criando autonomia para atuarem na sociedade
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não como apenas trabalhadores, mas como Para possibilitar a formação contínua, propor
seres pensantes, que farão a diferença. projetos pedagógicos que envolvam os
docentes em grupos de estudos na busca de
Do ponto de vista da Lei 9394/96, reflexão sobre o corpo docente (NÓVOA, 1991).
o art. 13 estabelece as seguintes
responsabilidades para os professores:
O professor é a peça fundamental
para gerar conhecimentos pedagógicos
e,
consequentemente,
promover
as
modificações necessárias no ensino. A
• Participar da elaboração do projeto
reflexão na ação se apresenta como um
pedagógico;
processo significativo e essencial para
colaborar na consolidação de mudanças de
• Elaborar e cumprir o plano de
caráter qualitativo no trabalho pedagógico.
trabalho;
• Zelar pela aprendizagem dos alunos;
•

Estabelecer
estratégias
de
recuperação para alunos de menor
rendimento;

• Ministrar os dias letivos e horas-aula
estabelecidos;
• Participar integralmente dos períodos
dedicados
ao
planejamento,
• À avaliação e ao desenvolvimento
profissional.

O saber do professor proporciona um ponto de partida
para reflexão crítica. Simplesmente, não pode dar-se
por sentado e sistematizado na teoria, nem voltarse definitivamente para a prática. E isto não ocorre
porque o saber do professor seja menos exigente
que os outros, se não porque os atos educativos
são atos sociais, e portanto reflexivos, historicamente
localizados, e submergidos em contextos intelectuais
e sociais concretos (CARR E KEMMIS, 1988).

O professor, por sua vez, deve considerar
no exercício de sua função o aluno como
sujeito de múltiplas relações, que por estar em
processo de formação, deve ser considerado
em sua totalidade. Assim, deve assegurar ao
educando uma formação crítica, capaz de
levá-lo a refletir sobre temáticas cotidianas
e interferir positivamente em seu meio e,
sobretudo, em sua vida para transformá-la.

Na prática, como local específico de
consubstanciação do processo ensino x
aprendizagem, de socialização do saber e
de acesso à cidadania. Nestes processos, é
importante destacar que o papel do professor
e do aluno não se esgota, pelo contrário,
ambas aprendem diariamente e o professor
tem o papel de ajudar na formação dos alunos.

As informações nos chegam, hoje,
rapidamente e o que antes demorava uma
década para mudar, nos dias atuais ocorre
da noite para o dia. Dessa forma e diante da
quantidade de informações e da facilidade de
acesso a estas, deve o professor conduzir o
aluno de forma que possa o aprendizado ser
mútuo e repleto de paixão.A educação escolar
assenta-se fundamentalmente no trabalho
A formação tanto do professor quanto a do
dos professores, os quais são os atores da
aluno para quem ele leciona deve ser encarada
ação educativa. Nesse diapasão, a docência:
como um processo permanente, integrado no
dia-a-dia. As instituições de ensino superior
precisam ampliar as ofertas de cursos de
especialização na área pedagógica, para
contemplar um número maior de professores.
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envolve a garantia da aprendizagem pelo aluno,
requer a compreensão de sua área específica
de atuação e sua significação social e exige
múltiplos saberes de ordem pedagógica como a
organização do currículo, conhecimento do Projeto
Político– Pedagógico, planejamento, avaliação,
entre tantos outros (NOGUEIRA; LIMA, 2012, p. 5).

Formar professores universitários implica
compreender a importância do papel da
docência, propiciando uma profundidade
científico-pedagógica que os capacite a enfrentar
questões fundamentais da universidade como
instituição social, uma prática social que
implica as idéias de formação, reflexão, crítica

O professor compromete-se com o aluno
em formação e assume para si as garantias
constitucionais presentes no artigo 205
da Constituição Federal (BRASIL, 1988),
o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho”.

O processo educacional está em profunda
transformação, completamente necessária
para a plena formação de uma sociedade mais
justa e digna. Por isso, temos de repensar os
modelos e as propostas, incentivar as práticas
concretas, valorizando o professor, pois
O professor é uma das profissões mais será por meio deles que o aluno aprenderá
antigas e de suma importância para a e construirá seus próprios conhecimentos.
sociedade e, além disso, está centrada na vida.
Atuar nessa área está cada vez mais
complicado, pois o profissional é a cada dia
mais cobrado, e ainda, em muitos casos, não
têm suas expectativas plenamente atendidas,
apesar de ser uma profissão de suma
importância para a formação dos indivíduos. A
sociedade vê o professor como o transmissor
de conhecimento e cidadão moralmente
correto. Outra característica da docência
universitária está ligada à inovação são:
• Romper com a forma conservadora
de ensinar,
• Aprender, pesquisar e avaliar;
•

•

Reconfigura saberes, procurando
superar
as
dicotomias
entre
conhecimento científico e senso
comum, ciência e cultura, educação
e trabalho, teoria e prática, etc.;
Explorar novas alternativas teóricometodológicas em busca de outras
possibilidades de escolhas;

• Procurar a renovação da sensibilidade
ao alicerçar-se na dimensão estética,
no novo, no criativo, na inventividade;
• ganhar significado quando é exercida
com ética.
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Sendo um educador, é um agente produtivo
e renovador quando trabalha com o aluno,
na perspectiva que desenvolva integralmente
suas capacidades, direciona para a
criatividade, uma aprendizagem se processa
mutuamente dos indivíduos que aprende com
o objeto a ser conhecido, o que ocorre pela
ação do sujeito frente ao objeto. Segundo
(Piaget, 2002, p. 89), “não há operação sem
cooperação”, o que indica a importância da
participação dos colegas e do professor como
problematizador. O professor deve procurar
organizar as situações de aprendizagem no
contato do aluno com o ambiente, de forma
real, significativa. É necessário conhecer
os sujeitos para aplicar técnicas de acordo
com a realidade interna e externa do sujeito.
O papel do professor atualmente, não está mais
centrado na racionalidade técnica, neste contexto
torna-se de suma importância que o professor, seja
também um pesquisador. Uma vez que, a prática da
pesquisa concede-lhe uma autonomia e criticidade, já
que, amplia sua consciência sobre sua própria prática,
a da sala de aula e a da escola como um todo, o
que pressupõem os conhecimentos teóricos e críticas
sobre a realidade (VASCONCELOS: 2005. p. 63).

A avaliação é o resultado da observação
permanente e atenta do professor sobre
o aluno. Considerar suas atitudes, tarefas
realizadas, respostas aos questionamentos
em sala, hipóteses por ele formuladas para
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resolução de problemas como parte da
avaliação e não se limitar a notas de provas
e eventualmente um outro trabalho, como
agente de transformação social quando ele
se propõe a ser um bom profissional, e tem o
apoio da sociedade. As pessoas compartilham
muitas informações nos dias atuais e muitas
vezes não sabem filtrar o que é importante ou
mesmo refletir sobre tal, por isso a importância
de um profissional capacitado frente às novas
gerações e novas tecnologias para assim
formar cidadãos mais reflexivos e éticos.
Segundo Masetto (2003), o principal
recurso do professor é a postura reflexiva, sua
capacidade de observar, de regular, de inovar,
de aprender com os outros, com os alunos,
com a experiência. Segundo ele, com certeza,
existem capacidades mais precisas, como:
• Saber gerenciar a classe como uma
comunidade educativa;
• Saber organizar o trabalho no meio
dos mais vastos espaços-tempos de
formação (ciclos, projetos da escola);
• Saber cooperar com os colegas, os pais
e outros adultos;

Para Perrenoud (2000), Não se trata de
renunciar às disciplinas, que são os campos
do saber estruturados e estruturantes.
Existem competências para dominantes
disciplinares, para se trabalhar nesse quadro.
No ensino primário, é preciso, entretanto,
preservar a polivalência dos professores,
não “secundarizar” a escola primária. No
ensino secundário, pode-se desejar a não
compartimentalização precoce e estanque,
professores menos especializados, menos
fechados dentro de uma só disciplina, que
dizem ignorar as outras disciplinas. É importante
ainda não repartir todo o tempo escolar entre
as disciplinas, deixar espaços que favoreçam
as etapas do projeto, as encruzilhadas
interdisciplinares ou as atividades de integração.
Os desafios para a nova geração de
educadores são grandes, pois a sociedade
anda em ritmo muito acelerado, temos
um povo educado para o consumo e uma
linguagem resumida e prática, o educador não
pode deixar de usar práticas
educacionais que propõem a
dialética pautada em função
da reflexão, visando formar um
cidadão atuante, crítico e ético.

• Saber conceber e dar vida aos dispositivos
pedagógicos complexos;
• Saber suscitar e animar as etapas de um
projeto como modo de trabalho regular;
• Saber identificar e modificar aquilo que
dá ou tira o sentido aos saberes e às
atividades escolares;
Saber criar e gerenciar situações problemas,
identificar os obstáculos, analisar e reordenar
as tarefas;
• Saber observar os alunos nos trabalhos;
• Saber avaliar as competências em
construção.
863
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a docência configura numa atividade suma importância para a construção
de sujeito crítico e responsável. No entanto, a docência no ensino superior inserida no contexto
atual necessita ser repensada, culminando com a reformulação curricular dos cursos de
formação de docentes. Enfatizamos o papel da pesquisa para Docência, visto que contribui
para o processo de ensino aprendizagem.
O professor é um dos agentes principais do processo educativo, sua principal função
é, não só ensinar, mas também produzir conhecimento, numa sociedade em constantes
transformações, ele deve fazer da investigação um princípio educativo, aliando a este a
criatividade e o questionamento, visando à autonomia intelectual.
O profissional que atua no ensino superior, ainda enfrenta muitas dificuldades, pois os
cursos de licenciatura ainda estão muito focados e preocupados em formar profissionais
para atuar no ensino fundamental e médio, sem se preocupar com a didática, técnicas que o
professor do ensino superior deve aplicar em sua sala de aula.
A docência do ensino superior tem muitas dificuldades a serem superadas, no campo da
formação do profissional, na estrutura das instituições, e principalmente nos currículos de
formação desse profissional.
Portanto, é necessário que seja repensada a importância desse profissional diante de sua
contribuição no processo de aprendizagem, e o quanto a formação desse profissional, reflete
no exercício da profissão na academia. Enfim, é necessário reformular a didática aplicada
na formação do docente do ensino superior em busca de um ensino e preparo de melhor
qualidade.
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O LÚDICO NOS PROCESSOS DE ENSINO
E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: O presente artigo busca mostrar a importância de trabalhar com o lúdico
para o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças na Educação Infantil, pois as
brincadeiras e os jogos infantis são importantes para o desenvolvimento e aprendizagem
da criança, muitas pessoas desconhecem essa prática pedagógica. A brincadeira na
educação infantil significa para o campo do ensino e da aprendizagem condições para
ampliar a construção do conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer,
da capacidade de iniciação e ação ativa, espontânea e motivadora da criança. É através
da brincadeira que as criam e recriam acontecimentos e situações vivenciadas no seu
cotidiano. A escola tem sofrido modificações no sentido de possibilitar formas de ensinar,
diferentes daquelas em que o conhecimento como conjunto de regras bem estruturadas,
tinha na pessoa do professor o único árbitro. Nas brincadeiras as crianças transformam
acontecimentos que já possuíam anteriormente em conceitos gerais com os quais brincam.

Palavras-chave: Lúdico; Infância; Brincadeira;Jogos; Formação Docente.

867

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

INTRODUÇÃO

O

presente estudo tem o objetivo, trazer a importância da ludicidade na educação
infantil. As obras das autoras CORIA-SABINE, Maria Ap.; LUCENA, Regina F. de.
Jogos e brincadeiras na Educação Infantil, DUPRAT, Maria Carolina Ludicidade
na educação infantil, RAU, Maria C. T. D. A ludicidade na educação infantil: uma atitude
pedagógica. O lúdico na infância tem uma importância na vida da criança e do futuro adulto.
O professor da educação infantil, deve sempre buscar estratégias para trazer a ludicidade em
suas aulas de forma muito responsável e consciente, pois o brincar para a criança é coisa séria.
Segundo Cunha (2008) a função do professor é ensinar, no entanto este ensino deve ser
sempre situado, com os alunos reais com situações definidas. Para isto o professor precisa
ter coragem de se avaliar e mensurar o nível de aprendizado dos seus alunos, analisando
os seus pontos fortes e pontos de melhorias e se possível refazer o seu planejamento
didático. Com essa maturidade do professor para diagnosticar que precisa melhorar e
rever possíveis erros e se necessário refazer seu planejamento para atingir a eficácia.
O brincar para a criança é fundamental, pois através de momentos lúdicos,
desenvolve questões como convívio social, autonomia, aspectos psicomotores,
psicomotricidade e traz aprendizagens significativas, que as crianças levarão por toda vida.
O professor da educação infantil, deve dominar os conteúdos curriculares das
disciplinas, tendo consciência do perfil dos seus alunos, independente da idade dos
mesmos, identificando os pontos fortes e melhorias para através do brincar, possa trazer
uma aprendizagem significativa. Ao ler os livros citados acima, pode se perceber, como
as autoras mostram a importância da ludicidade na infância e na educação infantil.
Ao longo do trabalho, será mencionado esta como trazer o lúdico para sala de aula,
sua importância e trazer a diferença entre o brincar, brinquedos, brincadeiras e jogos.
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A INFÂNCIA E A LUDICIDADE

brincam de forma livre ou aleatória (RAUL, 2011).

Lúdico é um adjetivo masculino com
origem no latim ludus que remete para jogos
e divertimento, através do lúdico a criança
recria e mostra como vê e constrói o mundo.
Através da brincadeira, a criança experimenta
conhecer o mundo, suas texturas, cores, formas
e sabores. Ainda através do brincar a criança
aprender como se portar no convívio social e
estimula o desenvolvimento do corpo, cognitivo,
social e afetivo (CORIA-SABINE,
2009).

Segundo Vygotsky citado por Coria-Sabine
(2009, p.23) afirma que há uma diferença da
aprendizagem escolar, da espontânea que
ocorre no dia a dia, a aprendizagem na escola
é sistematizada e trabalha com conceitos
específicos. Através do brincar torna a
criança mais criativa, desperta a curiosidade,
traz autonomia, facilita o convívio social,
aspectos psicomotores e da linguagem e traz
aprendizagens significativas ao longo da vida.

“O Brincar é coisa séria! Isso envolve
uma atitude por parte do adulto, seja ela nos
momentos planejados ou livres, seja durante a
atuação pedagógica voltada a aprendizagem
significativa”
(RAUL,
2011,
p.29).

Winnicott, Citado por Raul (2011,
p.105) afirma que “é no brincar, e somente
no brincar que o indivíduo, criança ou
adulto pode ser criativo e utilizar sua
personalidade integral e é somente sendo
criativo que o indivíduo descobre seu eu”.

A brincadeira cria uma ponte entre a
fantasia e a realidade, levando a criança
solucionar conflitos por meio da imitação,
ampliando assim seu horizonte de mundo,
desenvolvendo
suas
competências,
habilidades e atitudes. O brincar é acima de
tudo uma fonte de prazer e simultaneamente
gera o aprendizado, independente da classe
social ou faixa etária a criança gosta de brincar,
estas atividades devem ser entendidas pelos
pais e educadores, que é através do brincar
que gera o aprendizado para as crianças.
A atividade lúdica na vida da criança traz
vários aspectos positivos como preparar para
vida, traz uma liberdade de ação, autonomia,
possibilidade de repetição de experiências
e uma realização simbólica dos desejos
através da imaginação
(RAUL, 2011).
De acordo com RCNs para a Educação
Infantil Volume 1, p.23 [...] Educar significa,
portanto propiciar situações de cuidados,
brincadeiras e aprendizagens orientadas
de forma integrada [...]. No entanto vale
ressaltar que há uma grande diferença entre
brincar em casa e brincar na escola, pois está
ligado diretamente na intencionalidade do
aprendizado, na escola tem um propósito uma
finalidade, em casa geralmente as crianças
869

Portanto o brincar é um agente facilitador,
e cabe ao educador e pais
estimular ambientes que
promovam a ludicidade para
as crianças, seja ambientes
planejados,
atividades
espontâneas,
jogos,
brinquedos e brincadeiras,
estimulando a imaginação
e a fantasia. Pois é
brincando que a criança
se descobre, descobre
o
mundo,
aprende,
inventa,
desenvolve
conhecimentos,
habilidades
e
atitudes
positivas.
Logo
pais,
professores e educadores
devem proporcionar momento
de brincadeiras, fazendo que
os tornem futuros cidadãos
críticos reflexivos, com bons
hábitos e boas práticas em
sociedade (RAUL, 2011).
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A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

corporal, equilíbrio, flexibilidade, coordenação
motora, lateralidade, convívio social, ou
seja, elementos ligados a psicomotricidade.

Costa, Citado por Raul (2011, p.31 ) afirma ´´Educar é
ajudar a pessoa a tomar consciência de si mesma, dos
outros e da sociedade, oferecendo ferramentas para
que o outro possa escolher, entre muitos caminhos,
aquele que for compatível com seus valores, com sua
visão de mundo e com as circunstâncias adversas
que cada um irá encontrar (RAUL, 2011, p. 31).

O professor da educação infantil poderá
trazer como momentos do brincar nos
espaços livres, estimulando a criatividade e
imaginação dos seus educandos, atividades
por meio de jogos, brinquedos, brincadeiras
como faz de conta, portanto o ludicidade
A educação infantil é a base da formação como um todo deve ser uma ferramenta
do indivíduo no desenvolvimento motor, para o professor da educação infantil.
cognitivo, social e afetivo. Na educação
Raul (2011 p.165) afirma a importância
infantil, os jogos e as brincadeiras devem estar
interligados com a aprendizagem, nos anos da criança construir o seu próprio brinquedo,
iniciais o educador deve utilizar a ludicidade valorizando o potencial criativo dos
como recurso facilitador da aprendizagem educandos, desenvolve a coordenação
o
desenvolvimento
cognitivo.
da criança, atrelando a teoria a vivência motora,
prática, desta forma irá estimular seus alunos
A construção do próprio brinquedo é que
a ter autonomia e solução dos problemas.
A ludicidade como pode trazer fatores como a sustentabilidade,
recurso pedagógico é muito mais do que utilizando materiais recicláveis por exemplo,
um método de ensino na educação infantil; poderá resgatar brinquedos tradicionais
é uma possibilidade de dar ao educando como pião, estimular a criatividade como
a descoberta e a construção livre de sua citado pela autora e o estímulo do consumo
personalidade e de seu olhar crítico com o consciente, onde gera a consciência na
meio ao qual pertence ( DUPRAT, 2015, p.10). criança que não é preciso ter dinheiro
para ter um brinquedo incrível, pois com
Outro fator importante citado pelas criatividade e os recursos certos podem
autoras é a importância do planejamento elaborar os seus próprios brinquedos.
tanto da escola quanto dos professores para
Na educação infantil, o lúdico como recurso
preparar o espaço onde a brincadeira será
desenvolvida, planejar o tempo que será pedagógico direcionado a alfabetização,
utilizado durante a atividade e a seleção dos poderá trazer a aprendizagem significativa, é
materiais, desta forma o educador atingirá importante que o educador se envolva neste
a excelência da realização da atividade, processo, para que seus alunos atinjam os
independente da faixa etária trabalhada em resultados esperados, através de jogos e
questão. Segundo Amorim apud por (RAUL brincadeiras, as crianças conheçam as letras,
2011, P.125) “a criança na educação infantil e para trazer uma ação pedagógica de forma lúdica.
anos iniciais do ensino fundamental, o espaço
De acordo com Vygotsky citado por Raul
é o corpo vivido, descoberto e conquistado
com suas próprias vivências, sendo esta a (2011 p. 117) o melhor método para aprender
referência básica para que ela primeiro localize ler e escrever é descobrir habilidades
a si mesma no espaço e depois aos outros”. durante situações de brincadeiras. E
preciso que as letras passem a tornar-se
Portanto o brincar na educação infantil uma necessidade na vida das crianças.
estimula a criatividade, o desenvolvimento de
As atividades de ensino devem ser
habilidades motoras como força, esquema
870

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

organizadas com o intuito de estabelecer um
desafio e o convite ao raciocínio. Para isso,
elas devem ser ancoradas nos conceitos já
conhecidos pelas crianças, porém devem
ter um nível que exija a reorganização
do aprendido e a apropriação de novos
conceitos (CORIA-SABINE, 2009, p.23).
Portanto se o professor da educação infantil,
no momento da alfabetização, trouxe palavras
que as crianças tenham vivência, facilitará
a construção do conhecimento, pois elas
farão associação da palavra com as letras.
A ludicidade na educação infantil
torna o professor um sujeito ativo no
processo da construção do conhecimento
dos
seus
educandos,
através
de
diferentes formas de linguagens como os
aspectos cognitivos, afetivos e sociais.

BRINQUEDOS, BRINCADEIRAS E
JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

dele, prepara a criança para viver em sociedade.
Raul (2011) afirma que um objeto é considerado
um brinquedo quando atende à função lúdica,
que significa propiciar momentos de diversão.
A brincadeira é uma atividade espontânea, que
a criança poderá desenvolver sozinha ou em
grupo, através da brincadeira, leva a criança a
solucionar conflitos por meio da imitação, amplia
suas questões afetivas, cognitivas, motoras e
sociais. As brincadeiras podem ser educativas,
tradicionais, faz de conta e construção.
Duprat (2015) afirma que a brincadeira
tem um aspecto mais libertário, pois ela
estimula a imaginação, e deixa que a criança
exponha seus raciocínios, pensamentos e
ideias, ou seja, ela se mostra ao mundo,
ao mesmo tempo que se descobre.
O jogo é caracterizado pela presença as
regras, através dele é possível fazer um trabalho
em equipe, trazer um bom relacionamento
interpessoal com a turma, desenvolve
autonomia, desenvolve a coordenação motora,
limites e trabalha a ansiedade. Portanto o
jogo é uma excelente ferramenta para o
professor trabalhar com os seus alunos.

O brinquedo é fundamental para a criança,
ele dá vida a brincadeira, onde não há regras, a
criança usa a criatividade e a imaginação com
o brinquedo. Nos anos iniciais é interessante
trazer brinquedos para a criança que estimule
o comportamento pacífico e colaborativo, pois
Os jogos de regras são um excelente recurso a ser
utilizado
na educação infantil e anos iniciais do ensino
através

fundamental, pois auxiliam o trabalho educativo do
professor, que percebe algumas lacunas no processo de
desenvolvimento e aprendizagem infantil nos aspectos
sociais, afetivos e motores (RAUL, 2011, p.160).

A autora traz várias sugestões
de jogos de regras que podem ser
aplicados em sala como queimada,
corrida de canguru, berlinda, entre
outros. O interessante é a
proposta que ela traz, pois ao
final de cada capítulo traz um
questionário de atividades para
o leitor e ao final do livro, várias
sugestões de brincadeiras
e jogos que podem ser
desenvolvidos em sala de
aula, de acordo com a
faixa etária dos educandos.
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Conforme Duprat (2015), o ato de jogar
ajuda a criança no seu desenvolvimento
físico, afetivo, social e intelectual, pois,
através das atividades lúdicas, a criança
forma conceitos, relaciona ideias, estabelece
relações lógicas, desenvolve a expressão
oral e corporal, reforça habilidades sociais,
reduz a agressividade, integra-se na
sociedade e constrói seu autoconhecimento.
Rau (2011), estabelecer o contato direto com
contos de fadas na educação infantil, cria uma
ponte direta com os sentimentos e desejos de
cada uma das crianças, Quem nunca sonhou
em ser princesa ou príncipe? , ou seja, viver o
real ensinando a arte. A arte é de acesso de
todos, sem distinção ou exceção, e ao deixar
que a criança se identifique e se descubra.
Através dos jogos a criança aprende com
muito mais prazer e facilidade, desenvolvendo
a capacidade de cumprir e criar regras,
estabelecendo papéis e permitindo-se criar e
inovar, destacando também que o brinquedo
é o caminho pelo qual crianças compreendem
o mundo em que vivem. É a oportunidade de
desenvolvimento, pois com o jogar e o brincar
a criança experimenta, descobre, inventa,
exercita sua imaginação vivendo assim uma
experiência que enriquece sua sociabilidade e a
capacidade de se tornar um ser humano criativo.

é no ato de brincar que a criança desfruta
elementos da realidade e fantasia, ela começa
a perceber a diferença do real e do imaginário.
É por meio do lúdico que ela desenvolve não
só a imaginação, mas também fundamenta
afetos, elabora conflitos, explora ansiedades
à medida que assume múltiplos papéis,
fecunda competências cognitivas e interativas.
Segundo Sabine (2009), afirma que os
jogos contribuem de forma prazerosa para
o desenvolvimento global das crianças, para
inteligência, para a efetividade, motricidade
e também sociabilidade. Por meio do lúdico
a criança estrutura e constrói seu mundo
interior e exterior. As atividades lúdicas
podem ser consideradas como meio pelo
qual a criança efetua suas primeiras grandes
realizações. Por meio do prazer ela expressa
a si própria suas emoções e fantasias.

O jogo é um estímulo natural e influência
no processo de desenvolvimento dos
esquemas mentais. Seus benefícios permitem
a integração de várias ações como: a afetiva,
a social motora, e cognitiva, a social e a
afetiva. Existem algumas considerações sobre
a função lúdica e educativa do brinquedo. A
função lúdica do brinquedo promove prazer,
diversão e até mesmo desprazer, quando
escolhido voluntariamente, com função
educativa o brinquedo ensina qualquer coisa
Para Raul (2011), uma dificuldade que essa que complete ao indivíduo em seu saber, seus
concepção de ensinamento apresenta ,é de conhecimentos e sua apreensão do mundo.
como diferenciar as artes e seus significados,
porém cabe á nós professoras usarmos nossa
Segundo Sabine (2009), acrescenta que
visão de observação e distinguir a prática das os jogos devem ser utilizados com o objetivo
habilidades que cada aluno traz de bagagem. de ajudar o aluno no desenvolvimento do
Ainda, de acordo com as pesquisadoras raciocínio lógico, para que ele tenha clareza
o indivíduo no processo de aprendizagem nas funções sociais existentes no nosso dia a
passa por fases distintas, ampliando a sua dia. Para uma utilização eficiente e completa
reflexão sobre o seu sistema até chegar ao do professor com jogos educativos é
seu domínio, vivendo o lúdico. Por meio do necessário realizar previamente uma avaliação,
lúdico a criança aprende a ganhar, perder, observando como conduzir cada aluno
conviver, esperar sua vez, lidar com as nesse processo de socialização, analisando
frustrações, conhecer e explorar o mundo. As tanto aspectos de qualidade como aspectos
atividades lúdicas têm papel indispensável pedagógicos e fundamentalmente a situação
na estruturação do psiquismo da criança, pré-jogo e pós-jogo que se deseja atingir.
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O jogo educativo é essencial, pois
possibilita a criança uma aprendizagem
por meio das vivências, por meio das quais
podem experimentar sensações e explorar
as possibilidades de movimentos do seu
corpo e do espaço adquirindo um saber
globalizado a partir de situações concretas.
A atividade lúdica é um instrumento que
possibilita que as crianças aprendam a
relacionar-se com outras crianças, promove
o desenvolvimento da linguagem e da
concentração consequentemente gera uma
motivação a novos conhecimentos. O
eixo da infância é o brincar, sendo um dos
meios para o crescimento, e por ser um
meio dinâmico, o brinquedo oportuniza o
surgimento de comportamentos, padrões
e normas espontâneas. Caracteriza-se por
ser natural, viabilizando para a criança há
uma exploração do mundo exterior e interior.

a realidade a que pertence aquele aluno.
Na infância os jogos são essenciais
para o desenvolvimento de construção,
estimulando todos os sentidos tais como:
psicomotor, cognitivo, social e emocional,
desenvolvendo a capacidade de pensar,
refletir, abstrair, organizar, realizar e avaliar.
Quando a criança joga, ela libera e
realiza suas energias e tem o poder de
transformar uma realidade proporcionando
condições de liberação de fantasia.
O professor da educação infantil poderá
trazer jogos cooperativos para seus
alunos, estimular o compartilhamento,
nestes jogos todos cooperam e ganham,
estimula as interações em grupo, a empatia
e o potencial criativo dos envolvidos.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA
A brincadeira caracteriza-se por sua EDUCAÇÃO INFANTIL

organização e pela utilização de regras; a
brincadeira é uma atividade que pode ser tanto
coletiva quanto individual, onde as existências
das regras não limitam a ação lúdica, a criança
pode modificá-la, quando desejar, incluir
novos membros, retirar e modificar as próprias
regras, ou seja, existe uma liberdade da criança
agir sobre ela. Para a autora, a brincadeira
se constitui em uma atividade em que as
crianças, sozinhas ou em grupo, procuram
entender o mundo e as ações humanas
nas quais estão inseridas no seu dia a dia.

O objetivo do ensino de didática é equipar
o aluno, futuro professor, com instrumentos
teóricos que funcionem como recursos a
serem mobilizados em situações concretas
da atuação pedagógica. O ensino de
didática na formação de professores tem
por objetivo conscientizar os alunos quanto
às concepções e conceitos referentes às
disciplinas a serem ministradas e ao modo
de ensiná-las. O professor deve, portanto,
buscar meios de ensino que chamem a
atenção ao lúdico, e ao que interessa para seu
Segundo Sabine (2009), trabalhar com aluno. O mundo lúdico é cheio de fantasias
jogos é fazer com que a criança aprenda e a arte trabalha brincando “despertando
de forma prática, interativa e alegre, ou seja, os interesses daqueles que a buscam.
participando de atividades mais descontraídas
o aluno se sente feliz e motivado e ao mesmo
Existem inúmeras formas pedagógicas para
tempo adquire o seu conhecimento de se dirigir às ações dos educandos. Crianças de
forma prazerosa. As regras de um jogo são 4 e 5 anos, por exemplo que se encontram na
feitas para que a criança adquira valores educação infantil, tem visões acentuadas para
que possam ser usados durante toda a sua receber informações e associar a sua fantasia.
vida, é por isso que ao fazer as atividades o
educador deve pensar quais são os objetivos
Sabine (2009), afirma que o aprendizado
daquele jogo para aquela faixa etária e para acontece de maneira continuada e progressiva
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requerendo ferramentas que possibilitem seu
Esta pesquisa que como aportes os
desenvolvimento, o brincar pode ser uma dessas trabalhos de Rau (2011); Coria Sabine e
ferramentas, aliando o prazer com o aprender. Lucena (2009) e Duprat (2015) que abordam
as questões sobre a importância da ludicidade
Nos dias atuais a tecnologia avança que deve ser valorizada e presente nas
aceleradamente inclusive na educação, atividades pedagógicas que desenvolvem os
sendo necessário pensar ações pedagógicas aspectos físico, cognitivo, afetivo da criança.
que acompanhem essas tecnologias e que A ludicidade está presente nas brincadeiras
façam com que os alunos se interessem, de educação infantil discutido neste artigo.
mas as atividades lúdicas não podem
ser esquecidas na porque a alternativa
Este artigo foi complementado com
de trabalhar de maneira lúdica em sala materiais em vídeos e books que retratam
de aula é muito atraente e educativa. também a importância de ser respeitada a
etapa da criança que brinca e constrói seu
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS conhecimento através da brincadeira, a
escola como lugar de imaginação e ação,
O tipo de pesquisa tem base no levantamento a importância do educar e a brincadeira. É
bibliográfico, com autores que falam sobre o através do brincar e tão somente no brincar
tema da infância e a Ludicidade, brinquedos, que as crianças reproduzem e ressignificam
brincadeiras e jogos na educação infantil e a aquilo que está no plano de sua estrutura
cognitiva, o olhar que o professor
formação dos professores. Foram pesquisados
deve ter e a didática que irá
também no Google, books que ressalta a
utilizar respeitando essa
formação do professor e sua prática e
brincadeira. Este material
youtube os assuntos referentes ao lúdico
pode contribuir para uma
e a psicomotricidade na educação
maior compreensão da
infantil, a importância do brincar.
temática
apresentada
neste artigo.
No portal do MEC foi realizada uma
pesquisa para maior compreensão do
Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (1998), que ressalta
a importância dessa brincadeira, o jogar
está nos documentos oficiais da educação
infantil, as brincadeiras e os jogos
devem ser bem planejados pelo
educador, pois, se bem utilizadas no
processo de ensino aprendizagem,
se tornam um grande aliado na
introdução dos conteúdos. Assim,
os jogos e as brincadeiras ganham
cenários e espaço na rotina
escolar das crianças da educação
infantil e penetram nas instituições
infantis criadas a partir de então.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho nos leva a considerar que a educação está passando por importantes
modificações com o mundo globalizado, que o professor da educação infantil, deve ficar atento a
estas mudanças, o universo infantil tem comportamentos e formas diferentes de brincar ao longo
dos anos, estamos na geração da tecnologia. Para isto o professor deve analisar as características
dos seus alunos e como será abordada a ludicidade dentro do seu conteúdo, ao longo do trabalho.
O professor identificando estas diferenças dos seus educandos, aplica uma educação
personalizada de forma mais direta e pessoal possível, pois o mesmo conhece as habilidades
e competências de cada um, trabalhar a sua turma de uma forma mais didática dentro da
habilidade deles, podendo expor o seu conteúdo através de músicas e ritmos, peças teatrais,
contação de história, confecção dos próprios brinquedos, exploração da natureza entre outros.
Dessa forma o professor traz uma aula interativa, divertida e com um melhor
resultado no aprendizado. E como consequência haverá alunos mais motivados,
críticos e reflexivos, independente da idade dos mesmos. É fundamental repensar
a postura do professor mediante essas novas demandas para uma aprendizagem
consistente com métodos eficazes para que venha marcar a história dos seus alunos.
O professor da educação infantil, deve se posicionar como um agente de
mudança, trazendo sempre a ludicidade para suas aulas, pois é através do
brincar que gera uma aprendizagem com prazer para seus pequenos educandos.
Tendo como resultado disto, futuros cidadãos críticos reflexivos, pois tudo
começa na educação infantil, a fase inicial da criança, que com o tempo vão
filtrando a qualidade aprendendo a pensar, criando novos conhecimentos,
habilidades, atitudes e resultado disto, o país vai crescendo e amadurecendo não só
intelectualmente mas economicamente, com uma geração que aprendeu a pensar.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
SUA IMPORTÂNCIA PARA O
CURRÍCULO ESCOLAR
RESUMO: As questões ambientais estão cada vez mais colocadas em evidência nos dias
atuais, visto que impactam na vida dos seres, muitos dos quais são consequências das ações
do próprio homem. Sendo a escola um ambiente em que se objetiva a formação de cidadãos
conscientes, se faz necessário que tais assuntos sejam tratados em sala de aula. Desse modo,
o objetivo do presente artigo é apontar como a Educação Ambiental (EA) impacta positivamente
na formação cidadã dos alunos à medida que a EA tem sido inserida no currículo das escolas,
o que permite que os alunos não só tomem conhecimento da dita temática, mas também
passem a refletir criticamente acerca dos problemas ambientais que se fazem presentes na
sociedade contemporânea. É a partir da consideração das ações de EA executadas nas escolas,
por meio das diversas disciplinas, que se nota o impacto na formação dos alunos mediante
às questões ambientais, de modo que se encontre o equilíbrio entre homem e natureza.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Formação; Currículo Escolar.
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INTRODUÇÃO

A

criança, ainda que não tenha
completa consciência, está inserida
em um meio, a qual futuramente
agirá sobre este. Visando as atitudes
futuras destes que serão os cidadãos, é
necessário que se apresente a ela condições
de mudanças comportamentais, para que
seja um adulto que reflita criticamente suas
atitudes diante do meio ambiente, já que todo
ser humano de alguma forma atua sobre este.
Deste modo, o objetivo deste artigo é analisar
e apontar a importância da abordagem da EA
nas escolas a qual deve estar presente de
maneira contínua na formação do aluno, para
que se possa contribuir na formação consciente
e ambientalista dos alunos. Considerando que
a presença da EA nos currículos escolares
não somente é importante, mas como também
é aspecto educacional previsto por lei.
Desastres ambientais como o que ocorreu
com a Barragem de Brumadinho em janeiro
de 2019, ou demais catástrofes no Brasil e no
mundo ao longo da última década, preocupam
estudiosos
das
questões
ambientais,
visto que seus impactos muitas vezes são
irreversíveis. Assim sendo, são estas questões
as quais devem estar refletidas no Currículo
Escolar. No entanto, a conscientização
não se dá de modo repentino, logo, é
necessário que seja realizado um trabalho
gradual com os alunos, através de projetos
pedagógicos e atividades multidisciplinares.
Ademais, tal preocupação dialoga com a
lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, é um
componente fundamental e permanente
da educação nacional e que deve estar
presente nos mais diversos níveis e
modalidades. Ou seja, planos de aula que
englobam a temática, não somente são
importantes, mas também cumprem a
legislação que aponta para um estudo de
formação ambientalista e cidadã dos alunos.
Para Sato (2004, p. 37) o aprendizado
ambiental é um componente vital, porque
oferece aos alunos motivos que os permitem

chegar à conclusão de que são parte
integrante do meio em que vivem, de maneira
que os fazem pensar nas alternativas de
soluções dos problemas ambientais, bem
como atuarem de modo que mantenham os
recursos naturais para as futuras gerações.
Logo, a abordagem ambiental apresentada
em sala de aula resulta em alunos com
pensamentos ecológicos em um mundo
no qual com o avanço da globalização e
aumento populacional impactam no ambiente,
à medida que a tecnologia excessiva chega
também de modo poluente. É nesse cenário
que entrará o aluno com conhecimento
ambiental para que atuem como foi apontado
por Sato. Ou seja, ainda que os alunos que
já nasceram permeados pela tecnologia
já com considerado avanço, bem como
com o meio ambiente já se deparando
com sérias consequências, através da EA
eles poderão encontrar o equilíbrio entre a
realidade que vivem e atitudes sustentáveis.
Ao se refletir a respeito da importância da
EA como ocorre nesse artigo, nota-se que
questões ambientais não são lugares comuns
em sala de aula, mas sim constituem como
parte fundamental na formação acadêmica do
aluno. Ademais, é possível a percepção de
que a sustentabilidade é fruto da EA contínua
no decorrer da vida escolar dos alunos.
Não obstante, também será pauta do
presente artigo o papel do professor diante da
EA, visto que é ele que media a relação entre
o objeto de estudo e o aluno, para que as
informações obtidas nas aulas reservadas para
as propostas educacionais da EA não sejam
tratadas como assunto distante da realidade
dos alunos ou como algo superficial ou abstrato,
para que ao fim do projeto pedagógico, se
tenha o maior êxito possível de absorção
dos alunos com os assuntos trabalhados.
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A IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO
CURRÍCULO ESCOLAR

tornam capazes de agir, seja individualmente
ou coletivamente, na busca de soluções
para os problemas ambientais, tanto
os
presentes
quanto
os
futuros.

Para França (2018, p. 2), ao se considerar
o avanço da industrialização, bem como seus
impactos na comunidade, viver na sociedade
contemporânea já é um ato de impacto para o
meio ambiente e nenhum ser humano consegue
deixar de agir sobre esse. Cabe a cada
indivíduo pensar criticamente sobre as próprias
ações para com ele, de modo que se tenha um
pensamento mais ambientalista em seu cotidiano.

Pela necessidade de ser contínua, a EA
deve ser trabalhada nas diversas fases de
aprendizagem, mas deve ter um destaque ainda
maior nos primeiros anos de escolarização,
visto que é mais fácil a conscientização de
crianças do que a de adolescentes e/ou adultos.
Ademais, as crianças são os futuros adultos,
e uma criança consciente provavelmente
também será um adulto consciente, além disso,
elas também servem como influenciadores de
Na tentativa de acompanhar as mudanças e atitudes ambientalistas, uma vez que acabam
avanços tecnológicos, bem como o crescimento transmitindo aos pais e/ou responsáveis
populacional, surge na década de 1960 a o que está sendo visto em sala de aula.
necessidade de discussão sobre os riscos
ambientais decorrentes da relação entre homem
A EA é mais efetiva quando trabalhada
e natureza. Deste modo, para Silva (2012, p. 4), coletivamente, ou seja, deve ser implantada
a EA é o ramo educacional pelo qual se objetiva em diversas escolas de modo que chegue ao
a disseminação do conhecimento sobre o meio maior número de alunos possível, permitindo
ambiente, de maneira que se preserve e se que seus impactos positivos sejam mais
utilize conscientemente os recursos naturais. facilmente notados à medida que as atitudes
Contudo, esse aprendizado deve ser
permanente e que permita que os indivíduos
adquiram conhecimentos e valores e
determinação que os

sustentáveis se espalhem de modo mais
genuíno e dinâmico. Com o objetivo de que
a EA não seja trabalhada isoladamente em
apenas algumas unidades escolares, no ano de
1988, foi incluído na Constituição Federal um
capítulo no qual é retratada a importância
do meio ambiente como um bem comum
e fundamental para a qualidade
de vida e saúde populacional.
Depois, em 1997, o Ministério da
Educação desenvolveu uma proposta
que dava ênfase aos assuntos
relacionados ao meio ambiente
apresentados
no
ambiente
escolar através dos PCN’s.
Finalmente, em 1999 a lei nº
9.795 assegura para que a EA
esteja presente nos Currículos
Educacionais
das
escolas.
Todos esses movimentos apontam
para uma mesma ideia: discussão
acerca de questões ambientais para
a formação de um cidadão crítico
e consciente que estará apto para
atuar na realidade socioambiental.
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Deste modo, a escola pode intervir criando
um ambiente coerente e fornecendo informações
importantes e concretos para o sucesso nos
desenvolvimentos dos projetos pedagógicos.

suficientes, é necessário também que haja
um processo educativo, com atitudes próambientais e sociais. Com a EA, se objetiva
que todo o consumo seja realizado de modo
consciente e não de forma desordenada. Ao
Nota-se que a demora em incluir a EA nas ser adotada pelas escolas, os alunos terão
escolas resultou no fato de que as atuais recursos para administrar melhor as questões
gerações adultas muitas vezes não possuem ambientais do que a atual geração de adultos.
postura ambientalista, diante dos processos
tecnológicos e seus impactos que ocorrem A RELAÇÃO DO PROFESSOR COM A
nos dias de hoje. Logo, é mais comum que EDUCAÇÃO AMBIENTAL
assuntos como a importância da reciclagem
entre crianças do que em meio aos adultos, visto
Segundo Cruz e Zanon (2010, p. 2)
que elas têm espaço para trabalhar tais
é esperado que na escola, ao
ideais que muitos adultos não têm,
se desempenhar seu papel
tampouco tiveram em outro
pedagógico se desempenha
momento de suas vidas.
o papel de análise e
Além disso, por a
escola ser um dos
primeiros ambientes que
a criança se depara com
a experiência de viver
no coletivo, ou seja, os
debates
proporcionados
no
ambiente
escolar
acerca de questões que e s t a r ã o
presentes na realidade de todos, os alunos
não apenas refletem a respeito das questões
principais da EA (conscientização ambiental,
postura
ambientalista,
responsabilidade
socioambiental, etc.), como também trabalham
a coletividade. Ou seja, os projetos que
abrangem a EA se dão com maior êxito quando
são trabalhados de acordo como Vygotsky
defende sua teoria do aprendizado: através da
compreensão do homem como um ser que se
forma através do contato com a sociedade.
Conforme afirma Varine (2000, p. 62) “a
natureza é um grande patrimônio da sociedade.
Consequentemente, a Educação Ambiental se
torna uma prática social, com a preocupação
da preservação dessa sua riqueza.” Ou seja,
para o autor se o meio ambiente está sendo
prejudicado em decorrência do crescimento
e avanço populacional, denunciar os estragos
na natureza realizados pelo homem não são

compreensão da atual
situação junto às crianças
e os adolescentes em
formação e isso ocorre
através das discussões
monitoradas pelos docentes.
Todo conteúdo a ser
trabalhado em sala de
aula, independente da fase escolar, é um
objeto de ensino que deve ser adaptado
pelo professor que deve chegar ao aluno
de forma que ele consiga compreender da
melhor forma possível, e assim, realizar com
êxito a sua aprendizagem, visto que essa
é o fenômeno que ocorre quando o aluno
consegue absorver, compreender e aplicar
em seu cotidiano o que foi passado em sala
de aula, outrora como objeto de ensino.
O modo em que deve ser passado o
conteúdo varia de cada docente, visto que
é ele quem melhor conhece os alunos bem
como a dinâmica de aula que por eles é
melhor aceita, as estruturas que a escola em
que leciona fornece, dentre outros aspectos.
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A aplicação dos conteúdos relacionados
a EA não se diferem das demais propostas
pedagógicas que devem ser passados
aos alunos, quando se considera o papel
do professor. Contudo, deve sempre
se optar por atividades que possam
resultar em aulas mais dinâmicas e com
possibilidade de debate, porque se objetiva
a maturidade do aluno enquanto cidadão
ante aos problemas ambientais com os
quais ele vai se deparar na vida adulta.
Para maior sucesso de um projeto
pedagógico que adota a EA, o professor deve
considerar que é um conteúdo multidisciplinar,
porque mais do que assuntos de conteúdo
acadêmico, é uma prévia da vida adulta em
sociedade, a qual o aluno provavelmente
já não estará no ambiente escolar.
Ou seja, mais do que conteúdos regulares
como leitura e interpretação de texto, ou aplicação
dos problemas relacionados a quantidade de
lixo que se produz, o professor pode lançar
mão de conteúdos como documentários,
filmes, palestras ou exposições artísticas
como as produzidas pelo artista Vik
Muniz. Já que estudar a respeito de
objetos como o lixo propriamente dito,
ou o esgoto é mais simples, porque
possuem forma, cor, volume e
principalmente cheiro definidos,
mas tratar de como conviver
com questões como a poluição
atmosférica é um trabalho
menos palpável e necessita
de maior reflexão ambiental.
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A partir de atividades que vão além do
papel e do lápis os alunos notam que os
aprendizados de sala de aula não devem ficar
somente preso no ambiente escolar. Logo,
os professores não apenas transmitem a EA
aos seus alunos, mas indiretamente também
às pessoas que convivem com seus alunos,
impactando não somente nas atitudes dos
futuros, mas também aos da atual geração
é influenciada ainda que de modo mais sutil.
No entanto, é importante que o professor
não esqueça que a aplicação da EA não
é somente estudo de flora e fauna bem
como os desastres ambientais, mas acaba
sendo também necessário pensamento
político, social, questionamento de avanços
tecnológicos, dentre outros, visto que a EA
é um conjunto que deve ser composto por
vários pilares da vida de um cidadão. Desse
modo, o professor é agente da sociedade
quando começa a levar a EA aos seus alunos.
Considerando o Método Montessori em
que a criança aprende a partir da própria
autonomia, através da liberdade com
limites e respeito pelo desenvolvimento
natural das habilidades físicas, sociais
e psicológicas da criança. Ou seja, a
EA também pode ser aplicada nesse
método, porque o aluno desenvolverá
a partir do foco em si mesmo frente
ao ambiente a conscientização
ambiental e suas atitudes para com
o meio do qual ele é parte integrante.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A
AGENDA 21
Para Cruz e Zanon (2010, p. 5), a
Agenda 21 é uma forma de envolver as
crianças e adolescentes, bem como a
comunidade nas questões ambientais, para
tanto é essencial uma formação crítica e
participativa, o que é possível a partir da
exposição do que se trata tal conceito.
A Agenda 21 é um programa de ação
baseado em um documento de 40 capítulos,
o qual promove em escala planetária um novo
padrão de desenvolvimento que busca conciliar
métodos de proteção ambiental, justiça social
e eficiência econômica. Sendo o ponto central
desse processo o levantamento de quais são
as prioridades no desenvolvimento de uma
comunidade e elaboração de um plano de ação,
que considera aspectos da sustentabilidade e
integração de aspectos sociais, econômicos,
ambientais, dentre outros, a longo prazo.

A Agenda 21 é um resultado da Conferência
realizada no Rio de Janeiro, que ficou conhecida
como Rio-92, que foi um compromisso
assumido por mais de 170 países que busca
o desenvolvimento sustentável do planeta.
Para atingir o objetivo do desenvolvimento
sustentável da Agenda 21 é necessário que
haja um planejamento justo de modo que
se planeja cuidadosamente os diferentes
usos dos recursos naturais, à medida que se
possibilita o mesmo direito de oportunidade
de contato com o ambiente que se tem hoje
às gerações futuras. Isso se dá através das
responsabilidades que as cidades têm de
implementar as Agendas 21 Locais através de
um processo participativo, o qual se dá dentre
outros modos, nos currículos escolares.

Deve se considerar que os princípios
883

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

da EA perante a lei possuem um enfoque
humanista, no qual a percepção ambientalista
salienta os aspectos socioambientais e
culturais que indicam um trabalho que visa
a interdisciplinaridade, com incorporação
ética e que permita a articulação entre
global e local. Desse modo, dentro da sala
de aula é possível se construir valores
ambientais que serão difundidos, utilizandose de projetos que possibilitem vivências
que apresentam consciência ambiental.
Nota-se que não necessariamente é preciso
trabalhar detalhadamente o que é a Agenda
21, visto que seus conceitos podem parecer
abstratos para os alunos, principalmente
quando esses se encontram nos anos iniciais
do ensino fundamental ou ainda na educação
infantil, mas quando se adota a EA logo no
início da vida escolar,

o
aluno

terá maturidade para depois entender o conceito
da Agenda, bem como para desenvolver
atitudes ambientalistas no seu cotidiano.

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
REFLETIDA NA SUSTENTABILIDADE
Segundo Jacobi (2003, p. 193) e de acordo
com Loureiro (2006, p. 40), a sustentabilidade
ambiental se torna parte fundamental da base
teórica da EA crítica. É essa sustentabilidade
que se problematiza como conteúdo
curricular na educação, enquanto processo
formativo e método interpretativo, que se
relaciona aos princípios básicos da interação
entre sociedade e natureza, de modo que
se possibilite condições de vida viáveis nas
distintas escalas espaciais e temporais.
Essas ditas escalas se apresentam em
esferas sociais como as questões econômicas
e ecológicas que permitem pensar processos
que respeitem as diferentes realidades sociais e
dos ecossistemas, de modo que se eduque as
crianças para preservar e potencializar
as diversidades.

Ou seja, educar
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para a sustentabilidade ambiental é educar para
outro mundo possível, que sempre entende a
sustentabilidade, como aponta Gadotti (2006,
p. 217), um equilíbrio dinâmico com o outro e
também com o meio, fenômeno que possibilita
a harmonia entre os diferentes.
Logo, a ideia de um mundo em que se
separa a sociedade e a natureza, bem
como os seres humanos e os outros seres
vivos, não se encontra sustentação, visto
que não há sociedade fora da natureza; a
primeira é constituída pela segunda, sofre
consequências dela e uma influencia a outra.
A sustentabilidade muitas vezes é um
conceito abstrato, ou pode ser entendido de
maneira errônea, à medida que se acredita que
ela seja somente a capacidade de sustentação
ou conservação de um sistema, no entanto
muitas vezes deixa de se trabalhar caminhos
que os alunos podem trilhar para que se tornem
cidadãos que executem a sustentabilidade.
Nota-se, portanto, que a sustentabilidade
resulta de uma vida escolar na qual se
trabalha continuamente a EA, de modo que
o aluno perceba que ele não vive sozinho
no ambiente, mas sim que faz parte de uma
sociedade, e esta por sua vez é permeada
e influenciada pela natureza. Ainda que
se avance a tecnologia, haja crescimento
populacional, dentre outros avanços que
causam impactos ambientais, não é possível
que a sociedade viva independente da natureza.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os aspectos tratados no presente artigo percebe-se que há pontos positivos e
negativos no fato de que a EA seja exigida por lei a estar presente nos currículos educacionais
das escolas. O positivo de maior destaque é a garantia de que a EA chegará aos alunos, que
contrasta diretamente com o negativo mais forte: o risco de a EA ser tratada de modo banalizado.
O desenvolvimento desordenado e com as altas produções de produtos que acabam
impactando no meio ambiente, de modo que se faz necessário que a população desenvolva
consciência ambiental. Para tanto, é preciso um novo enquadramento mental e conjunto
de valores que se dá principalmente através da educação nos diversos níveis. Isso se faz
fundamental porque cada vez mais os avanços tecnológicos estão intrinsecamente ligados a
vida dos seres humanos. Ou seja, uma vez que a tecnologia não retroceder, cabe aos indivíduos
adaptarem-se a essa realidade de modo que ela não impacte tão fortemente no meio ambiente.
Adams (2004, p. 115) aponta que é essencial encarar os problemas ambientais,
visto que é a partir do ambiente que depende a qualidade de vida da população.
Assim sendo, é necessário que os alunos recebam conscientização para
com o meio ambiente, pois isso resultará na melhoria de vida da sociedade.
Tal melhoria se dá através de uma sociedade sustentável a qual só será constituída
através da educação. Ou seja, uma vez que a EA esteja presente no currículo escolar, de
modo que os alunos tenham contato através de atividades elaboradas para que os alunos
aprendam absorvendo a importância de se ter uma postura ambiental sustentável, é
preciso que a EA acompanhe os alunos nas variadas etapas da vida escolar deles.
É possível notar que as notícias e eventos que envolvem as questões ambientais e
personalidades como Greta Thunberg o que resulta que já fora da sala de aula comece a
surgir questões do que seria o pensamento e as atitudes sustentáveis, a escola consegue partir
destes que serão os conhecimentos prévios dos alunos para introduzir a EA em sala de aula.
Assim, destaca-se que a preocupação com o meio ambiente tem crescido no decorrer das
últimas décadas, de modo que até mesmo a legislação passou a defender a presença da EA
no currículo escolar. E os crescentes acidentes ambientais que ocorreram recentemente no
Brasil e no mundo só confirmam que a preocupação de se estudar as questões ambientais
de modo correto, ou seja, que se objetiva a conscientização do aluno, é de fato justificada.
A escola sendo o primeiro espaço que o aluno percebe o que é viver em sociedade tem
de estar aberta a incorporar a EA para melhor a melhor formação cidadã de seus alunos.
Para tanto, a Educação Ambiental passa a ser instrumento permanente e modificador que visa
melhorar a relação entre o homem e a natureza, promovendo reflexões a respeito das questões
ambientais e demonstrando que as futuras gerações adultas, as quais os alunos que atualmente são
crianças farão parte, é importante que haja um desenvolvimento sustentável. Este desenvolvimento,
bem como a EA só tem um resultado satisfatório quando trabalhado continuamente, é
preciso que comece nos primeiros anos da criança para ser refletida na postura futura deles.
Assim sendo, o ambiente escolar se torna o local ideal, não somente para a aprendizagem,
mas também para a disseminação dos conhecimentos que se relacionam
com o meio ambiente e suas questões, de modo que se forme pessoas
críticas e com consciência dos diversos problemas ambientais, que
serão capazes de cooperar com a preservação do meio ambiente.
Logo, o trabalho pedagógico que abrange a EA tem como base se
concentrar nas realidades da vida social, uma vez que o conhecimento
da realidade se dá a partir das experiências dos indivíduos em
contraste com o coletivo. É através do conhecimento do conceito
de ser ecologicamente sustentável que se facilita a conscientização
dos alunos. Em suma, a EA é aquela que permite que o aluno tenha
ferramentas para pensando por si mesmo consiga trilhar um caminho mais
justo, solidário ético e com valorização da sustentabilidade, que mais do
que conteúdo passado em sala de aula, será um estilo de vida que ele seguirá.
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PSICOMOTRICIDADE: O
LÚDICO E A EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: Este trabalho apresenta uma prática pedagógica que valoriza as contribuições
da psicomotricidade na educação, envolvendo as expressões e o movimento corporal como
facilitadores no processo de ensino-aprendizagem, mostrando como o desenvolver das
capacidades psicomotoras podem ajudar no combate às dificuldades de aprendizagem.
Com esse estudo foi possível observar que as brincadeiras corporais contribuem de maneira
significativa para o processo de ensino-aprendizagem dos educandos, porque os alunos além
de se divertirem aprendendo, sentem que a escola não é algo chato, mecânico, e sim, um
local prazeroso, divertido. Dessa forma, há uma satisfação em ir para a escola, porque querem
sempre saber o que vai acontecer no próximo dia. Essa expectativa é positiva na vida da
criança e torna a aprendizagem mais fácil. Este artigo teve como embasamento teórico autores
como: Gardner (1994), Brikman (1989), Guiraud (2001), Vygotsky (1994), entre outros.

Palavras-chave: Ludicidade; Psicomotricidade; Educação infantil; Movimento.
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INTRODUÇÃO

A

ludicidade e a expressão corporal devem fazer parte da rotina permanente da
educação das crianças, visando contribuir de maneira integral para o desenvolvimento
das mesmas, nos aspectos mentais, psicológicos, sociais, culturais e físicos. Assim,
a psicomotricidade sendo trabalhada no contexto escolar auxilia as crianças na construção de
novos conhecimentos e na melhoria de suas aprendizagens.
Este artigo tenta mostrar as relações da ludicidade e a expressão corporal, como ferramentas
para o processo de desenvolvimento biopsicossocial dos educandos, porque a dificuldade de
aprendizagem existente nas instituições de ensino tem chamado muito a atenção nas últimas
décadas.
Os profissionais da educação como professores e pedagogos tentam conseguir identificar
o problema para direcionar a forma mais adequada de solucioná-lo.
Para ter uma boa estrutura da educação psicomotora é preciso ter uma base fundamental
para o processo de aprendizagem da criança, assim para Rochael (2009), o desenvolvimento
evolui quando uma criança apresenta dificuldades na aprendizagem.
O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico para demonstrar conceitos
relacionados ao movimento de psicomotricidade e como eles podem auxiliar para a resolução
de problemas ligados à aprendizagem nas instituições de ensino.
Para Ferraz:
Todas as crianças, independente de sexo, raça, potencial físico ou mental
têm direito a oportunidades que maximizem seu desenvolvimento, uma vez
que o movimento tem um papel importante nesse processo, o currículo
de educação física na educação infantil implica na estruturação de um
ambiente de aprendizagem que auxilie as crianças a incorporar a dinâmica
da solução de problemas, bem como a motivação para a descoberta
das manifestações da cultura de movimento (FERRAZ, 2007, p. 48).

Sendo assim, sabemos que através do seu corpo a criança percebe o mundo a sua volta
e entende que seu desenvolvimento é estabelecido por meio de trocas que realiza no dia a
dia, quando a criança aprende lateralidade, equilíbrio, atenção, concentração, noção espaçotemporal, entre outros percebe como é importante o aprendizado e melhora como um todo.
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CONCEITOS E DESENVOLVIMENTO
DA PSICOMOTRICIDADE
A motricidade do ser humano e a capacidade
de pensar e agir de acordo com seus desejos
desenvolvidos no intelecto é o que nos diferencia
dos outros animais. Assim, desse modo os
outros animais possuem apenas a motricidade.
Fonseca diz que é:
Do ato ao pensamento e do gesto a palavra, o ser
humano dotado de novos processos psíquicos de
informação entre o corpo e o cérebro adquiriu a postura
bípede, libertou as mãos para fabricar ferramentas,
emancipou a boca e a face para comunicar sentimentos
e pensamentos com os seus semelhantes e finalmente,
inventou o símbolo para fazer história, transmitir cultura
e produzir arte e ciência (FONSECA, 2010, p. 8).

Para Fonseca (2010), é por meio da
motricidade que podemos entrar em contato
com os objetos e a partir desse contato,
podemos confeccionar ferramentas para nosso
uso, e também por meio dessa motricidade
podemos expressar nossas emoções e
estados de espírito, porque nela se fundamenta
as comunicações verbais e não verbais,
com nossos semelhantes.

Fonseca descreveu a psicomotricidade
como:
O campo transdisciplinar que estuda e investiga
as relações e as influências recíprocas e sistémicas
entre o psiquismo e a motricidade. O psiquismo nessa
perspectiva é entendido como sendo constituído pelo
conjunto do funcionamento mental, ou seja, integra
as emoções, os afetos, os fantasmas, os medos,
as projeções, as aspirações, as representações, as
simbolizações, as conceitualizações, as idéias, as
construções mentais, 46 etc, assim como a antecede as
aquisições evolutivas ulteriores. (FONSECA, 2008, p.9)

E Almeida define a psicomotricidade como:
A ciência que tem como objeto de estudo o homem
por meio do seu corpo em movimento e em relação 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 onde o corpo é a origem das aquisições
cognitivas, afetivas e orgânicas ( ALMEIDA, 2008, p. 17).

De acordo com Hermant (1988) autor
do livro Atualização em Psicomotricidade:
O corpo e sua memória. Para a criança
desenvolver seu pensamento, seu equilíbrio
emocional, sua linguagem e suas funções
motoras, é necessário que haja uma série
de influências, tanto internas como externas,
que vão ser fundamentais para a constituição
do equilíbrio motor e psíquico do indivíduo.
Essas influências ocorrem em todo o período
de formação biopsicossocial do sujeito que
começa a partir dos primeiros meses de
gravidez, no período intra-uterino. Na fase
intra-uterina a criança movimenta-se de forma
natural e através desses movimentos ela pode
experimentar sensações agradáveis ou
modificar sensações que não lhe agrada,
imersa no caloroso líquido amniótico.
Segundo Coll e Marchesi (2004),
Wallon definiu o psiquismo humano
como uma consequência do
cruzamento entre o inconsciente
biológico e o inconsciente social.
Baseado nesse pressuposto,
Palácios e Mora (2004) citam
o desenvolvimento psicomotor,
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como exemplo do cruzamento desses dois “um nó que prende psiquismo e movimento
inconscientes. Porque esse desenvolvimento até confundi-los entre si em uma relação
depende de uma série de fenômenos de implicação e de expressões mútuas”.
biológicos para sua estruturação, mas também
depende das interações para sua estimulação.
O cerne da teoria do desenvolvimento
psicomotor tem a finalidade de controlar o
A psicomotricidade está ligada as implicações próprio corpo e a partir disso, possibilitar
psicológicas do movimento e da atividade corporal na
que se tire dele todas as possibilidades
relação entre o organismo e o meio em que ele se
ações
e
expressões
possíveis.
desenvolve. O mundo da psicomotricidade é, então, de
o das relações psiquismo – movimento e movimento
– psiquismo (COLL e MARCHESI, 2004, p. 67).

Para Coll e Marchesi (2004), o recém
nascido já mostra uma grande variedade
de reflexos e movimentos que podem ser
avaliados no teste de Apgar (escala de
avaliação neonatal que avalia o estado do
bebê recém – nascido), inclusive alguns
reflexos que são considerados vitais para
sobrevivência do bebê, como o reflexo de
sucção, que permite a alimentação do recém –
nascido através do leite materno, e outros que
não têm função vital, mas é muito importante
para o desenvolvimento do indivíduo.

Para Coll e Marchesi (2004) esse
movimento engloba dois componentes:
externo e simbólico. O componente externo
compreende a ação desse sujeito no ambiente
e o componente simbólico compreende
as representações do corpo e suas
possibilidades de ação de maneira expressiva.

Nos dois primeiros anos de vida do
sujeito, o desenvolvimento psicomotor
pode ser observado nos pequenos gestos
e movimentos da criança. Nas primeiras
semanas de vida os movimentos do bebê
não são controlados, eles se desenvolvem
quase que de forma involuntária e só no
Com o passar do tempo alguns reflexos vão final da primeira infância, por volta dos dois
desaparecendo e outros vão se aprimorando anos idade, que a criança passa a apresentar
e se transformando em ações voluntárias, significativo controle de seus movimentos.
fundamentais para o desenvolvimento
psicomotor, por exemplo, segurar alguma
Nesse momento ela já se mantém de
coisa; e outras continuarão como simples pé podendo fazer movimentos complexos
reflexos, por exemplo, o ato de fechar de equilíbrio como o ato de correr.
os olhos diante de um estímulo visual.
A presença desses reflexos no neonato é um sinal
de normalidade; o progressivo desaparecimento
posterior, até os quatro meses, daqueles que não
serão mantidos também é um sinal de normalidade
evolutiva, que simplesmente indica que o córtex
cerebral está tomando para si o controle voluntário
de ações e movimentos que antes eram controlados
por partes inferiores do cérebro relacionados com
os automatismos (COLL e MARCHESI, 2004, p. 67).

A psicomotricidade relaciona as maturações
cerebrais com alguns componentes relacionais
que ratifica a idéia de que as crianças se
relacionam com objetos e outras pessoas
de forma construtiva. Coll e Marchesi (2004,
p.68) definem a psicomotricidade como

Durante a primeira infância, motricidade e psiquismo
estão entrelaçados, confundidos: são dois aspectos
indissolúveis do funcionamento de uma mesma
organização. (...) Na segunda infância (3-4 a 7-8), as
aquisições motoras, neuromotoras e perceptivo-motoras
efetuam-se num ritmo rápido: tomada de consciência
do próprio corpo, afirmação da dominância lateral,
orientação com relação a si mesmo, adaptação ao
mundo exterior (...), (STOKOE E HARF, 1987, p.126).

Stokoe e Harf (1987) destacaram alguns
aspectos da psicomotricidade infantil: Tônus
(muscular), esquema corporal (conhecimento
do corpo), espaço (orientação, organização e
adaptação), ritmo (adaptação do corpo aos
ritmos), Modalidade de inteligência (relação
892
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entre a capacidade intelectual e atividades
sensório-motoras), que vão se aprimorando
ao longo do desenvolvimento da criança.
Para Coll e Marchesi (2004), o processo
de desenvolvimento da psicomotricidade
da criança, fica claro na observação da
diferenciação entre a psicomotricidade fina,
pequenos músculos da mão e a psicomotricidade
grossa, grandes músculos do corpo,
processos que relacionam a coordenação
de grupos musculares que envolvem o
mecanismo
de
locomoção,
equilíbrio,
controle postural e de pequenos músculos.
Como foi visto, entre os dois e os seis anos de
idade a criança alcança significativas conquistas
na sua capacidade motora no que se refere a
realização de ações que até então parecem
muito complexas para serem realizadas.
Esses avanços podem ocorrer na motricidade
grossa e na motricidade fina, que podemos
observar no quadro que Coll e Marchesi (2004,
p. 13), apresentaram no livro Desenvolvimento
psicológico e educação: Psicologia Evolutiva.
Aquisição de destrezas motoras no
período de dois a seis anos
2-3 anos:
• Correr, em contraposição
rápido do segundo ano;
• Manter-se durante alguns
sobre um pé só;
• Jogar uma bola com a mão
os pés do lugar;
• Utilizar a colher para comer,
• Fazer garatujas
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De 3-4 anos:
• Subir escadas sem apoio, colocando
um só pé em cada degrau;
• Andar alguns passos mancando;
• Pular entre 40 e 50 cm de distância;
• Andar de triciclo;
• Usar tesouras para recortar papel;
• Escovar os dentes;
• Vestir uma camisa;
• Abotoar e desabotoar botões;
• Desenhar linhas e fazer desenhos com
contornos, e
• Copiar um círculo
De 4-5 anos:
• Descer escadas com desenvoltura e
sem apoio, colocando um pé em cada
degrau;
• Correr
mancando
(cinco
pulos,
aproximadamente).
• Saltar entre 60 e 80 cm de distância;
• Maior controle para começar a correr,
parar e girar;
• Cortar uma linha com tesouras;
• Dobrar papel, usar punção para furar,
colorir formas simples;
• Utilizar o garfo para comer;
• Vestir-se sem ajuda, e
• Copiar um quadrado.

ao andar
De 5-6 anos:
segundos
sem mover
e

• Andar sobre uma barra de equilíbrio
• Bom controle da corrida: arrancar, parar
e girar;
• Saltar uns 30 cm em altura e cerca de 1
m de distância;
• Lançar e pegar bolas como crianças
mais velhas;
• Aprender a andar de bicicleta e a patinar;
• Marchar ao ritmo de sons;
• Usar faca, martelo, chave de fenda;
• Escrever alguns números e letras, e
• Copiar um triângulo e, posteriormente,
um losango (COLL E MARCHESI, 2004,
P. 13).
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PSICOMOTRICIDADE E O AMBIENTE
ESCOLAR
Para Almeida (2008), muitas escolas
deixam a educação psicomotora em segundo
plano, e por esse motivo deixam de estimular
as características psicomotoras das crianças
no tempo certo, como a coordenação motora,
às percepções temporais e espaciais, a
lateralidade etc. Desse modo, o professor
poda seus alunos para o aprimoramento das
relações deles com eles mesmos e com os
outros. Para Lapierre e Aucouturier (1988)
o movimento é a expressão verdadeira da
criança: “é através do jogo com os objetos
e numa dialética permanente entre o eu
e o mundo que a criança descobre seu
corpo que é meio de ação, intermediário
e obrigatório entre ela e o mundo”
(LAPIERRE; AUCOUTURIER, 1988, p. 39).
A educação psicomotora é fundamental,
sobretudo na compreensão de que a educação
não deve ocorrer de forma fragmentada, mas
sim de forma que valorize o ser humano
completo formado de corpo e mente.
A educação psicomotora trata de obter a consciência
do próprio corpo, o domínio do equilíbrio, o controle
e mais tarde, a eficácia das diversas coordenações
globais e segmentares, o controle da inibição voluntária
e da respiração, a organização do esquema corporal e a
orientação no espaço; uma correta estruturação espaçotemporal e as melhores possibilidades de adaptação
ao mundo exterior (STOKOE E HARF, 1987, p.129).

Esses fatores se referem a uma estruturação
sistemática do trabalho docente, com foco
nos resultados significativos na educação
psicomotora dos discentes. Trabalho esse
que valorize o planejamento, uma vez
que sem planejamento o trabalho acaba
enfrentando uma série de contratempos,
que o direcionam para outros caminhos e
consequentemente a perda do foco inicial.
Por isso o docente que visa desenvolver
um trabalho com psicomotricidade deve
ter objetivos claros, e muito bem definidos.
Esse professor tem que assumir uma postura
de observador/mediador, porque são as
atividades do cotidiano que serão adaptadas
para a aplicação de atividades psicomotoras,
uma vez que “O observador chama a
atenção provoca a intervenção e continua
a observação” (ALMEIDA, 2008, p. 21).
A observação psicomotora, em certa medida,
quebra regras das observações neurológicas e
psicológicas clássicas, uma vez que se centra
numa interação intencional e recíproca entre o
observador (mediador) e o observado (criança), aqui
entendido como um ser humano único, holístico,
sistêmico e evolutivo, capaz de modificabilidade
e de adaptabilidade (FONSECA, 1995, p. 04).

Para Fonseca (1995), a observação
psicomotora visa detectar, a partir do corpo
e dos seus movimentos, significações
psiconeurológicas
que
constituem
a
materialização do intelecto, que é muito
importante
para
o
desenvolvimento
da inteligência é indissociável de uma
motricidade cada vez mais organizada: “Na
observação psicomotora, o observador
envolve-se numa mediação intensa, criativa
e mesmo lúdica, encorajando e reforçando
a criança a evidenciar o seu potencial
como processo e não como produto de
comportamento” (FONSECA, 1995, p. 04).

O trabalho com psicomotricidade e a
ludicidade dentro das escolas pode contribuir
para o desenvolvimento global da criança.
Portanto é importante que os professores
estejam cientes do seu papel nesse processo
de desenvolvimento, e que estejam preparados
para executar um trabalho que valorize a
educação psicomotora. Para Almeida (2008,
p. 19), “Um bom trabalho de psicomotricidade
O professor também precisa ter um
na escola básica precisa de uma junção
de fatores: concepção, comportamento, compromisso com o trabalho que está
compromisso,
materiais
e
espaço”. executando, buscando sempre apresentar
materiais que irão facilitar as relações das
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crianças com o ambiente externo, e também
possibilitando às crianças a descoberta
de novos espaços de aprendizagem fora
da sala de aula e do ambiente escolar, o
educador pode permitir que a criatividade
da criança avance realizando novas
descobertas, enquanto as observa e orienta
na direção de novas tomadas de consciência.

que ocorre transformações psicomotoras
muito importantes e significativas nos aspectos
simbólicos e externos. As crianças que estão
nos anos iniciais do ensino fundamental,
apresentam um maior controle psicomotor.
Porque nessa fase as crianças aprendem a
adaptar seu tônus muscular de acordo com as
exigências dos objetos que elas se relacionam.

Não se trata de ensinar uma quantidade
de conhecimentos julgados indispensáveis
por nós, mas de desenvolver potencialidades
que a criança utilizará pela continuidade
em múltiplas áreas e pela sua utilidade.
Para que o processo educativo seja mais
próximo da realidade e das necessidades
dos discentes, e os estímulos mais notáveis
e a educação psicomotora possam ocorrer
de forma mais concreta. Para Almeida:

Ao longo do crescimento da criança,
ocorrem significativas mudanças no seu
cérebro, essas mudanças vão ser fundamentais
no desenvolvimento da psicomotricidade.
Nesse período, nota-se uma mudança no
desenvolvimento psicomotor que é muito
importante, essa mudança é o progresso da
independência e da coordenação motora.

Os ambientes psicomotores educativos são
aqueles em que se busca explorar cada ação
acontecida ali. Toda e qualquer relação humana
tem de ser considerada porque a criança está
em pleno momento de construção de referências
para ela e para o mundo (ALMEIDA, 2008, p. 24).

De acordo com Coll e Marchesi (2004),
essas atividades motoras são
muito
importantes para a criança, sobretudo no seu
desempenho escolar, uma vez que o controle
da independência possibilita que ela tenha
maior controle no ato de segurar o lápis e apoiar
a mão no papel; e a coordenação motora que
possibilita a criança uma maior concentração
no ato de escrever, uma vez que ela passa a se
concentrar mais no que se escreve e não em
como se escreve, fazendo com que ela tenha
domínio satisfatório da linguagem escrita.

Nos anos iniciais do ensino fundamental a
criança encontra-se preparada para participar
dessas atividades, uma vez que nesse período
do desenvolvimento humano a criança
executa atividades motoras que possibilitem
uma maior integração com os objetos e com
Portanto,
a
educação
psicomotora
os espaços apresentados pelos docentes. corresponde não apenas ao controle de
De acordo com Le Boulch, apud Fonseca: funções e desenvolvimentos corporais,
mas sim, em uma possibilidade de
Afirma que a educação psicomotora concerne favorecer
o
desenvolvimento
uma formação de base indispensável a toda a
global da criança em fase escolar.
criança que seja normal ou com problemas. Ela
ainda responde, segundo ele, por uma dupla
finalidade: assegurar o desenvolvimento funcional
tendo em conta possibilidades da criança e ajuda
sua afetividade a expandir-se e a equilibrar-se por
meio do intercâmbio com o ambiente humano (LE
BOULCH, 1982, apud FONSECA, 2008, p. 26).

Na faixa etária em que as crianças
geralmente estão no ensino fundamental a
psicomotricidade se desenvolve, nos aspectos
relacionados a extensão, controle, refinamento
do seu corpo e movimentos. É nesse período
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo desse trabalho, descobriu-se que a expressão corporal é utilizada pelo indivíduo
desde quando não se dominava a fala, utilizando-a para se comunicar e expressar desejos. Essas
brincadeiras que envolvem a expressão corporal mostram a importância no desenvolvimento
psicomotor das crianças. E a partir dessas brincadeiras, a criança conhece as particularidades
e ritmos do seu próprio corpo.
As brincadeiras em grupo favorecem o aprimoramento das relações sociais, e o
reconhecimento das possibilidades e limites do outro. Faz-se necessário que os educadores
repensem sobre a sua prática pedagógica, considerando que a psicomotricidade é de grande
relevância na formação de um indivíduo consciente de sua própria possibilidade e do outro.
Portanto, o trabalho com a psicomotricidade é o ponto de partida de uma prática pedagógica
que vise o respeito pelo ser humano, conhecedor de si e dos outros, e que valorize o ser
humano por inteiro, em todas as suas formas e especificidades.
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RELAÇÕES ENTRE A
DIVERSIDADE E A CULTURA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente trabalho visa promover algumas reflexões sobre a relevância do
trabalho com a cultura e com a diversidade na educação infantil, enfatizando a construção
de significados mais qualificados nas propostas de ensino e aprendizagem. Com esta
análise, percebe-se que a cultura infantil é muito rica e precisa ser potencializada com
foco na diversidade e na inovação da educação em si. A metodologia utilizada foi a
pesquisa bibliográfica, tendo por finalidade a identificação e apropriação de cada trabalho
desenvolvido. As novas metodologias de ensino, o estímulo do aluno, a interação, a aceitação,
o conhecimento do outro e a realidade sociocultural, entre outros elementos, aos poucos
são introduzidos, através da reflexão crítica da realidade presente, estimulando alunos e
professores em busca da construção do conhecimento, tendo como base o direito à cidadania.

Palavras-chave: Cultura; Educação; Diversidade.

899

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

INTRODUÇÃO

T

endo como ponto de partida a ideia de que uma das funções da escola é a de
proporcionar a formação integral dos sujeitos, enquanto cidadão de direito, torna-se
necessário que as instituições escolares criem possibilidades que deem margem
à apropriação e ao compartilhamento das diversas culturas presentes na sociedade,
pois trarão aprendizado, interação, aceitação e grande significado para os alunos.
A infância pode ser concebida como uma construção social, através das
representações, vivências e crenças trazidas por cada indivíduo, a fim de estimular
a socialização e a interação de cada ser no contexto educacional (RCNEI, 1998).
As políticas públicas vigentes consideram uma multiplicidade de redes de saberes que
envolvem a pluralidade cultural e a diversidade como aspectos a serem ressaltados na
construção do currículo da educação infantil. Desse modo, o objetivo geral deste trabalho é
promover uma reflexão mais aprofundada sobre as situações de aprendizagem na educação
infantil, visando a inserção da cultura e da diversidade nas relações cotidianas de convívio.
Porque há muitos desafios no contexto escolar, que geram desconfortos e conflitos que
precisam ser analisados e reformulados no contexto de uma escola heterogênea que se
apresenta atualmente. Considerar a variedade cultural e a diversidade significa promover
a compreensão do público alvo das escolas e atuar sobre o conhecimento a partir dela.
De acordo com KRAMER (2011), muitos professores ainda relutam em manter práticas de trabalho
tradicionais, se apropriando de concepções retrógradas e também pelo fato de não saberem quais
recursos condizem satisfatoriamente à prática pedagógica por eles utilizada em sala de aula.
Nesse sentido, é importante indagar: qual deve ser o olhar da educação infantil para a cultura
e para a diversidade? Como é possível inseri-las no cotidiano das escolas de educação infantil?
O universo cultural e a diversidade precisam ser considerados como valores sociais que
serão incorporados no próprio desenvolvimento das crianças e no seu processo de formação
escolar. Isto posto, cabe à escola repensar suas ações e práticas a fim de garantir de forma
abrangente a diversidade cultural, social, étnica, com vistas à apreensão das múltiplas culturas
que se apresentam no cotidiano das escolas, qualificando ainda mais os processos formativos.
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CULTURA, INFÂNCIA E CULTURAS
INFANTIS
Estabelecer um conceito para demarcar
a cultura não é uma tarefa tão fácil. simples.
A cultura configura inúmeros e variados
interesses, analisados sob distintas áreas
como Sociologia, História, Comunicação,
Antropologia,
Administração,
Economia,
entre outras. Em cada uma dessas áreas, é
desenvolvida de acordo com diferentes
enfoques.
Essa
afirmativa
concede à cultura o seu caráter
transversal, que atravessa
distintos campos da vida
cotidiana (KRAMER, 1996).

Neste sentido cabe à escola uma formação
com vistas à realidade apresentada, a fim da
promoção da aprendizagem significativa, pois
são as crianças sujeitos de direitos, direitos
que devem ser respeitados com base no
preparo, na apropriação da própria cultura
e do outro, na produção dos saberes para
o exercício da cidadania (KRAMER, 1996).
Dessa forma, percebe-se que as crianças
possuem diferenças de temperamento,
atitudes,
credo
religioso,
gênero, etnia, características
físicas, habilidades e de
conhecimentos,
o
que
também revela por si a
questão da diversidade.

No
Brasil,
tem-se
KRAMER
(1996),
a influência de vários
faz referência à criança
povos e etnias, portanto a
como um sujeito social,
cultura brasileira não é e
criador de cultura, que
não pode ser homogênea,
possui maneiras específicas
mas sim uma composição
de
demonstrar
sentimentos,
de diferentes culturas. Portanto,
ações e comportamentos que
cultura significa o modo de vida
devem ser vislumbrados de forma a
de cada indivíduo, sua forma de pensar,
agir, o sociocultural (KRAMER, 1996). compreender e respeitar as diferentes culturas
presentes no cotidiano escolar. Atualmente
A cultura é crítica, é criadora, é observadora, a concepção da infância está amparada na
é dialógica, traz visão de mundo, traz saberes valorização das crianças que possuem seus
próprios, traz experiência humana, portanto direitos e necessidades (físicas, cognitivas,
deve ser interagida, compartilhada com vistas psicológicas, emocionais, sociais), a fim da
à apropriação de cada indivíduo presente garantia de seu desenvolvimento integral.
num mesmo contexto (KRAMER, 1996).
Por culturas infantis, entendem-se o conjunto
de manifestações constituídas por elementos
culturais da criança, tendo como característica
seu saber social, pois expressam histórias
de vida, origens socioculturais, credo, etnia
etc. Neste contexto, a cultura infantil deve ser
integrada no processo de socialização tendo
como objetivo a inclusão da vida em sociedade,
bem como, o contato com a cultura do outro a
fim da humanização social (KRAMER, 1996).
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Em linhas gerais, o conceito de infância
traduz o papel da educação infantil, pois
sinaliza o atendimento que deve ser
prestado à criança, por ter em sua evolução
transformações que motivaram uma nova
perspectiva sobre a criança, pois passou
a ser valorizada. Portanto, um novo perfil
educacional também se faz necessário, com
vistas às especificidades presentes em cada
indivíduo; seu modo de viver, sua visão de
mundo, enfim, sua cultura (KRAMER, 1996).
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É importante que a educação infantil
estabeleça relações que dizem respeito
à infância com a organização do espaço
e o tempo de cada uma. Percebe-se que
mudanças ocorreram mediante organizações
sociais, leis e diretrizes, e ainda pesquisas
e estudos, face a necessidade da
atualização com o intuito da construção
do ser criança, do ponto de vista histórico.
Dessa forma, a concepção de educação
infantil traz ênfase na formação de sujeito
crítico, criativo, capaz de se apropriar do
conhecimento para a construção da cidadania.
A Constituição Federal, (1988), artigo 208,
estabelece que o Estado tem dever com a
educação que será efetivada mediante a
garantia do atendimento em creche e préescola as crianças de zero a seis anos de idade.
A LDB (lei nº 9304/96) estabelece as diretrizes
educacionais e o atendimento em creche às
crianças de até três anos de idade e em préescolas às crianças de quatro a seis anos.

a

cultura

pela

qual

estão

inseridas.

Em 1996, através da LDB, o atendimento
de crianças de 0 a 6 anos ganha um novo
olhar e passa ser considerado questão de
educação, apontando o direito da criança
frente a questão educacional. Um novo olhar
surge, com o intuito de romper métodos
tradicionais e assistencialistas, a fim de uma
melhor e maior compreensão da infância e
sua cultura surge a visão da criança enquanto
sujeito social detentor de direitos e produz
cultura, reconhecendo-se como indivíduo
pertencente a uma mesma sociedade.

Nessa perspectiva, a ludicidade também
passou a ser cada vez mais investigada,
como uma necessidade urgente em relação
ao resgate da infância. Os jogos, brinquedos
e brincadeiras, desde a educação infantil,
são importantes mecanismos de prazer e de
construção do conhecimento pela criança.
De forma espontânea, criativa e livre, a
criança utiliza a imaginação e a autonomia
O direito à educação infantil está bem claro para
fazer
comparações,
inferências,
na CF/88 e .as legislações subsequentes. análises e construir repertórios que servirão
Assim sendo, é direito da criança à educação para sua vida dentro e fora da escola.
de qualidade que condiz com suas culturas.
a fim de valorizar sua interação sociocultural.
A aprendizagem é um processo cíclico,
que se remodela e se transforma conforme as
Portanto, a educação infantil deve ser variáveis que estão presentes nos contextos
vista como forma de socialização, interação, de sua produção. Coll (1997) considera que
produção, entre outros, onde as experiências a reflexão sobre os modos de aprendizado
trazidas por cada indivíduo devem ser obedece a critérios e elementos que perpassam
respeitadas e socializadas favorecendo o os processos de interação nos quais as
desenvolvimento cognitivo, afetivo, cultural, crianças estão envolvidas (COLL, 1997).
físico, social a fim do preparo para a
cidadania. A infância deve ser compreendida
A cultura, a afetividade, os hábitos e
da forma pela qual foi vivenciada por cada costumes que os sujeitos apresentam se
criança num contexto social e histórico, pois a aprimoram de acordo com os estímulos
infância constitui um modo de vida, de visão oferecidos no contexto de cada ambiente no
de mundo, produzindo assim cada cultura. qual interagem. Aspectos cognitivos, motores,
corporais, sociais, entre outros, tendem
Sendo assim, a cultura infantil tem a ver a sofrer as influências dessas relações.
com a maneira que a criança interpreta o
mundo, tem a ver com as interações sociais,
Segundo Piaget (1998), as atividades
com que a criança produz. E é através das lúdicas são primordiais para os avanços
interações que as crianças experimentam intelectuais e cognitivos da criança, pois
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através deles é possível reinventar tempos
e espaços. Afinal, a interação coletiva
para esse sujeito fornece uma bagagem
intelectual rica e diversificada em repertórios.
As atividades lúdicas permitem ações de
sondagem, introdução e reforço de conteúdos,
com a premissa de que fomentem o interesse
dos alunos de forma prazerosa e estimulante
rumo ao alcance de novos conhecimentos.
Nesse sentido, a ludicidade é um importante
elo para a conquista da melhoria
no rendimento escolar dos
alunos
(BRASIL,
2006).
De acordo com Kishimoto
(1994),
um
ensino
voltado à ludicidade não
significa que será um
trabalho
aleatório,
sem
intencionalidades. O professor
precisará pensar sobre seu
planejamento de aulas, sobre as
metodologias que utilizará em cada
aula, para que a formalidade da aprendizagem
também seja preservada. O professor se torna
um mediador enquanto o aluno se caracteriza
como um sujeito da aprendizagem, de forma
espontânea e criativa (KISHIMOTO, 1994).

saberes, visão de mundo específico e,
portanto, merecem um olhar voltado para
sua real necessidade, para a vivência, para
a sua cultura, pois é sujeito social e por isto
construtor de cultura (KISHIMOTO, 1994).
Neste
sentido,
cabe
à
escola,
enquanto espaço socializador, propiciar o
desenvolvimento das capacidades de inserção
social, possibilitando à criança e a todos os
envolvidos, perceberem-se como membros
participantes de um grupo, de uma
sociedade, através de ações que
oportunizem aos educandos
instrumentos para o acesso
aos conhecimentos sociais e
culturalmente construídos,
desenvolvendo
a
autonomia
para
a
conquista
de
saberes,
pensamentos,
valorizando
o exercício da cidadania:
A concepção de infância e de
criança carregam características históricas,
de cada época, ideias e valores. Portanto,
não se deve deixar de pensar a infância e
a criança num mesmo contexto histórico.

ARTICULAÇÕES FRENTE À
O intuito não é focado na produtividade INSERÇÃO CULTURAL NO CONTEXTO
do aluno, mas na qualidade das experiências EDUCACIONAL
vivenciadas por ele durante a aquisição
do conhecimento. Pedagogicamente, as
brincadeiras poderão despertar interesses
e vontades de alcançar e superar desafios
relativos à apreensão do saber. A criança
demonstra muito mais interesse quando as
atividades formais da escola se revestem
de dinamismo e ludicidade, pois se tornam
mais espontâneas. Isso reflete, ao mesmo
tempo, na capacidade de concentração
e de assimilação dos conteúdos que
se
apresentam
na
intencionalidade
dessas propostas (KISHIMOTO, 1994).

Mediante as constantes mudanças que
ocorrem na sociedade, vê-se a necessidade
de ajustar os processos de ensino à realidade
presente nas instituições educacionais. Neste
contexto, é emergente pensar em ações
que norteiam o trabalho pedagógico frente
à diversidade cultural existente na escola
(FREIRE, (1996).

O Brasil tem grande avanço em termos
normativos, embora haja uma grande distância
entre lei e o andamento das mudanças por
ela prescritas. Portanto, a escola, enquanto
Ela passa a ser vista como um ser social, instituição voltada para a formação do cidadão
com direitos, que trazem experiências, e como ambiente facilitador do conhecimento,
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não pode estar aquém às mudanças, devendo que é certo e errado de acordo com o
contextualizar a realidade atual com as que é mais determinante (SILVA, 2009).
realidades trazidas pelos alunos, a fim de que
reconheça em seu cotidiano a proximidade
A escola tem fundamental importância
do ambiente escolar em que estão inseridos. na formação do sujeito, por ser um local
comum de interação para as crianças,
Segundo Freire (1996), todo ato cultural é propiciando que se reconheçam como
pedagógico e todo ato pedagógico é cultural, sujeitos de uma cultura e que vai além da
por isso é importante que se compreenda a formação intelectual, porque contribui para
necessidade de um olhar crítico voltado para a construção do sujeito (SILVA, 2009).
a valorização das diversas culturas. Notase também a importância de uma educação
As interações tendem a favorecer o
voltada aos direitos humanos, voltada à intercâmbio das diversas culturas, que devem
formação inicial do indivíduo, através das ser vistas de forma positiva, pois se trabalhadas
interações sociais para o desenvolvimento, de maneira condizente com a realidade,
para que se percebam como sujeitos acarretará na expansão do desenvolvimento
sociais e históricos produtores de cultura. humano, pois o desenvolvimento se dá a
partir das relações.Portanto, cabe à escola
Apesar do salto dado em relação ao desenvolver competências que possam
atendimento das crianças em educação contribuir para a atuação e aprendizado
infantil, percebe-se que em sua maioria, tanto de professores quanto de alunos
os profissionais têm enraizado valores que frente à compreensão da cultura no
não condizem com a realidade presente no espaço educacional e o fortalecimento
cotidiano escolar, onde muitos trabalham da identidade social
(SILVA,
2009).
de forma homogênea, sem se atentar
aos fatos, à vivência, à realidade de cada
Trabalhar a cultura na escola propicia
indivíduo, fazendo com que questões que ao aluno transformações pertinentes ao
deveriam ter melhor e maior atenção, passem seu convívio social, enriquecendo saberes,
despercebidas ou não são trabalhadas de revendo atitudes, modo de ver, agir e pensar,
forma mais abrangente, a fim de que se através de um novo olhar sobre o mundo,
produzam conhecimentos (FREIRE, 1996). sobre a realidade ao qual está inserido.O
conhecimento e reconhecimento da cultura são
Segundo Silva (2009), a diversidade cultural, de suma importância por trazer identificação
envolve diferenciação, isto é, a produção da social, permitindo que cada ser se reconheça,
identidade e da diferença, por meio de definições, se situe, numa mesma sociedade, percebendoclassificações, exclusões e oposições, se como pessoa com direitos, pois ao entender
geralmente ocasionados por um modelo de sua cultura chega à autoestima, à identidade,
organização social, tendo por características: à motivação ao perceber-se cidadão
bem/mal, certo/errado, feio/bonito, natureza/ (SILVA,
2009).
cultura, corpo/mente, sexo/gênero, ou
seja, definições baseadas em oposições.
Esse processo está presente ao longo da
vida de cada indivíduo por ser socializado no
meio em que vive: família, escola, religião,
mídia. Isso contribui para o processo de
apropriação cultural e formação de sua
compreensão de mundo, definindo o
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O PAPEL DO PROFESSOR FRENTE À
DIVERSIDADE CULTURAL
Trabalhar com a heterogeneidade não é
tarefa fácil, mas mediante as mudanças, à
modernização, ao multiculturalismo, ela se torna
uma tarefa necessária. Dito isto, cabe ao professor
ter capacidade de organizar sua formação, com
competência necessária para desempenhar
sua função, reconhecer que o educando é um
ser capaz, com suas individualidades e sua
cultura, pois é portador de direitos fundamentais.
De acordo com Morin (2003), a missão
educacional não significa a mera transmissão do
saber, mas o desenvolvimento de uma cultura
que permita compreender nossa condição e
nos ajude a viver, e que favoreça, ao mesmo
tempo, um modo de pensar aberto e livre.
Assim sendo cabe aos educadores refletirem
sobre qual é o papel social e político da
escola, que nada mais seria o de promover
uma reconstrução de conceitos, e para tal
precisa descaracterizar o papel conservador,
assistencialista, dominante (MORIN, 2003).
A cultura e a educação precisam caminhar
juntas e a escola deve se configurar como o
local de que abarque essa junção, tendo como
efeito um saldo positivo no processo de ensino
e aprendizagem das crianças. O professor
deve articular teoria e prática, conhecer as
experiências culturais dos alunos e saber localizálos dentro do contexto. Compreender a cultura
contemporânea, desenvolver a capacidade
crítica em função da sociedade multicultural,
com vistas ao bem comum, em função de uma
sociedade mais justa e igualitária (MORIN, 2003).
Neste contexto, cabe ao professor desenvolver
atitudes e valores para a convivência com
autonomia e cooperação, através de uma
postura investigativa, problematizando sua
prática (experiências e saberes), com o intuito
de um melhor desempenho pedagógico.
Perrenoud (1999) considera que essa
capacidade de discernimento que a
competência agrega auxilia a manutenção do
processo cíclico de ensino e aprendizagem.
A missão das escolas é ampliar as
potencialidades humanas, num processo
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reflexivo sobre a realidade, desenvolvendo
condições
para
que
os
alunos
se
capacitem para atuar em sociedade de
um modo crítico, democrático e solidário.
Os saberes fundamentais de um professor
no seu trabalho cotidiano envolvem a
conquista de habilidades e competências
que conduzirão práticas condizentes com
cada situação
(PERRENOUD 1999).
Nesse sentido, é esperada desse novo
profissional a capacidade de introduzir
e criar oportunidades de aprendizagem
nas quais os alunos possam desenvolver
um raciocínio intelectual que lhes permita
agir e resolver situações que envolvam
procedimentos que ocorrem na prática social
e na rotina do trabalho (KUENZER, 2008).
O perfil do professor atualmente deve ser
um pouco diferenciado, pois a nova demanda
educacional requer habilidades e capacidades
inovadoras, com vistas a uma pedagogia
mais rica e diversificada. Os tempos mudam,
as pessoas também, por isso a formação
docente deve evoluir (KUENZER, 2008).
Toda essa bagagem de formação teórica
conduzirá a práticas mais abrangentes, que
proponham ações mediadoras frente à realidade
existente no contexto escolar, sendo capaz de
favorecer a construção do próprio conhecimento
e do outro. Nesse sentido, os alunos serão
considerados em suas características individuais
e culturais, mas também serão
estimuladas as trocas de experiências
e vivências coletivas, a ponto de
proporcionar mais identidade a cada
aluno, cada comunidade, escola,
pois a partir das transformações
da atualidade, das políticas de
atendimento, das leis vigentes, é
possível desenvolver e adequar com
inovação as atividades pedagógicas
com vistas ações significativas
e enriquecedoras (KUENZER,
2008).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na trajetória histórica da criança e da infância, sabe-se que esses sujeitos eram vistos como
seres em formação, sem direitos e vontades próprias e infelizmente esta visão ainda hoje é muito
presente, apesar dos avanços observados no âmbito legal. Estudos contemporâneos trazem a
importância da singularidade, da particularidade, da especificidade de cada criança, pois são
sujeitos históricos, ativos, que estão inseridas na sociedade, e, portanto, são produtoras de cultura.
A criança, enquanto ser cultural, tem direito a sua formação integral a partir da participação
coletiva, a fim do aprendizado, da conscientização, através do comprometimento de
todos os envolvidos, com olhar à dimensão humanista da cultura, como experiência
humana de cada ser, pois envolve a interação, a apropriação, o desenvolvimento.
A cultura infantil é de suma importância, pois não pode ser vista de forma isolada, sem que exista
interações da vida cotidiana, uma vez que tem a ver com o reconhecimento da importância das
ações e experiências presentes em cada ser, assim sendo, pode-se dizer que não há educação
sem que haja referência cultural, pois ambas têm relação, porque são produtoras de saberes.
O contexto das escolas na atualidade sugere que os espaços e tempos escolares sejam
gerenciados de uma maneira em que os alunos aproveitem mais a escola e tenham mais
rendimento. A valorização do coletivo, bem como da diversidade, implica numa horizontalização
das práticas pedagógicas vigentes, de modo que não haja uma soberania docente.
As últimas décadas apontam grandes avanços nas políticas desenvolvidas para
a etapa da educação infantil, mas é perceptível que muitos aspectos precisam
ser revistos, bem como absorvidos, com vistas à especificidade da infância,
com base nas relações existentes, e ainda na formação dos profissionais.
Nessa perspectiva, a diversidade e a importância da valorização cultural das crianças são fatores de
extrema relevância na definição do currículo e dos projetos desenvolvidos com a educação infantil.
O olhar para as narrativas infantis propõe a adoção de posturas mais reflexivas e críticas, a fim de
melhorar a qualidade educacional e proporcionar o alcance das expectativas de aprendizagem.
Conclui-se que a relação existente entre educação e cultura no processo de
formação adquire cada vez mais um papel significativo, face à crescente importância
dada a cada cultura. Portanto, reconhecer e valorizar a educação e a cultura infantil, no
âmbito da diversidade, é fator determinante para uma ação pedagógica de qualidade.
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A EVOLUÇÃO DO ENSINO A
DISTÂNCIA
RESUMO: Este artigo teve por objetivo refletir sobre a trajetória da educação a distância, desde
1920, perpassando pelos desafios e avanços da mesma. Abordou – se os conceitos de alguns
pesquisadores acerca do assunto visto a necessidade da sociedade repensar, discutir e reelaborar
os paradigmas e as práticas educativas nesta modalidade de ensino. Elucidando que a mesma
veio para favorecer a princípio a qualificação profissional de pessoas que por questões pessoais,
geográficas ou profissionais, buscam uma alternativa de aprendizagem, embasada em novas
tecnologias que atingem desta forma um ótimo desempenho e uma aprendizagem significativa,
assim como nos cursos presenciais. Buscou – se também explanar as bases legais da EAD,
mediante a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 que a regulamenta em todos os níveis de ensino.

Palavras-chave: Educação a Distância; Tecnologias; História.
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INTRODUÇÃO

E

ste presente artigo foi embasado em pesquisas bibliográficas, revistas e sites
especializados na área de educação, com o objetivo de enfatizar a importância da
modalidade de ensino a distância (EAD), especialmente na qualificação e na formação
dos indivíduos.
No início do século XX, com o iminente processo de industrialização, gerou – se a necessidade
da formação de trabalhadores qualificados e capacitados para atender o mercado profissional.
Neste contexto, surgem os cursos na modalidade de educação à distância, que com o auxílio
das chamadas TICs (tecnologias de informação e comunicação), facilitaram a disseminação
do conhecimento de forma rápida.
Atualmente frente às mudanças que estão acontecendo rapidamente na sociedade
contemporânea, a educação passa por um processo de reconfiguração, tendo em vista as
demandas globais, políticas, econômicas e sociais.
A modalidade de ensino EAD, visa propiciar uma educação de qualidade, formando assim
indivíduos capacitados, críticos e conscientes. Elucidando que o aluno é o co – autor do seu
processo de aprendizagem, uma vez que o processo educacional acontece fora do ambiente
escolar e com uma separação física entre professor e aluno, e sim um tutor para mediar suas
dúvidas e anseios.
Assim, estudos mais aprofundados sobre a evolução da EAD, em sua perspectiva histórica,
nos mostram os avanços e desafios da mesma, frente à globalização.
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A modalidade de educação a distância
apresenta-se, para muitas pessoas, como uma
modalidade de ensino ainda desafiadora. Com
a expansão da internet, das transformações
socioculturais e tecnológicas a educação a
distância (EAD), vem a cada dia se destacando
como uma nova modalidade educacional.
Dessa forma, a EAD surge como a possibilidade
de democratizar a educação com a qualidade
e eficiência e também como uma opção de
inclusão social, tendo um ensino de igualdade
e equidade. Para ALVES e NOVA (2003, p. 1):
A Educação à Distância (EAD) vem se tornando,
ao longo dos últimos cinco anos, uma discussão
fundamental para quem está refletindo sobre os
rumos da educação numa sociedade cada vez mais
interconectada por redes de tecnologia digital. São
inúmeros os cursos à distância que são criados e
difundidos diariamente, no mundo inteiro, utilizando a
Internet ou sistemas de rede similares como suporte
da comunicação pedagógica. Desde cursos informais
de culinária, tai chi chu an ou eletrônica básica, até
cursos de graduação e pós-graduação, nas diversas
áreas do conhecimento (ALVES; NOVA, 2003, p. 1).

As novas tecnologias vieram trazer um
novo prisma com relação ao processo de
ensino e aprendizagem. A tecnologia também
mudou a forma como o conhecimento é
adquirido, pois a flexibilidade temporal e
espacial, além da autonomia nos estudos,
possibilita o acesso à informação de forma
mais rápida e simples (ALVES; NOVA, 2003).
Elucidando que o crescimento das
tecnologias de informação por meio das
transmissões via satélite, a internet e os materiais
de multimídia contribuíram para a expansão
da modalidade. Também por apresentar um
processo de ensino e aprendizagem flexível
abrange um público vasto com diferentes
características desde a idade, o nível cultural,
social, procedência, objetivos pessoais e
capacitação profissional (ALVES; NOVA, 2003).
Visando um melhor desempenho e
resultados mais prósperos, frente às
mudanças globais, as pessoas e as
empresas valorizam esta modalidade de
aprendizagem, tendo como foco o coletivo, a
elevação na produtividade e nos lucros, além
do compartilhamento de conhecimentos.
Struchiner et. al., também enfatiza:
A Educação a Distância (EAD) vem sendo, hoje,
objeto de interesse não só do sistema educativo
mas, também, do setor produtivo, como estratégia
para suprir as constantes e cada vez mais
complexas necessidades de educação formal e
continuada de profissionais de diversas áreas do
conhecimento, dispersos em diferentes localidades
geográficas (STRUCHINER et al., 1998, p.3).

No entanto, deve - se ressaltar que a
modalidade de ensino a distância, possui
baixos custos, é flexível, sendo assim, viável
para atender as expectativas tanto para
os indivíduos que buscam qualificação
profissional, quanto para as empresas que
objetivam ascensão financeira e organizacional.
De acordo com Libâneo (1998, p. 55):
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Os vínculos entre práticas educativas e
processos
comunicativos
estreitaram-se
consideravelmente no mundo contemporâneo,
ao menos, por duas fortes razões: os avanços
tecnológicos na comunicação e informática e
as mudanças no sistema produtivo envolvendo
qualificações e, portanto, novas exigências
educacionais (LIB NEO, 1998, p. 55).

assim as pesquisas acerca do assunto.
Nesta perspectiva, os pesquisadores
possuem
vários
prismas
sobre
a
expressão EAD, sendo assim mencionam
em seus trabalhos: ensino a distância,
ensino aberto, educação aberta, etc.

O Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de
De acordo com pesquisas realizadas pelo 2005 traz o conceito de educação a distância:
Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais) e pelo MEC (Ministério da Art. 1º Para os fins deste Decreto caracteriza - se a
Educação e Cultura), a educação a distância Educação a Distância como modalidade educacional
na qual a mediação didático-pedagógica nos
vem crescendo muito nesses últimos anos processos de ensino e aprendizagem ocorre com
e conquistando um número elevado de a utilização de meios e tecnologias de informação
estudantes.Mesmo com a versatilidade e comunicação, com estudantes e professores
da modalidade, é necessário que o aluno desenvolvendo atividades educativas em lugares
tenha disciplina nos estudos, empenho e ou tempos diversos (BRASIL, 2016, p. 01).
autodidatismo, pois o mesmo não possui a
Moore descreve outra definição sobre EAD:
constante presença de um professor (INEP).
Nesta perspectiva, as pesquisas também
apontam que o desempenho dos alunos
nas avaliações dos cursos EAD, também
apresentam um resultado elevado, não havendo
diferenças entre estudantes presenciais e à
distância. Assim a aprendizagem significativa
do aluno depende da dedicação e empenho
do mesmo nas atividades desenvolvidas e
da metodologia utilizada, que pode ser tanto
presencial quanto virtual (MORAN, 2000).
De acordo com Moran (2000), a educação
a distância possui muitas vantagens, como:
Combinação entre estudo e trabalho,
permanência do aluno em seu ambiente
familiar, menor custo por estudante,
diversificação
da
população
escolar,
pedagogia inovadora, autonomia do aluno
e materiais didáticos já incluídos no preço.

CONCEITUALIZAÇÃO
Existem vários conceitos de Educação
a Distância e todos apresentam alguns
pontos em comum. Entretanto, cada autor
enfatiza alguma característica em especial
na sua conceitualização, enriquecendo
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Educação a distância é uma relação de
diálogo, estrutura e autonomia que requer meios
técnicos para mediatizar esta comunicação.
Educação a distância é um subconjunto de todos
os programas educacionais caracterizados por:
grande estrutura, baixo diálogo e grande distância
transacional. Ela inclui também a aprendizagem
(MOORE, 1990 apud BELLONI, 2001, p.31).

A modalidade de ensino a distância
também pode se conceitualizada, como um
processo que dá oportunidade ao aluno de um
aprendizado independente, tendo como base
as novas tecnologias (chat, internet e vídeo
aulas). Elucidando que possibilita ao educando
uma flexibilidade no comprometimento dos
horários de estudo, visto que não precisar
comparecer diariamente na faculdade ou
escola. Para Alves e Nova, a educação a
distância pode ser definida da seguinte forma:
Nesse sentido, compreendemos a educação a
distância como uma das modalidades de ensino
aprendizagem, possibilitada pela mediação dos
suportes tecnológicos, digitais e de rede, seja
esta inserida em sistemas de ensino presenciais,
mistos ou completamente realizada através da
distância física (ALVES; NOVA, 2003, p.5-27).
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Na modalidade de ensino EAD, o aluno é o
centro do processo, sendo um ser ativo que
pensa e cria, de acordo com o seu ritmo de
desenvolvimento e tempo. O tutor auxilia quando
necessário, porém os materiais didáticos e
os recursos tecnológicos suprem a ausência
do mesmo face a face (JUSFINIANI, 2000).
Ressaltando que por meio da tecnologia
da comunicação e informação, muitas
pessoas por distanciamento geográfico,
que residem em áreas desprovidas de
oportunidades educacionais, ou possuem
problemas de horários, conseguem ter
acesso ao conhecimento (JUSFINIANI, 2000).
Atualmente, o Brasil já apresentou um
grande avanço com as amplas questões e
complexidades da educação a distância, porém
é notório que ainda existe um preconceito
muito grande em relação a mesma, talvez
por ignorância e desconfiança. A EAD é uma
modalidade de ensino antiga, que teve suas
primeiras bases legais consolidadas com
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB 9.394/96, que no artigo 80,
apresenta educação a distância como uma
modalidade válida em todos os níveis de
ensino em todo o território nacional. A partir de
então, muitos decretos, normativas e diretrizes
foram sancionados (JUSFINIANI, 2000).

Neste panorama, muitas instituições de
ensino, solicitaram autorização para a oferta
de cursos superiores à distância, assim
como o credenciamento das mesmas junto
ao Ministério da Educação, atendendo às
disposições da legislação educacional
vigente, visto o baixo custo e avanço nas
telecomunicações. Libâneo, assim destaca:
Com a globalização e a revolução tecnológica
grandes mudanças passaram a ocorrer na
sociedade
contemporânea,
levando
alguns
estudiosos a denominarem essa sociedade de
“sociedade do conhecimento, de sociedade
técnico-informacional ou sociedade tecnológica,
o que significa que o conhecimento, o saber e a
ciência assumem um papel muito mais destacado
do que anteriormente” (LIB NEO, 2003, p. 52).

A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
As primeiras experiências significativas em
EAD no Brasil datam de 1920, no entanto,
apenas na década de 80 e 90 é que seu
crescimento aumentou efetivamente.

Em 1939 foi criado o Instituto Monitor, em
São Paulo e em 1941, o Instituto Universal
Brasileiro, um dos grandes expoentes em
cursos de pequena duração à distância,
que oferecia cursos profissionalizantes.
Neste contexto, utilizou – se como material
pedagógico o envio das cartilhas e dos
Ressaltando que no Brasil muitos programas manuais, utilizando a correspondência
desenvolvidos pelo próprio governo, surgiram como mediador deste processo de ensino e
aprendizagem.
a partir da regulamentação desta
modalidade de ensino, como é o
caso da TV escola e Um salto para
o futuro. De acordo com Jusfiniani:
A estratégia de utilização da educação a
distância adquire especial relevância em nosso
contexto econômico e social e digo isto, pois
todos vocês sabem que a educação a distância é
uma forma factível de aprendizagem, que permite
às pessoas ultrapassarem as barreiras geográficas e
temporais através de estudo independente (JUSFINIANI
apud BENTES; BONSEMBIANTE, 2002, p.66).
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No ano de 1947, surge a nova Universidade do Ar, patrocinada pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Social do Comércio
(SESC) e emissoras associadas, tendo como objetivo de oferecer cursos
comerciais radiofônicos.
Os programas, gravados em discos de vinil, eram repassados às emissoras
que programavam as emissões das aulas nos rádio - postos três vezes
por semana. Nos dias alternados, os alunos estudavam nas apostilas e
corrigiam exercícios, com o auxílio dos monitores (MARQUES, 2004).
Na década de 1960, A Diocese de Natal cria o Movimento de Educação
de Base (MEB), no qual a Igreja Católica e o Governo Federal, fizeram uso
do sistema rádio - educativo, com o objetivo de promover a politização e a
democratização do acesso à educação, promovendo assim o letramento de
jovens e adultos.
Já na década de 1970 surgiu o projeto Minerva, um convênio entre
a Fundação Padre Landell de Moura e Fundação Padre Anchieta, cujo
objetivo era a utilização do rádio para a educação e a inclusão social
de adultos.
Em 1976, foi criado o Sistema Nacional de Teleducação, que operava por
intermédio do ensino por correspondência e realizou, também, algumas
experiências com rádio e TV. Em 12 anos, o Sistema acumulou 1.403.105
matrículas, em cerca de 40 cursos diferentes.
No ano de 1979, a Universidade de Brasília, pioneira no uso da Educação
a Distância, no ensino superior no Brasil, cria cursos veiculados por
jornais e revistas, que em 1989 é transformado no Centro de Educação
Aberta, Continuada, a Distância (CEAD) e lançado o Brasil EAD.
O ano de 1992 é marcado pela criação da Universidade Aberta
de Brasília, posteriormente em 1995, é criado o Centro Nacional
de Educação a Distância e o Programa TV Escola da Secretaria de
Educação a Distância do MEC.
Elucidando que o ano de 1996, foi marcado pelas bases legais, sendo
em 20 de dezembro estabelecida a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional n° 9.394, que oficializou a normativa da educação a distância,
como modalidade válida para todos os níveis de ensino.
Neste ano também foi criada a Secretaria de Educação a Distância (SEED),
pelo Ministério da Educação, tendo como objetivo uma política que privilegia a
democratização e a qualidade da educação brasileira.
No ano seguinte, iniciaram-se os primeiros cursos de pós-graduação, mas
somente dois anos depois, em 1999 que o MEC (Ministério da Educação) começou a
se organizar para credenciar oficialmente instituições universitárias para atuar na EAD,
processo que ganhou corpo em 2002 (MARQUES, 2004).
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Em 2004, vários programas para a formação inicial e continuada de professores da rede
pública, por meio da EAD, foram implantados pelo MEC. Entre eles o Proletramento e o Mídias na
Educação. Estas ações conflagraram na criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil. No
ano seguinte foi é criada a Universidade Aberta do Brasil, uma parceria entre o MEC, os estados
e os municípios; integrando cursos, pesquisas e programas de educação superior a distância.
EM 2007, entra em vigor o Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, que altera
dispositivos do Decreto n° 5.622 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
No ano de 2008, em São Paulo, uma Lei permite o ensino médio a distância, no qual até
20% da carga horária poderá ser não presencial.
Em 02 de julho de 2009, entra em
vigor a Portaria nº 10, que fixa critérios para a dispensa de avaliação in loco e deu outras
providências para a Educação a Distância no Ensino Superior no Brasil (MARQUES, 2004).
Já no ano de 2011, é extinta a Secretaria de Educação a Distância. A EAD passou por vários
momentos no Brasil, desde os cursos por correspondência até a atualidade, em que a internet é
usada como o principal meio de estabelecer a interação entre os professores e os educandos.
Para Costa, Fagundes e Nevado (1998), a educação à distância se constitui
numa mudança, numa nova realização do fazer educativo que contempla novos
processos, produtos e serviços. Necessita de investigação para ser melhor
conhecida e melhorada e, também, existe a necessidade de investigar para elaborar,
consolidar ou modificar o campo teórico que sustenta essa modalidade de ensino.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro do atual contexto social e da trajetória da educação a distância (EAD), é notória
que a mesma veio ao encontro de uma sociedade globalizada e em crescimento, que visa à
qualificação de profissionais para atender o mercado de trabalho.
Neste contexto, também encontramos a disseminação do uso de novas tecnologias de
informação e a necessidade das pessoas que por algum motivo, sejam eles pessoais,
geográficos ou profissionais, buscam esta modalidade de ensino para ter acesso a novos
conhecimentos.
No Brasil a cada ano torna – se evidente o aumento de instituições e pessoas que aderem à
modalidade de ensino EAD, por sua flexibilidade e o baixo custo. Ressaltando, que a qualidade
do ensino é satisfatória assim como nas escolas de ensino presencial, no entanto, ainda existe
muito preconceito por parte da sociedade.
O marco do ensino a distância no Brasil foi à criação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que normatiza e dá subsídios
para o funcionamento da modalidade em todos os níveis de ensino, em todo o território
brasileiro.
Neste paradigma, observa – se um novo prisma sobre a educação, em que se faz necessário
aprimorar e oportunizar o conhecimento de forma diferenciada, porém com qualidade nas
práticas educacionais.
Conclui – se assim ao final deste trabalho que é necessário refletir e reorganizar a educação,
frente às múltiplas facetas da atualidade, criar novos cenários educacionais, propiciar novas
experiências, formando assim cidadãos críticos conscientes e uma sociedade mais igualitária.
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PSICOMOTRICIDADE E
MOVIMENTO NA DINÂMICA
EDUCACIONAL E SOCIAL
RESUMO: O local do cérebro destinado à gestão do espaço corporal é a área cortical.
Especialmente importante é o córtex posterior, é o lugar de coordenação espacial de todas
as partes do corpo, bem como a relação do corpo e suas partes com o meio ambiente. Os
seres humanos precisam conhecer e reconhecer o espaço para poder habitar, compartilhar
músicas, danças, crenças, permitir objetos que contam a história e recuperam traços,
nos colocam em um lugar. Portanto, se explora a forma como as crianças representam
vivenciado espaço é observada tomando como ponto de referência objetos ou significados
colocam que a psicologia cognitiva solicita que representa a maneira como os sujeitos
fazem para ir de casa para a escola, a imagem da sorveteria, quiosque, etc. O intuito desse
trabalho é discutir as relações da psicomotricidade com o as ações sociais, para tanto
dispomos de bibliografia específica e esperamos contribuir para o pensamento científico.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Movimento; Educação; Sociedade.
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INTRODUÇÃO

A

psicomotricidade é uma neurociência
que transforma o pensamento
harmônico motorista. A educação
psicomotora é o ponto de partida para o
processo de aprendizagem. Geralmente, uma
dificuldade de aprendizagem, é o resultado
de alguma deficiência no desenvolvimento
psicomotor. A criança com o desenvolvimento
psicomotor estabelecida pode dificilmente
apresentar problemas em leitura, escrita,
análise de gráfico, letras distintivas na
ordem de sílabas, no pensamento abstrato
e análise gramatical, lógica, entre outros.
A escola e o professor de educação
física têm, influenciando diretamente no
desenvolvimento do aluno. Em termos de
aptidão física, os profissionais podem utilizar
jogos recreativos e jogos que estimulem
diferentes aspectos da criança, como motor,
social, afetivo e cognitivo. Através de jogar a
criança sente a necessidade de compartilhar
com os outros. Embora a posição oposta seja
uma relação colaborativa. Essa interface expõe
o potencial dos participantes, afeta as emoções
e testa as habilidades até os limites. Brincar
e brincar com a criança terá a oportunidade
de desenvolver habilidades essenciais para a
sua futura atuação profissional, como atenção,
carinho, o hábito de permanecer focado e
outras habilidades psicomotoras perceptivas.
Praticando esportes a criança torna-se operativa.
Uma lição com opções de diversão não
é para ter brinquedos ou jogos. O principal
objetivo da psicomotricidade é não limitado
ao conhecimento das crianças sobre a visão
que você tem do seu corpo, não apenas
o conteúdo, mas a descoberta de cada
sistema corporal, a formação de uma unidade
organizada e um instrumento de relação
com a realidade. O trabalho de educação
psicomotora associado com a educação
física deve proporcionar uma formação básica
essencial em seu desenvolvimento motor,
emocional e psicológico, dando oportunidade
para através de jogos, atividades, observarem
seu corpo e desenvolver as potencialidades.
Através dessas atividades, a pessoa desenvolve
suas habilidades perceptivas como um meio
de ajustar o comportamento psicomotor.
O contexto lúdico é essencial para a
socialização do ser humano. Para o esporte,

para a construção de diferentes pontos de
vista, elaboração de hipóteses e contexto de
espaço e tempo. A regra do jogo não é um ato
de entretenimento, mas sim entendida como
uma atividade que permite aprender diferentes
habilidades, inserida em um ambiente motivador,
agradável e planejada para a educação das
pessoas. Na atividade lúdica, o que importa
não é apenas o produto da atividade, seus
resultados, mas a própria ação, o momento
vivido. Aqueles que vivem momentos de
encontro com você e o outro, momentos de
fantasia e realidade, de ressignificação e
percepção, momentos de autoconhecimento e
conhecimento do outro, cuidam de si e olham
para o outro lado, permitem momentos de vida.
A ação preventiva dos professores é de
extrema importância, sendo possível reduzir
o número de alunos com dificuldades de
aprendizagem, o que minimiza os efeitos
negativos dos distúrbios psicomotores e favorece
o desenvolvimento global. A investigação
tem como papel o papel que o lúdico pode
desempenhar no processo de aprendizagem.
O objetivo geral do estudo pautar-se-á
em analisar a importância da aprendizagem
psicomotora associada a educação física.
Especificamente, a pesquisa buscará investigar a
origem e as principais características da educação
psicomotora, bem como abordar a importância
das habilidades psicomotoras como ferramenta
para a redução e prevenção de dificuldades
educacionais apresentadas pelos alunos.
Configurar motores de desenvolvimento
psicológico e aqueles que estão relacionados
as áreas, seus estágios e fatores de risco para
o desenvolvimento da criança; Compreender
o papel do educador e da escola como
proponentes da educação nos anos iniciais.
Durante seus primeiros anos, o ser humano
organiza conceitos e se desenvolve através da
busca de novas experiências. Assim, através
da proposta lúdica, característica da educação
psicomotora, é possível detectar os desvios na
capacidade motora e psicológica. A atividade
esportiva deve ser entendida não apenas como
uma atividade de entretenimento, mas como
um exercício que promove a aprendizagem em
vários aspectos, especialmente se for feito em
um ambiente motivador e agradável. O esporte
e a atividade física fornecem descobertas
e explorações de canais diretos para a
expressão de emoções. Em várias atividades,
ganhando e avançando os obstáculos e
encontra-se dentro de um ambiente social.
920
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PSICOMOTRICIDADE E MOVIMENTO
A psicomotricidade é uma função complexa
que integra e une elementos motores
e psíquicos, determinando a regulação
do comportamento do indivíduo. Inclui a
participação de vários processos psíquicos,
garantindo assim que o desempenho
adequado da resposta atue em diversas
situações e estímulos (VELASCO, 1996).
O estudo do comportamento motor nas
atividades de educação física e esportes é muito
importante, pois o lado motor é predominante
nas atividades corporais. Reações motoras
são respostas elaboradas para certos
estímulos. Por isso, é natural que as atividades
psicomotoras ocupem um lugar importante
no processo educativo-instrutivo. Um dos
principais objetivos específicos da Educação
Física é a educação psicomotora. Assim
levamos a estimulação de vários processos
psíquicos específicos por idade os quais
devem ser adquiridos através de um programa
educacional que pode ser baseado em jogos
de movimento ou outras estratégias lúdicas:
O desenvolvimento psicomotor se processa de acordo
com a maturação do sistema nervoso central,
assim a ação do brincar não deve ser considerada
vazia e abstrata, pois é dessa forma que a criança
capacita o organismo a responder aos estímulos
oferecidos pelo ato de brincar, manipular
a
situação será uma maneira eficiente
da criança ordenar os pensamentos
e elaborar atos motores adequados a
requisição (VELASCO, 1996, p.27).

Um desenvolvimento físico
equilibrado, o comportamento
lúdico, a necessidade de competir e
ter sucesso com sucesso contribuem
para a formação e formação de
psicomotricidade no caso de jovens
estudantes.
As
particularidades
morfológicas e funcionais desses
sujeitos requerem o uso de meios e
métodos específicos, que confirmam
os caminhos individuais tomados pela
educação motora (VELASCO, 1996).
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Hoje em dia, todos sabem que o
movimento desempenha um papel essencial
não apenas no desenvolvimento físico da
criança, mas também no mental, motor,
artístico e sócio-afetivo, respondendo,
portanto, a essas necessidades fundamentais.
Consequentemente unifica todo o aprendizado
e se torna o fator de aprendizagem e
desenvolvimento inicial. Oferece conhecimento
e
habilidades
(VELASCO,
1996).
A prática psicomotora pode tomar duas
orientações; terapêutico e educativo. A idade
de ouro da psicomotricidade está situada do
nascimento aos 8 ou 9 anos de idade. Através
do corpo, jogo e movimento, a criança aprende
a controlar seu espaço, tempo e movimentos
dentro de um processo altruísta. Além do
aspecto motor que permite a aquisição de
noções como orientação espaço-temporal,
conhecimento da imagem corporal, noções
de altura, que permitem o desenvolvimento da
linguagem, ortografia mestra (compreensão
de letras, escrita, leitura) aritmética (noção
de tempo, quantidade, etc) e que parecem
fixar conhecimentos e habilidades escolares:
a psicomotricidade de grupo também
propõe
o
trabalho
relacional
(VELASCO, 1996).
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DINÂMICAS CONCEITUAIS DA PSICOMOTRICIDADE
A psicomotricidade teve seus primórdios uma vez que foi usada para reeducar alguns
aspectos motores, a psicomotricidade forneceu a base teórica de exame psicomotor
gráfico reeducação e com um número de métodos e técnicas de tratamento de
vários distúrbios do movimento de dando, deste modo, uma abordagem terapêutica.
A psicomotricidade permite ao homem sentir-se bem com sua realidade corporal, possibilitando-lhe a livre expressão de
seus sentimentos, pensamentos, conceitos, ideologias. Mesmo que a psicomotricidade assuma grande importância na
resolução de problemas encontrados em sala de aula. Ela necessariamente não é única solução para as dificuldades de
aprendizagem, mas sim o meio de auxiliar a criança a superar os obstáculos e prevenir possíveis inadaptações. Assim,
essa procura proporcionar ao aluno algumas condições mínimas a um bom desempenho escolar. Pretende aumentar
seu potencial motor dando-lhe recursos para que o aluno obtenha progresso no âmbito escolar (ROSSI, 2012, p.11).

Henry Wallon é considerado um pioneiro da psicomotricidade no campo científico em seus
primeiros estudos publicados em 1925. Piaget também contribuiu para o desenvolvimento de
habilidades psicomotoras. Sua teoria afirma que a inteligência é construída a partir da atividade motora
da criança e nos primeiros anos de seu desenvolvimento. Desde então, a inteligência motora também
é considerada um elemento fundamental no campo das habilidades psicomotoras (ROSSI, 2012).
Os autores Wallon e Piaget entendem habilidades psicomotoras como uma ação educativa
que valoriza a atividade física e o desenvolvimento de funções cognitivas. Além disso, observam
que as habilidades psicomotoras tem a ver com o movimento analisado a partir da perspectiva
anatômica e fisiológica dos movimentos ou seja, neurológico com base no desempenho
de atividades de três sistemas, o sistema piramidal que é responsável pela execução de
movimentos voluntários, o sistema extrapiramidal, cuja função é a de obter o motor automático e
sistema cerebelar, que é responsável por regular a harmonia do movimento (ROSSI, 2012).
Também a psicomotricidade dá um conceito baseado em uma visão global da pessoa. O
termo “psicomotor” integra ações cognitivas, emocionais, interações simbólicas e sensóriomotor na capacidade de ser e de expressar-se em um contexto psicossocial (ROSSI, 2012).
O psicomotor assim definido desempenha um papel fundamental no desenvolvimento
harmonioso da personalidade. A partir desta concepção, diferentes formas de
intervenção psicomotoras são desenvolvidas e encontram sua aplicação, seja qual for
à idade, nas áreas preventiva, educacional, reeducacional e terapêutica (ROSSI, 2012).
Essas conceituações de habilidades psicomotoras permitem compreender que a intervenção
e o estudo psicomotor fazem parte de um trabalho integral no ser humano para dar origem
a bases de aprendizagem posterior e facilitar a resolução de problemas (ROSSI, 2012).
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COMPORTAMENTOS PSICOMOTORES
Segundo Bouch (1987) três componentes
são considerados como comportamentos
psicomotores:
componente
motor,
componente
cognitivo
e
componente
afetivo-relacional. O componente motor é
composto por comportamentos motores
básicos,
comportamentos
neuromotores
e comportamentos perceptivos motores.
Desse modo Comportamento motor básico
refere-se aos comportamentos motores
que são instintivos, automáticos. Entre
eles estão reconhecidos a coordenação
dinâmica geral, coordenação visual motora,
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coordenação postural e equilíbrio. Na
dinâmica geral, a coordenação dinâmica
é referida à coordenação grosseira que é a
capacidade do corpo de integrar a ação de
grandes massas musculares: andar, correr,
pular, dançar, escalar, etc., coordenação
visual motora representa a capacidade de
usar pequenos grupos musculares para
realizar movimentos muito específicos, tais
como escrita, corte, costura e todas as
atividades que requerem a participação
dos músculos e movimentos mais finos.

“Durante o período escolar, seria possível,
apoiando-nos nas atividades de expressão
espontânea realizadas em grupo, despistar
entraves como a inibição, a insegurança, as
dificuldades de comunicação, os atrasos de
linguagem. A exploração de situações lúdicas e
do trabalho para a imagem do corpo num clima
de segurança criado pela educadora deveria
permitir às crianças, vítimas de carências
afetivas ou, ao contrário, superprotegidas, a
recuperação de uma parte de seu atraso no
plano funcional [...]” (LE BOUCH, 1987, P. 28).
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Podemos também relacionar a coordenação
postural e equilíbrio, pois referem-se tanto ao
equilíbrio estático, à capacidade de imobilidade
interna ativa, quanto ao equilíbrio dinâmico
que exige o oposto, isto é, uma orientação
controlada do corpo em situações de
deslocamento. Bem como, comportamentos
neuromotores básicos os quais estão ligados
à maturação do sistema nervoso central e
tônus 
muscular, relaxamento e lateralidade.
O tônus muscular

é a qualidade do músculo.
Ele serve como um pano de fundo contra
o qual surgem contrações musculares e
movimentos. Portanto, é responsável
por toda ação corporal e, além disso,
é o fator que permite o equilíbrio
necessário para realizar diferentes
posições. O relaxamento é o estado
de repouso do músculo, o oposto da
contração muscular. As sincinesias
são
movimentos
involuntários
que acompanham os movimentos
voluntários. Estes são frequentes no
estágio infantil, são reações parasitárias.

localizada e medida. O ritmo é a divisão
perceptível do tempo ou espaço em intervalos
iguais. Você pode distinguir dois ritmos,
o interno que é orgânico, fisiológico e o
exterior, dia e noite, por exemplo. E o espaço
é a distância entre dois ou mais corpos.
Podemos perceber em três dimensões: longa,
larga e alta. Sendo este o objeto de estudo
a ser desenvolvido nesta investigação, será
aprofundado posteriormente (BOUCH, 1987).

Existem
dois
tipos,
sincretismo
reprodutivo,
imitação
esboçada
pelos
sincretismos do membro contralateral e
difusão tônica, que se manifestam por um
aumento no tônus do membro oposto àquele
que inicia a ação. Distal (mãos, pés) ou
síncope proximal (piscar, movimentos da
língua, abertura da boca) também podem
ser observados. Na Lateralidade o atraso é
a preferência pelo uso de um lado do corpo,
a dominância de um hemisfério corporal,
seja direito ou esquerdo (BOUCH, 1987).
Comportamentos motores perceptivos
estão ligados à consciência e à memória.
Eles se manifestam no tempo, ritmo
e espaço. O tempo, abstrato,
duracional,
é
concebido
em
princípio como ilimitado, contínuo
e unidimensional. Nela, a
sucessão de instantes que
integram
a
experiência
humana da realidade é
924
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DESENVOLVIMENTO DO
MOVIMENTO
O movimento começa com a vida fetal. Uma
mulher grávida começa a sentir os primeiros
movimentos do feto em direção ao quarto
mês. Quando o bebê nasce, esses movimentos
continuam como uma resposta ao meio ambiente. O
bebê começa a conhecer sobre si mesmo e o mundo
ao seu redor, começando e através do movimento
que ele faz com seu corpo. É a presença da
mãe que com seu olhar, sua palavra e sua
ação acompanham e dão sentido aos
movimentos do bebê (BOUCH, 1987).
O movimento, inicialmente reflexivo e
involuntário, começa a se organizar através
da maturação e troca com o ambiente,
funcionando como fonte de conhecimento e
comunicação com os outros. O Neuromotor
representa maturação cefalocaudal ou quase
distal permite o movimento evolui a partir da
utilização de todo o corpo para a independência
de cada uma das suas partes. A realização de uma
controlada, a intenção e é direcionado para alguém
ou alguma coisa, o movimento às vezes é muito difícil
de ser realizado em crianças com uma deficiência.
A execução de um movimento não depende apenas da
biomecânica, mas há também uma participação da atividade
mental. Certos movimentos precisam de uma representação
mental para executá-lo. Na verdade, existem vários aspectos que intervêm no movimento,
como o mental, o tom, a postura, o movimento atitudinal, cognitivo e expressivo (BOUCH,
1987).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse em pesquisas sobre os efeitos da
atividade física nas habilidades cognitivas. As habilidades executivas são alguns dos aspectos
cognitivos que mais se beneficiam da atividade física em crianças.
A psicomotricidade é uma ferramenta válida que contribui para o desenvolvimento das
crianças e auxilia no aprendizado futuro. O movimento pode melhorar o desenvolvimento de
estruturas cognitivas relacionadas à atenção, memória, percepção, linguagem e pensamento,
o que ajudará a interpretar conceitos como espaço, tempo e velocidade. Além disso, o próprio
movimento torna-se mais autônomo e consciente por meio da linguagem e da expressão. Esses
resultados sugerem que a sistematização das experiências corporais a partir dos primeiros
meses de vida facilita o surgimento de habilidades motoras e cognitivas e também leva a
ampliar a aquisição de conteúdos emocionais e afetivos.
Nessa perspectiva, vemos a educação psicomotor, quando é considerada, de um ponto
de vista pedagógico ativo, crítico e flexível, como um caminho que leva a avanços no
desenvolvimento das habilidades intelectuais, emocionais e sociais das crianças.
A educação das crianças contribui para o desenvolvimento emocional, físico, motor, social
e cognitivo, proporcionando-lhes uma atmosfera de confiança e um ambiente acolhedor. Nesta
fase, de 0 a 6 anos, falamos em desenvolver habilidades básicas porque as crianças não têm
elementos de autonomia. Habilidades são as habilidades e aptidões que lhes permitem realizar
tarefas, exercícios e atividades. Ao longo do estágio da creche, as crianças desenvolvem
algumas habilidades motoras, bem como habilidades cognitivas, emocionais e pessoais.
Nesse sentido, a educação psicomotora possibilita o desenvolvimento dessas capacidades.
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A AVALIAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO
NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O estudo pretende a partir de uma pesquisa bibliográfica aliada a pesquisa de
campo, fornecer subsídios para a discussão acerca do processo de alfabetização e letramento
tendo em vista a questão da avaliação e o acompanhamento das práticas educativas, no bojo
dos procedimentos utilizados para a inserção do aluno ao mundo letrado. Verifica-se que é
comum professores experimentarem anseios e questionamentos em virtude do trabalho com a
linguagem oral e escrita no desenvolvimento de suas atividades na educação infantil, levantase a a discussão de quando deve-se iniciar o processo de inserção das ações voltadas a
apropriação da linguagem escrita e de que maneira o trabalho pedagógico deve estar voltado ao
aprendizado destes conceitos na educação infantil. A monografia dar-se-à no aprofundamento
das leis educacionais vigentes que norteiam a questão da alfabetização e do letramento, serão
abordados os aspectos referentes a definição dos conceito à luz dos autores. Por fim serão
apresentadas as considerações finais e os encaminhamentos possíveis na atuação do professor.
Torna-se relevante a temática apresentada tendo em vista a necessidade de aprimorarmos
os procedimentos avaliativos na educação infantil, criando possibilidades para que o aluno
seja observado e avaliado de forma coerente e respeitosa à sua etapa do desenvolvimento.

Palavras-chave: Avaliação; Alfabetização; Letramento; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

s ações com a linguagem escrita
na educação infantil devem ter um
papel importante na formação de
leitores, ao a criança interagir com diferentes
signos que circulam socialmente nascem
novos saberes, conhecimentos e experiências.
Desde o nascimento as crianças
estão inseridas em uma sociedade em
que circunda a escrita como meio de
comunicação, a educação infantil por sua
vez, possui uma identidade própria, criada
a partir das especificidades das crianças,
e de sua forma característica de ver e se
relacionar com o mundo, em um movimento
onde dão sentido ao que experimentam.
A linguagem escrita aqui citada referese às produções que se realizam na
escrita e ao uso social desse objeto como
conhecimento, e concomitantemente deve-se
analisar a maneira própria da criança entrar
em contato com o sistema de escrita, com
respeito a sua etapa de maturação, sendo
sempre privilegiado o uso da brincadeira
como
procedimento
metodológico.
O trabalho com a linguagem escrita desde
a educação infantil tem um papel importante
na formação de leitores competentes. Como
sujeito de direitos, a criança cria cultura,
brinca, dá sentido ao mundo, produz história,
recria a ordem das coisas, estabelece uma
relação crítica com a tradição (Kramer, 2009a).
Ao depararem-se com os conhecimentos
que circulam socialmente em seu meio,
as crianças enfrentam o desafio de
distinguir os signos, assim através do
que já adquiriram e de suas experiências
infantis elas vão dando sentido ao signo.
A criança reconstrói, reelabora, e reformula
elementos constitutivos da escrita, não se
faz necessário que a criança compreenda
930

as relações entre fonemas e grafemas para
construir sentidos no momento em que
escuta histórias, ou ao elaborar narrativas a
partir de leitura de imagens. Assim, podese verificar como as crianças formulam
hipóteses, criam histórias e demonstram o
seu protagonismo no processo de construção
de conhecimento sobre a linguagem escrita.
Segundo Soares 2009, o desejo de
compreender e se apropriar do sistema de
escrita é fruta da interação da criança com
a cultura escrita, o que pode ocorrer antes
mesmo dela frequentar instituições de
educação infantil. Nessa convivência, a criança
vai elaborando seu conceito de língua escrita,
compreendendo as diferentes funções do ler e
do escrever, ampliando o seu conhecimento de
letras e números, aprendendo a fazer distinções
quanto a gêneros e portadores de gêneros.
Diante esta realidade, do ingresso das
crianças cada vez mais precocemente
nas unidades escolares, e por sua vez as
instituições de ensino tendo a dimensão da
importância do trabalho com a linguagem
oral e escrita desde esta etapa, trago a
reflexão acerca dos procedimentos para a
avaliação e acompanhamento das práticas
de linguagem oral e escrita na educação
infantil, tendo em vista a questão para além
da alfabetização em si, mas também do
letramento e da inserção do aluno ao mundo
letrado por meios das múltiplas experiências,
cuidadosamente planejadas, estudadas e
concebidas pelos educadores da infância.
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A AVALIAÇÃO E O PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
Em nosso dia-a-dia, nos deparamos
constantemente com processos de avaliação,
seja em casa, na escola, nas interações
cotidianas familiares ou profissionais. A
avaliação sempre se faz presente e inclui um
julgamento de valor sobre nós mesmo, sobre
o que estamos fazendo e sobre o resultado
dos nossos trabalhos. (LUCKESI, 1999).
Na contemporaneidade a avaliação é vista
como um processo dinâmico, contínuo e
sistemático componente do processo de ensino
e aprendizagem. Faz-se necessário buscar
formas diferentes para realizar a avaliação na
educação infantil, sendo esta uma maneira
de auxiliar as crianças a desenvolverem
gradativamente
o
seu
conhecimento,
havendo assim uma dissociação da avaliação
como prova ou forma de julgamento.
Para Gadotti (1991, p. 16) “a avaliação é
essencial à educação. Inerente e indissociável
enquanto concebida como problematização,
questionamento, reflexão sobre a ação”.
Gadotti (1991) afirma que, a avaliação não
se encerra com a qualificação do estado em
que está o educando. É tarefa permanente
do professor, instrumento indispensável à
constituição de uma prática pedagógica e
educacional verdadeiramente comprometida
com o desenvolvimento das crianças.
Assim observa-se que a avaliação se
faz necessária para que como educadores
possamos questionar, refletir e transformar
nossa prática diária, se posicionando frente a
conceber um processo avaliativo mais eficaz.
Atualmente estão presentes algumas linhas
de avaliação na educação brasileira, são elas:
• Avaliação formativa: Que ocorre ao
longo do ano letivo, por meio do
acompanhamento da criança na
observação de suas atitudes, ao professor
cabe auxiliar o aluno a desenvolver suas
capacidades cognitivas, percebendo
suas dificuldades e ajudando a superá-las.
Para
Perrenoud
(1999,
p.75):

A avaliação é formativa quando o professor
contribui para a regulação das aprendizagens no
sentido de domínio, numa concepção particular
dos objetivos, da aprendizagem ou da intervenção
didática, não esquecendo que é preciso de um
aprendiz, um professor para organizar e gerir as
situações didáticas (PERRENOUD, 1999, P.75).

Portanto, avaliar tendo em vista uma visão
formativa, significa uma ação diária no âmbito
escolar, diante das atividades planejadas
pelo professor, onde este acompanhe
a criança em seu desenvolvimento.
Perrenoud (1999, p. 78) afirma que:
Considera como formativa toda a prática de avaliação
contínua que pretende contribuir para melhorar as
aprendizagens em curso, qualquer que seja o quadro e
qualquer que seja a extensão concreta da diferenciação
do ensino. Essa aplicação corre o risco, de um ponto de
vista prescritivo, de fazer com que a ideia de avaliação
formativa perca seu vigor, essa ampliação autoriza a
dar contas das práticas correntes de avaliação como
contínua sob o ângulo de sua contribuição almejada
ou efetiva para a regulação das aprendizagens
durante o ano escolar (PERRENOUD, 1999, P. 78).

Ao professor cabe avaliar o que se ensina,
pensando na mesma forma na avaliação
de modo que contribua no processo de
desenvolvimento da criança. É perceptível
a necessidade do professor de conhecer
melhor seu alunado, afim de reconhecer
seus interesses para então adequarse em seu processo de ensino, somente
desta forma o educador compreenderá
o grau de conhecimento de seu grupo, e
neste movimento utiliza-se da avaliação de
forma contínua, viabilizando o processo
de ensino-aprendizagem (BRASIL, 1998).
Assim, para que o professor possa
propiciar tais situações de aprendizagem,
faz-se necessária a observação, esse
processo avaliativo necessita de um professor
criativo que forneça subsídios para ricas
experiências educativas, que expressem a
construção do conhecimento da criança.
Segundo Brasil (1998), a avaliação formativa,
não deve avaliar a criança, mas as situações
de aprendizagem que foram oferecidas,
percebendo se as suas aprendizagens estão
vinculadas às oportunidades e experiências
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que foram oferecidas a ela. O professor deve
fortalecer o interesse do aluno na busca de
novos conhecimentos, propondo caminhos e
incentivando-os para seus novos aprendizados.
Para Perrenoud (1999, p.101), “avaliação
formativa apresenta-se sob a forma de
uma regulação interativa, isto é, de uma
observação e de uma intervenção em
tempo real, praticamente indissociáveis das
intervenções didáticas propriamente ditas”.
Assim, na avaliação formativa, a observação
é primordial, pois é a base para o professor
auxiliar a criança em sua aprendizagem
e desenvolvimento, esta concepção de
avaliação busca desenvolver uma educação
qualitativa com ênfase na igualdade de
oportunidades e respeito as crianças.
• Avaliação Classificatória: É uma
avaliação
utilizada
nas
escolas
como um instrumento para medir as
capacidades dos alunos utilizando-se
de notas para verificar seus resultados.
Segundo Hoffmann (2000, p.22), “a
avaliação classificatória se resume à decisão
de enunciar dados que comprovem a
promoção ou retenção dos alunos”. Essa
avaliação dá importância a uma aprendizagem
memorizada para realizar uma prova ou um
trabalho, sempre com ênfase na classificação
da criança para aprovação ou reprovação.
A preocupação docente nessa concepção
versa sobre avaliar para atribuir uma nota e não
para verificar as dificuldades de aprendizagem
utilizando a avaliação como recurso para
possíveis mudanças. Essa avaliação é realizada
de forma desvinculada do processo e não
cumpri as funções didático-pedagógicas e de
diagnóstico.De acordo com Brasil (1998. p.30):
A intervenção do professor é necessária para que na
instituição de educação infantil, as crianças possam,
em situações de interação social ou sozinhas, ampliar
suas capacidades de apropriação dos conceitos, dos
códigos sociais e das diferentes linguagens, por meio
da expressão e comunicação de sentimentos e idéias,
da experimentação, da reflexão, da elaboração de
perguntas e respostas, da construção de objetos e
brinquedos e etc. Para isso, o professor deve conhecer e
considerar as singularidades das crianças de diferentes
idades, assim como a diversidade de hábitos, costumes,
valores, crenças, etnias, das crianças com as quais
trabalha respeitando suas diferenças e ampliando
suas pautas de socialização (BRASIL, 1998, p.30).
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Na educação infantil, o professor tem uma
função primordial de intervir, a fim de verificar as
dificuldades dos alunos, para assim posicionarse no sentido de auxiliar desenvolvendo suas
potencialidades. Na avaliação classificatória,
não podemos considerá-la como um
instrumento didático, pois não esta não
interfere no desenvolvimento das crianças.

CONCEITO DE A AVALIAÇÃO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A avaliação na educação infantil deve
ser vista de forma relevante pelo educador,
compreendendo-a como um processo
contínuo e dinâmico. Esta funciona dentro
desta modalidade de ensino através de
registros das atividades promovidas em
sala de aula, por meio da observação
das crianças (HOFFAMAN, 1998). Faz-se
necessário um acompanhamento planejado
e coerente à faixa etária atendida para que
o professor possa relacionar a aprendizagem
ao desenvolvimento da criança dentro dos
processos de desenvolvimento infantil.
De acordo com Hoffaman (1998, p.09),
no Brasil, a partir dos anos 70, a avaliação
da educação infantil parece surgir mais
prioritariamente como elemento de pressão
das famílias de classe média por propostas
verdadeiramente pedagógicas. A prática
avaliativa era mais um controle do modelo
assistencialista. A avaliação da criança nesta
etapa, é entendida como um processo contínuo
e dinâmico de fundamental importância.
Para Hoffaman (1998), avaliar é observar
e intervir constantemente, é uma ação
constante do ir e vir, ou seja, do fazer e
refazer (re)planejando as ações e atividades
que levam diariamente as intervenções do
aprender, buscando significados constantes
de forma que levem a criança a pensar
relativamente no que faz. É contribuir de forma
necessária para que haja de forma contínua
o aprendizado em relação ao que está sendo
desenvolvido (re)significando seu contexto
social. No contexto da educação infantil a

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

avaliação deve ser mediadora do processo
de desenvolvimento da criança. Para tal, é
importante buscar diversas formas de registro
que propiciaram a elaboração e a produção
de documentos do trabalho realizado em sala
de aula, no bojo dos avanços, expectativas,
mudanças e descobertas das crianças.
De acordo com Vasconcellos (2000, p.61),
a avaliação deve ser contínua, ajudando as
crianças, paulatinamente, desenvolverem a
capacidade de auto avaliação. A avaliação
na educação infantil se pauta basicamente
pela observação e registro. A avaliação e o
aprender são indissociáveis, é por meio deste
processo que o educador pode observar cada
experiência vivida de forma individual ou coletiva.
Na observância das singularidades da
educação infantil, faz-se necessário salientar
a importância do lúdico no procedimento
metodológico para esta etapa da escolarização.
Este é um mundo em que a criança está
em constante exercício, onde a fantasia,
o faz de conta, os jogos e brincadeiras e
a imaginação estão em evidência. Sendo
assim, este universo merece total atenção de
pais e educadores, pois é por meio dele que
ocorrem diversas experiências significativas
de aprendizagens. É por meio da manipulação
dos brinquedos e das brincadeiras que a
criança descobre-se e aos seus pares, é
durante o brincar que a criança atua com
liberdade criativa (VASCONCELOS, 2000).
Segundo Piaget (1998), a atividade lúdica é
o berço obrigatório das atividades intelectuais
da criança, sendo, por isso, indispensável
à prática educativa. Para Piaget, o jogo
constitui-se em expressão e condição para o
desenvolvimento infantil, já que as crianças
quando jogam assimilam e podem transformar
a realidade.
Assim torna-se inegável
reconhecer o brincar como um importante
espaço para observar as crianças em suas
diferentes interações e expressões, de modo
que a criança é um ser social com capacidades
cognitivas, emocionais e afetivas, que tem
desejo de estar em sociedade e é capaz de
interagir com as pessoas e aprender com elas.
Ao ampliarem suas relações sociais, formas
de comunicação e interações, as crianças

sentem-se seguras para expressarem o que
sentem e por meio das trocas sociais aprendem
sobre o mundo que as cerca (PIAGET, 1998).
De tal modo, o processo de ensinoaprendizagem deve ocorrer de forma gradativa,
contínua, cumulativa e integrativa, a fim de
envolver ações, sentimentos, falhas, acertos
e novas descobertas. Durante esta etapa
a avaliação deve ter por objetivo contribuir
para o processo de aprendizagem, no
fortalecimento da autoestima da criança por
meio das orientações das ações pedagógicas
ao longo do processo. É por meio da avaliação
que o professor irá ampliar o seu olhar acerca
do contexto da aprendizagem nas diversas
atividades realizadas, para tal, este deve
estar atento ao modo como foi concebida,
elaborada e executada a tarefa, e quais
foram os eixos norteadores para a execução
dos procedimentos, tais como: o preparo do
ambiente, a seleção dos materiais, enfim tudo
o que se faz necessário para a aplicação das
atividades com as crianças (PIAGET, 1998).

CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA NA
CONTEMPORANEIDADE
O Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil (RCNEI, BRASÍLIA,
1998), afirma que as crianças possuem uma
natureza singular, que as caracterizam como
seres que sentem e pensam o mundo de
um jeito próprio. De tal forma, a construção
do conhecimento da criança dar-se-á por
meio das diferentes linguagens na análise
das hipóteses e ideias que criam para
desvendar aquilo que causa curiosidade.
O RCNEI aponta ainda que ainda que
hajam grandes esforços das áreas da
psicologia, medicina, antropologia para
desvelar o universo infantil, algumas
características comuns de ser das crianças,
permanecem únicas em suas individualidades
e diferenças. (Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil, 1998, p.22).
Na atualidade verifica-se uma consciência
acerca da importância das experiências da
primeira infância. No Brasil temos a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional
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nº 9394/96, que ressaltou a importância
da educação infantil quando cita que, “A
educação é dever da família e do estado
inspiradas 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”.
Em 1990, foi criado o Conselho da Criança
e do Adolescente, que explicitou os direitos
da criança e do adolescente bem como
os princípios norteadores das políticas de
atendimento. Determinou também a criação
dos Conselhos Tutelares que devem zelar
pelo respeito aos direitos das crianças e
adolescentes, entre os quais à educação.
O Plano Nacional de Educação (PNE), em
consonância aos princípios da Educação
para Todos, estabelece metas relevantes
de expansão e de melhoria da qualidade
da educação infantil. Tendo como objetivo
concretizar as metas estabelecidas no
PNE e incentivar os estados e municípios
a elaborarem seus planos locais de
educação, ressaltando a importância da
educação infantil na sociedade atual.
Antigamente a educação infantil era vista
como assistencialista, sendo os espaços
destinados apenas para o cuidado das crianças
pequenas, na contemporaneidade verifica-se
que o cuidar e o educar são indissociáveis,
e que há uma intensa busca para modificar
essa concepção da educação assistencialista.
Para tal deve-se assumir as especificidades
da educação infantil, e rever as concepções
sobre a infância, as relações entre classes
sociais, as responsabilidades da sociedade e o
papel do estado diante das crianças pequenas.
(REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, 1998).
Hoje, é dever do Estado ofertar à
todas as crianças de zero a seis anos
de idade atendimento em creches e préescola. (Constituição Brasileira de 1988,
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei
8.069/90, art. 54, inciso IV, entre outras).
Com a concepção de uma educação
infantil a qual deixamos de vê-la apenas como
assistencialista, mas como uma importante
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fase da escolarização que dará bases para que
a criança possa desenvolver-se plenamente,
esses ambientes tornaram-se espaços
de educação e não apenas de cuidados.
Verifica-se assim como são amplas as
discussões dos teóricos no que tange a
educação infantil e a importância do fazer
docente nesse contexto escolar. De tal forma
além das habilidades necessárias para que
o professor saiba planejar e atuar frente
ao grupo de alunos, observa-se também a
questão do aprofundamento teórico acerca
dos processos de acompanhamento e
registro tão necessários para a avaliação dos
pequenos alunos. Esse tipo de registro fomenta
as discussões no bojo do desenvolvimento
das crianças, criando subsídios para que no
futuro nas demais etapas da escolarização
se compreenda como se deu processo de
aquisição do conhecimento da criança, na
observação de seus marcos e progressos.

PRESSUPOSTOS LEGAIS: A LEITURA
E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo o Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil (1998), a criança
que ainda não sabe ler convencionalmente
pode fazê-lo por meio da escuta da leitura
do professor, ainda que não possa decifrar
todas ou cada uma das palavras. Ouvir
um texto já é uma forma de leitura. Neste
contexto compreende-se a importância de
estabelecer-se um trabalho de leitura com as
crianças desde a educação infantil dada a
importância de sua oferta desde a tenra idade.
Com base nos Parâmetros Curriculares para
o Ensino Fundamental (PCNEF), o trabalho
com a leitura na escola deve acontecer de
forma constante, com uma diversidade de
objetivos, modalidades e diferentes textos
que circulam socialmente, “A leitura é uma
prática social que envolve atitudes, gestos e
habilidades que são mobilizados pelo leitor,
tanto no ato de leitura propriamente dito, como
no que antecede a leitura e no que decorre
dela” (BRASIL, PRÓ- LETRAMENTO p. 40).
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Desta
forma
compreende-se
o
sentido de estabelecer uma rotina de
leitura que contemple a diversidade e a
continuidade, para que se desenvolva
gradativamente o comportamento leitor.
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 (BRASIL, RCNEI p.143).

de leitura, onde o professor deverá criar
estratégias para uma avaliação mediadora
onde ocorra um movimento de ação-reflexão
que incidirá sobre a prática cotidiana.
Sendo assim verifica-se a necessidade
de conceber a leitura como um objeto de
constante estudo, planejamento, e reflexãoação por parte do professor, descaracterizando
assim o modelo de leitura com objetivos
específicos associados aos exercícios
de gramática e interpretação de texto.
Cabe aos professores garantir aos alunos
o acesso à leitura de qualidade, para
que nossas crianças possam construir o
significado dos textos aos quais estão sendo
expostas, desta forma estamos contribuindo
para que a leitura seja realmente um hábito
levado por toda a vida além dos muros da
escola, impactando positivamente o seu
ambiente familiar e social (LERNER, 2002).

A leitura é um processo no qual o leitor
realiza um trabalho ativo de construção do
significado do texto. Segundo Coelho (2002) a
leitura, no sentido de compreensão do mundo
é condição básica do ser humano. Fica como
grande tarefa das escolas desde a Educação
infantil, e durante todo o processo educativo,
portanto, oferecer modelos de leitores e inserir
as crianças em práticas de leitura para que elas A INTERAÇÃO SOCIAL E A
tenham a chance de começar a desenvolver LINGUAGEM ESCRITA
desde cedo, as capacidades de leitura tão
importantes para toda a vida (COELHO, 2002).
Goulart (2006), emprega o conceito de
letramento como sendo a forma que contribui
CONCEPÇÃO DE LEITURA E LEITOR
para o desenvolvimento do pensamento na
medida em que possibilita ao sujeito lidar
A leitura é uma atividade permanente que deve com os textos, lendo-os, comentando-os,
ser garantida na rotina do professor e prevista comparando-os ou criticando-os. Enfim, os
em seu planejamento, sendo parte integrante sujeitos tornam-se competentes para participar
deste planejamento a seleção dos livros do de uma determinada forma, envolvendo-se em
acervo, a metodologia empregada para a uma cultura letrada. As duas modalidades de
leitura, bem como o espaço a ser utilizado para linguagem, a oral e a escrita estão em constante
tal. Segundo o Referencial Curricular Nacional interação, ao pensarmos na linguagem verbal,
para a Educação Infantil, 1998: “Ter acesso verifica-se o desenvolvimento da oralidade,
à boa literatura é dispor de uma informação da qual influencia de forma direta a aquisição
cultural que alimenta a imaginação e desperta da linguagem escrita. A linguagem escrita
o prazer pela leitura” (BRASIL, RCNEI p. 143). é um instrumento discursivo, e é no uso
A inserção da leitura desde a educação infantil da língua escrita em diferentes situações
permite que a criança desperte o interesse sociais que estabelece as diferentes funções,
pela literatura em uma fase única e especial. variedades de estilos e maneiras de utilizá-las.
Para Lerner (2002), que o professor é um
O trabalho pedagógico deve desenvolver
importante aliado neste processo, pois, figura situações de aprendizagem em que a
como um modelo fundamental para os alunos, linguagem escrita seja fonte de interações
e para tal se faz necessário que ele leia e e deve versar sobre a reflexão da
mantenha os alunos informados de todos própria linguagem (GOULART, 2006).
os assuntos relacionados à leitura. A autora
Assim, há um grande anseio para que
defende ainda a importância dos registros desde a creche o uso da língua escrita,
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suas funções, os portadores de textos, as
temáticas e reflexões acerca da dos conteúdos
sejam parte das atividades realizadas
neste espaço, sempre considerando as
especificidades da infância e a relação da
criança com o mundo através da imaginação
e da brincadeira (GOULART, 2006).

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA
INFANTIL NO PROCESSO DE
APROPRIAÇÃO DA LINGUAGEM
ESCRITA
É perceptível a relação entre a literatura
infantil e a imaginação, sendo assim um
importante argumento para que as práticas de
leituras sejam privilegiadas no cotidiano escolar
desde a primeira infância, de forma a garantir
que se promovam atividades de manipulação
de textos literários, atividades de leitura em
que sejam discutidos os textos lidos, onde se
promova a fruição, as referências estéticas,
culturais e éticas das crianças (SOARES,2008).
Soares (2008), salienta que é preciso libertar
a literatura infantil de uma cultura escolar
que, frequentemente, a considera como um
instrumento pedagógico e não como literatura
que possui um valor em si mesma: que é fonte
de prazer e experiências estéticas. A escolha
dos textos literários é fundamental para que
esse trabalho contribua para o desenvolvimento
do letramento literário (SOARES,2008).

A LEGISLAÇÃO SOBRE A AVALIAÇÃO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O RCNEI, em seu volume 3, aponta que,
mesmo sem a exigência de que as crianças
estejam alfabetizadas aos seis anos, todos
os aspectos envolvidos no processo de
alfabetização devem ser considerados.
Os critérios de avaliação devem ser
compreendidos como referências que
permitem a análise do seu avanço ao longo do
processo, considerando que as manifestações
desse avanço não são lineares, nem idênticos
entre as crianças. (BRASIL, 1998, p. 159)
De tal forma, ao educador cabe proporcionar
às crianças situações que privilegiem as
vivências nas mais diversas experiências,
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onde possam tomar decisões, fazer escolhas
e socializar as suas descobertas e conquistas.
O registro na educação infantil deve ser
realizado por meio de portfólios, dossiês,
relatórios de avaliação, enfim de documentos
que se referem a aprendizagem dos alunos e
que permitem ao educador ter uma visão do
processo e da forma como a criança evoluiu.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil (DCNEI) estabelecem,
desde 2009, que as instituições que atuam
na etapa da educação infantil, devem
criar procedimentos para a avaliação do
desenvolvimento das crianças. O processo
não deve ter fins de seleção, promoção ou
classificação e deve considerar a observação
crítica e criativa das atividades, das brincadeiras
e das interações das crianças no cotidiano.
É importante que o educador registre
diariamente suas observações sob o grupo e
suas intervenções, essa ação permite retratar
o percurso na construção das aprendizagens.
Essa forma de registro tem o objetivo de
validar cada aula como uma rica situação de
aprendizagem, para que novas estratégias sejam
estabelecidas em virtude das necessidades
individuais e coletivas das crianças.
O Ministério da Educação (MEC), publicou
em 2016 uma portaria que cria o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica
(SINAEB), que tem por objetivo assegurar
e aprimorar as avaliações nacionais da
Educação Básica, inclui outras dimensões
além de desempenho e fluxo escolar. A
instituição do sistema vem da demanda
do Plano Nacional de Educação (PNE) que
faz parte do SNE – Sistema Nacional de
Educação. Segundo o MEC, o SINAEB ajuda
a corrigir as desigualdades existentes no
sistema de avaliação porque insere novos
tipos de dados que devem ser levados em
conta na análise dos resultados pelas escolas,
governos e sociedade. Entre eles estão dados
referentes a universalização do atendimento
escolar,
valorização
dos
profissionais
da educação e gestão democrática.
De acordo com o MEC as avaliações
nacionais estão mantidas, entre elas, a
Avaliação Nacional da Educação Infantil
(ANEI); a Provinha Brasil, a Avaliação
Nacional de Alfabetização (ANA), a Avaliação
Nacional da Educação Básica (ANEB) e a
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar
(ANRESC) mais conhecida como Prova Brasil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A temática em questão, abordada nesta pesquisa, dá-se pelo motivo de investigar como
ocorre a avaliação na educação infantil por meio da modalidade de ensino, aqui explicitada.
Ao refletir sobre como era feita a avaliação nesta etapa da escolarização, parte-se de tal
indagação investigar qual é o real significado da avaliação avaliativa na educação infantil. A
criança em torno dos três anos de idade começa a compreender o sentido de suas ações
relacionando a imagem a um desejo, e utiliza essa imagem para pensar. Essas relações
acontecem no contato com o mundo por meio da sua interação com o espaço e com o outro
e desenvolve-se através das brincadeiras.
Neste período a criança aprende a elaborar as suas atitudes, aprecia a interação com adultos,
imitando e copiando os comportamentos observados e vai desenvolvendo paulatinamente a
sua autonomia.De tal forma a avaliação na educação infantil é muito complexa, pois depende
totalmente da observação das atitudes das crianças, para tal faz-se necessário um olhar
atento por parte do professor, no qual observa e estuda suas reações. É por meio dos projetos
e no planejamento das atividades didáticas que o professor irá acompanhar e avaliar os
desenvolvimento de seus alunos.
Sendo assim, a avaliação deve adotar o sentido essencial do acompanhamento do
desenvolvimento infantil, de reflexão permanente sobre as crianças em seu cotidiano dando
continuidade à ação pedagógica (RABELO, 1998).
Verifica-se assim que não há possibilidade de avaliar a criança de acordo com as expectativas
previstas pelo adulto, não é possível relacionar a avaliação na educação infantil à listas, boletins
ou formulários, esta forma se dá no campo da classificação e da comparação das crianças.A
avaliação da criança nesta etapa deve ocorrer no campo histórico de sua vida, diante das
vivências e experiências vividas na instituição escolar, para posteriores reflexões.
É comum nos depararmos com o discurso em prol do letramento, da alfabetização lúdica
e da importância do brincar na escolar, porém verifica-se que o que ocorre na prática,
principalmente na rede pública de ensino, varia entre dois extremos, ou se utiliza o discurso
do construtivismo durante todo o período da educação infantil ofertar as crianças apenas a
brincadeira como forma de aprendizagem, sem que esta seja planejada e articulada junto ao
currículo, ou de outra forma, se comete um crime contra a infância e rouba-se o direito da
criança de brincar para focar apenas na alfabetização, ainda na idade pré-escolar.
Assim, este documento se faz necessário para aprofundarmos as discussões acerca do
local da linguagem escrita na educação da primeira infância, visto que é possível utilizarmos
das duas vertentes de maneira a contemplar as necessidades da criança. Por meio desta
pesquisa, foi possível compreender que os documentos legais garantem que as práticas
ocorridas nas instituições de ensino devem privilegiar desde a educação infantil o acesso
aos diversos suportes de escrita, bem como as ações devem ser voltadas ao estímulo da
linguagem oral, bem como da linguagem escrita, através de metodologias apropriadas à faixa
etária, e desenvolvidas com variedades de estímulos.
Cabe ao professor e as escolas, organizarem seus espaços para que estes sejam ricos
em estímulos e que ofereçam espaços para as atividades de leitura e de escrita, sejam elas
ocorridas com ou sem a intervenção direta do adulto.
Outro aspecto importante, versa sobre a relação das interações sociais e o processo de
aquisição da linguagem escrita, e de como a interação entre os pares é fundamental neste
processo, onde a criança vivencia junto com os demais alunos experiências que a fará ampliar
seu repertório de palavras, bem como de compreender o uso social da escrita e da leitura. Esse
acontecimento tão especial ocorre de forma gradativa e natural de acordo com os estímulos
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do ambiente.
É notório que as crianças que adentram o ambiente escolar munidos de estímulos advindos
de seu contexto familiar, terão maior facilidade para compreender o processo de aquisição
da linguagem escrita, bem como das demais linguagens, pois possuem uma amplitude
de conhecimento de mundo, nomeiam mais objetos do que aqueles que possuem pouca
estimulação. Assim, observa-se a importância da oralidade na primeira infância e da relação
da família neste âmbito, tendo em vista que precocemente a criança em seu seio familiar
realiza a leitura dos sons e das imagens, sendo assim, a estimulação da oralidade é um fator
importante na compreensão dos signos.
Assim, observou-se durante este percurso que é possível realizar um trabalho de excelência
em linguagem escrita ainda na educação infantil, desde que este seja pautado no respeito
às especificidades da infância, no conhecimento de como a criança aprende e de seu direito
educacional ao brincar, seja a brincadeira ocorrendo de forma espontânea, seja como utilização
metodológica.
A revisão bibliográfica também apontou para o trabalho com a literatura infantil na primeira
infância, na diversidade de gêneros e títulos, tendo o livro como conteúdo em si, e não apenas
como um objeto de apoio à projetos com cunho pedagógico.É urgente a necessidade em se
conceber um ambiente leitor nas escolas, bem como promovermos ações para a formação de
leitores desde a infância. É importante o incentivo a situações significativas voltadas à cultura
letrada, bem como a conversa desde a mais tenra idade acerca da leitura, e as ações nas
escolas com ênfase em uma organização de um ambiente que estimule a leitura, a escrita, a
imaginação e a criatividade das crianças.
A brincadeira deve ser privilegiada como procedimento metodológico na educação infantil
a fim de que a criança como sujeito cultural venha a compreender regras, desenvolva seu
processo criativo e a imaginação nesta interação com o outro e com o mundo através do
brincar. Quanto mais o professor proporcionar situações significativas e diferenciadas, mais
a criança aprenderá e desenvolverá a sua atividade criadora, sendo este um ser protagonista
e atuante. Ao ensinar aquilo que a criança deseja saber e incentivá-la a saber mais sobre a
linguagem escrita, por meio de uma mediação adequada contribui para o seu desenvolvimento
da competência leitora e escritora.
É de suma importância o trabalho do professor inicialmente em prol da leitura de imagens,
na manipulação de suportes como, objetos, desenhos, fotografias, sons, histórias, músicas,
na diversidade de gêneros, no incentivo para que a criança faça a representação simbólica, o
que precede a escrita. A criança inicia o seu processo de registro de observação do mundo
por meio das garatujas, formas ainda desordenadas de demonstrar sua visão sobre o mundo
que a cerca, posteriormente passa a compreender que existe uma diferença entre escrever
e desenhar, e essa descoberta se dá pela estimulação advinda do ambiente e das pessoas.
Assim as situações de leitura e escrita nas escolas são tão importantes, para que pelo contato
a criança venha a compreender o papel social da escrita e da leitura.
Quanto maior o contato da criança com situações de escrita, maior será a chance de pensar
sobre o objeto e levantar hipóteses para o funcionamento da escrita. De fato, a criança não
inicia a sua alfabetização na educação infantil, esse processo é iniciado fora das instituições
de ensino, antecede a entrada da criança na escola, todavia, também não é nesta etapa da
escolarização que a alfabetização se completará. A principal contribuição da educação infantil
para o processo de aquisição da linguagem escrita, é despertar o aluno para o interesse pela
leitura e pela escrita.
A elaboração deste material levou-me a refletir acerca do meu próprio fazer enquanto
educadora, da responsabilidade que tenho em garantir que meus alunos tenham acesso a tudo
quanto lhes é de direito, a uma educação realmente de qualidade que o leve a ser um cidadão
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agente da sociedade, que reflete e pesquisa sempre em busca de novos conhecimentos.
A influência de tais ações perante o processo de alfabetização é relevante, pois ao despertar
o interesse dos alunos pela leitura, mesmo antes de a criança adquirir as habilidades
necessárias para ler são essenciais para que haja o desejo pelo conhecimento, e é esta a
válvula propulsora que permitirá ao educando avançar no processo de leitura e escrita.
Os documentos legais garantem que as avaliações nas instituições de ensino devem
contemplar o percurso, a maneira como a criança desenvolve-se durante o ano letivo, de forma
qualitativa e não quantitativa. Cabendo ao professor na educação infantil um olhar atento e
uma escuta proximal de forma a verificar pela observação da fala e das interações dos alunos
como estes estão compreendendo os conteúdos apresentados e também de que maneira tem
se posicionado frente aos desafios diários, individualmente e coletivamente.
Este registro do professor pode ser realizado de diversas formas como as já mencionadas
neste documento, tais observações permitirão ao próprio educador refletir a sua prática, bem
como promover situações de aprendizagens pertinentes á etapa de desenvolvimento de seu
grupo de alunos. Infelizmente a avaliação na educação infantil ainda não é entendida da forma
como se garantem as leis vigentes, em algumas instituições de ensino nos deparamos com
avaliações de cunho quantitativo ainda na primeira infância.
De outro lado, ainda é comum observarmos escolas que privilegiam o brincar sem observar
e contemplar objetivos específicos para esta etapa da educação infantil e deste modo não
possuem uma observação do processo.
O projeto político pedagógico (PPP) da escola de educação infantil deve ser concebido
afim de promover situações desafiadoras, possibilitando que as crianças se apropriem das
diferentes linguagens e saberes, de forma a assegurar a manifestação de seus interesses,
curiosidades e desejos.
Para que todo este processo ocorra faz se necessário contemplar a avaliação e, por meio
dela a reflexão acerca dos resultados alcançados.
A partir do momento em que a instituição compreende que a avaliação faz parte do
processo educativo nesta etapa da educação infantil, sendo a análise qualitativa superior a
quantitativa, cabe ao grupo gestor organizar-se para que as diretrizes sejam apropriadas pelos
docentes. Deve-se elaborar um plano de formação sobre a avaliação, para que por meio da
sensibilização, o grupo possa elencar os aspectos a serem observados nas situações com as
crianças e apontar os critérios a serem contemplados, sempre se baseando no currículo da
instituição.
Tais registros devem ser retomados frequentemente a fim de serem analisados e aprimorados.
Um dos pontos fundamentais para a elaboração de uma avaliação condizente à educação
infantil é forma de realizar o acompanhamento das crianças, uma possibilidade é realizar uma
programação para cobrir diferentes aspectos ao longo de um determinado período.
Pode-se incluir uma atividade com materiais, outra coletiva, no parque, roda de leitura, e etc.
Desta forma pode-se observar os pontos positivos e os aspectos que necessitam de ajustes.
É por meio da observação e do registro que o professor terá subsídios para realizar uma
avaliação contínua e processual, onde verifica-se o que está sendo construído no dia a dia
das turmas.
A observação e o registro são os instrumentos mais utilizados pelos estudiosos da área,
pois, são meios de avaliação que respeitam a individualidade dos pequenos, consideram o
contexto onde as crianças estão inseridas e tem o professor atuando como mediador das
ações.
Este tipo de avaliação é de grande valia desde a primeira infância desde o ingresso da
criança à creche, pois colabora na compreensão de como as crianças se expressam mesmo
antes de falar.
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Por meio desta pesquisa pode-se verificar características fundamentais no processo de
observação do desenvolvimento das crianças, sendo a primeira, foco onde fica estabelecido
o objeto a ser analisado, que poderá ser feito de forma individual ou coletiva. A segunda
característica versa sobre o objetivo ou o aspecto a ser considerado na aprendizagem e
por fim a continuidade, tendo em vista que o desenvolvimento infantil é gradativo. Sendo
estabelecido desta forma, assegura-se que a avaliação não será concedida nas instituições
de ensino apenas para que o professor preencha formulários, mas que verdadeiramente sejam
criados documentos que gerem subsídios para a reflexão sobre a ação educativa.
Quando a instituição escolar adota o procedimento de avaliação formativa, onde reúne a
documentação do aluno e a embasa por meio de relatórios que mostram o desenvolvimento
das crianças, a interação deles por meio das diversas linguagens e o relacionamento com
colegas e educadores, esse procedimento avaliativo resulta na memória ressignificada das
vivências das crianças na escola e isso favorece a continuidade do processo de avaliação.
A avaliação organizada desta maneira permite que as famílias tenham acesso aos relatórios,
para que possam verificar o caminho trilhado pelos filhos e observar como os avanços vêm
ocorrendo. A intenção deste trabalho foi de discutir a prática de avaliação na educação infantil
e verificou-se a necessidade de fazê-la de forma a favorecer a reflexão e a produção docente,
tornando-a um instrumento de reflexão sobre suas próprias ações em relação às crianças e
aos procedimentos pedagógicos fomentados na escola. Por meio de uma prática avaliativa
baseada em uma avaliação mediadora da ação pedagógica, são promovidas mudanças no
relacionamento do professor com as crianças e nos procedimentos metodológicos adotados
no cotidiano.
Conclui-se assim que a documentação pedagógica como registro de acompanhamento,
torna-se um potente instrumento de formação docente, pois é um processo dinâmico e
contextualizado que permite ao educador analisar, refletir e compartilhar as interpretações
das crianças possibilitando a compreensão de seus interesses, ideias e sentimentos em sua
maneira própria de compreender o mundo.
A avaliação se faz presente na atividade humana e não acontece isoladamente no trabalho
pedagógico, ela inicia, permeia e conclui todo o processo educativo, e está sempre a serviço
de um conceito teórico determinada pelas concepções que fundamentam a proposta de
ensino. Assim, este documento não tem finalidade em si mesmo, mas apresenta caminhos
para futuras discussões acerca do tema, com a compreensão de que este assunto possui
diversas vertentes.

940

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

ESTEBAN. M. T Avaliação: uma prática em
busca de novos sentidos. Rio de Janeiro: DP&A,
2003. p 7-29 FRISON, Lourdes M. Portfólio na
Educação Infantil. Porto Alegre. 2008

REFERÊNCIAS

FERREIRO. Emília & TEBEROSKY. Ana.
Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1985.
GADOTTI. Moacir. (1997). História das Ideias
Pedagógicas. SP: Ática.
GADOTTI. Moacir. Transformar o mundo. São
Paulo: FTD, 1991.
HOFFMANN. Jussara Maria Lerch. Avaliação
Mediadora: uma prática em construção da
pré- escola à universidade. 30.ed. atualizada
ortografia. Porto Alegre: Mediação, 1998.
KRAMER. Sônia. (consultora). 2009ª. Subsídios
para Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Básica – Diretrizes Curriculares
Nacionais Específicas para a Educação infantil.

BRASIL. Lei n.9394. Diretrizes e Bases da
KRAMER. Sônia. (2003). Com a pré-escola
Educação Nacional. Editora do
nas mãos: uma alternativa curricular para a
Brasil.
educação infantil. SP: Ática.
BRASIL. Ministério de Educação e do Desporto. KRAMER. Sônia; LEITE. Maria Isabel. (1996).
Infância: Fios e Desafios da Pesquisa. SP:
Referencial curricular
nacional para educação infantil. Brasília, DF: Papirus.
KUHLMANN, Moysés Junior. Infância e
MEC, 1998.
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho educação infantil: Uma abordagem histórica.
Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB 2ª ed. Porto Alegre: Mediação, 1998.
nº 20/2009, de 11 de novembro de 2009. PIAGET. Jean. A psicologia da criança. Ed Rio
Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais Janeiro: Bertrand Brasil, 1998
SAMPAIO. Rosa Maria W. F. (1989). Freinet:
para a educação Infantil.
evolução histórica e atualidades. São Paulo:
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Scipione.
Nacional de Educação. Resolução CNE/ SOARES. Magda. Alfabetização e letramento
CEB nº 05 de dezembro de 2009. Revisão na Educação Infantil. Belo Horizonte, Pátio –
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Ano VII, n.20. jul/out 2009.
VYGOTSKY. Levy. A formação social da mente.
educação Infantil.
6 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da
Educação Básica. Indicadores da Qualidade
na Educação Infantil, 2009c.
BRASIL. PNE, Ministério da Educação.
Parâmetros de Qualidade para Educação
Infantil. Brasília-DF, 2008.
ECA. Estatuto da criança e do adolescente.
Centro Brasileiro para a Infância e a
adolescência. Ministério da Ação Social,
Brasília. 1990.
ARDIN, Laurence. (2000). Análise de Conteúdo.
Lisboa: Edições 70.
CRAIDY. Carmem Maria. (2001). Educação
Infantil e as Novas Definições da
Legislação. In: CRAIDY, Carmem; KAERCHER,
Gládis E. (orgs.). Educação
Infantil pra que te quero? Porto Alegre: Artmed.

941

Revista Revista
Educar FCE
- 26 ªFCE
Edição
2020
Educar
- 26- Janeiro/
ª Edição
- Janeiro/ - 2020

Simone Silva Trigueiro de Assunção

Professora de educação básica na Rede Pública do
Município de São Paulo. Especialização em Letramento pela
Faculdade Campos Elíseos - FCE.

942

ª Edição
- Janeiro/- 2020
2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 26 -ª 26
Edição
- Janeiro/

A AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGIA: UM
CONTRIBUTO AO DOCENTE NAS AVALIAÇÕES
DE ALUNOS COM DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar se a avaliação neuropsicológica é um

instrumento eficaz para avaliar as diversas funções mentais como: a concentração, a memória,
o raciocínio verbal, lógico e matemático de crianças com dificuldades de aprendizagem,
principalmente, as dos anos iniciais do Ensino Fundamental I. Essa pesquisa nasceu em
razão de angústias e incertezas de profissionais da educação tanto da Secretaria Municipal
da Educação, da cidade de Cotia, quanto da Diretoria Regional de Butantã, a partir da análise
qualitativa de uma entrevista, cujos profissionais da educação declararam a dificuldade que a
rede pública tem no sentido de orientar os seus professores sobre essa temática. De um lado, há
leis que garantem a inserção da diversidade e da inclusão nas escolas e, de outro, a existência
de uma parcela significativa de educadores que não tiveram formação acadêmica que suprisse
as dificuldades de avaliar esses alunos. Diante disso, mediante o levantamento do problema
que visa verificar se a avaliação neuropsicológica é uma ferramenta eficaz, esse estudo optou
por uma revisão bibliográfica e documental – tomando-se por base trabalhos publicados na
base de dados Scielo, PUC-Minas Gerais e UFPR (Universidade Federal do Paraná) – para
atender aos objetivos de, inicialmente, compreender quais são os procedimentos avaliativos
dessa área. O aporte teórico será apoiado em autores como Dumard (2016), Consenza (2016)
e Malloy-Dinizet all (2018). Posteriormente, pretende-se demonstrar a esses profissionais
entrevistados e a todos interessados nesta problemática que, dentre as múltiplas teorias de
avaliação, os estudos neuropsicológicos podem ser possibilidades de auxílio a um ensino
significativo. Cabe ressaltar que a aplicação avaliativa só pode ser realizada por especialistas em
neuropsicologia; logo, é necessário investir na formação continuada de professores que atuam
na rede pública e/ou disponibilizar profissionais formados nessa área nos espaços escolares.

Palavras-chave: Avaliação Neuropsicológica; Neuropsicologia; Neurociência; Problemas de Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

É

imprescindível
que,
antes
de
apresentar o aporte teórico sobre
o que é avaliar, haja um esforço
em discorrer as razões que levaram a essa
pesquisa sobre a avaliação de crianças
com dificuldades de aprendizagem. Um dos
principais motivos foi quando ingressei no
Curso de pós-graduação em EAD e percebi
a minha dificuldade em navegar no ambiente
virtual, por não ser uma nativa digital. Isso
me fez imaginar como uma criança, que
não compreende o processo tradicional
de ensinar, deve sentir-se quando “mal
avaliada” em suas tentativas de responder
determinadas
atividades
avaliativas.
Diante desse obstáculo, iniciei uma
autoavaliação sobre a própria capacidade
em dar conta ou não, do cronograma
proposto pelos módulos, sempre no
sentido de compreender como se daria
a aprendizagem em razão do volume de
conteúdos a serem lidos e assimilados.
Nesse instante, percebi que estava avaliando
tanto o curso quanto a minha capacidade em
resolver a problemática de falta de tempo,
além de atender aos meus pacientes e dar
atenção à minha família. Tudo isso, levou-me
a imaginar que se eu estou em dificuldade a
atender tal demanda como seria essa sensação
quando as crianças estão na idade escolar.
Passei, então, a preocupar-me de que
maneira a aprendizagem se processa e como
o professor poderia utilizar ferramentas que o
ajudasse a avaliar e/ou detectar dificuldades
reais, que não fosse só o acúmulo de atividades,
muitas vezes, apresentadas nas escolas.
Esse foi o momento em que nasceu
em mim, a vontade de aprofundar-me no
assunto. Inicialmente, o tema surge de
forma muito generalizada, pois há muitas
944

teorias sobre o que é avaliar. Havia então a
necessidade de delimitar essa temática tão
ampla, além de encontrar a metodologia
mais adequada, uma vez que não se
trataria de uma pesquisa de campo, mas
uma análise de como autores consagrados
tratam esses estudos sobre o que é avaliar.
Durante as pesquisas sobre a avaliação para
crianças com dificuldades de aprendizagem
no Brasil, feitas nas bases de dados: SciELO,
PePSIC, UFPR (Universidade Federal do
Paraná), PUC de Minas Gerais entre outros,
observei uma infinidade de trabalhos que
apresentavam a Avaliação Neuropsicológica
como uma ferramenta adequada para
crianças com dificuldades de aprendizagem.
Além disso, houve a necessidade de
observar a diferença entre “dificuldades
de aprendizagem” e “transtornos de
aprendizagem” que, muitas vezes, são
confundidos como se fossem sinônimos.
Em toda escola, de um lado, há alunos que
conseguem tirar notas boas, a partir de
atividades avaliativas propostas sob a ótica do
educador. De outro, aqueles que não obtêm os
resultados esperados pelo processo avaliativo,
em que, muitas vezes, os responsáveis
pela criança são chamados e orientados
para procurarem ajuda de especialistas
na área pedagógica e ou psicológica.
Vale destacar que segundo Moojen (19962004, In: Dorneles et all, s/d), em relação à
aprendizagem há basicamente duas categorias:
dificuldades, (que podem ser naturais ou secundárias)
ou transtornos. Enquanto as dificuldades de
aprendizado naturais são aquelas que experimentadas
por todo aprendiz de algum conteúdo curricular ou por
atividades físicas ou culturais, as relativas a transtornos
de aprendizagem podem ser uma inabilidade da criança
em uma ou mais áreas do conhecimento, em que não
consegue atingir o desempenho esperado pela escola
(MOOJEN 1996-2004, IN: DORNELES ET ALL, S/D).

Dessa forma, é de suma importância
exemplificar as barreiras que afetam o
processo de aprendizagem escolar, partindo-
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se de diversas origens. Diferentemente dos
distúrbios, a dificuldade de aprendizagem não
se refere a dificuldades específicas, e sim na
defasagem genérica e abrangente referente à
aquisição do conhecimento. As escolas públicas
recebem uma grande parcela de crianças
provenientes de comunidades vulneráveis, na
história de vida desses novos estudantes que
estão incluídos em várias situações, desde
o trabalho infantil, a negligência e maustratos. Alguns desses fatores podem estar
atrelados ao desempenho escolar, tornando
questionável a relação entre a condição
de vida e o rendimento por elas obtido.

vida da criança, mas na maneira em que
o conhecimento matemático é associado
ao mundo em que a criança está inserida.
[.....] aprendizagem é um processo que se cumpre
no (SNC) sistema nervoso central, em que se
produzem modificações mais ou menos permanentes,
que se traduzem por uma modificação funcional ou
conductual, que permite uma melhor adaptação
do indivíduo ao seu meio (ROTTA, 2006, p.50).

A vista disso, a neuropediatria entende que
o estímulo é conhecido do sistema nervoso
central que desencadeia uma lembrança,
quando um estímulo novo necessita de
uma mudança, assim o aprendizado
Consequentemente,
a
classe vai se moldando e se individualizando.
socioeconômica, cultural, familiar, cognitiva
Ressalta-se que, nesta pesquisa, o enfoque
e emocional induz a um afloramento de
um sintoma que determina um déficit de será para as dificuldades e não aos transtornos
aprendizagem. Outros podem ser mais brandos de aprendizagem com a finalidade de delimitar
como mudança da casa, problemas familiares um tema tão amplo, o que possibilita novos
influenciando muito no desenvolvimento estudos uma vez que se trata de assunto
escolar do aluno, o que, provavelmente, gera denso que não se encerra em si mesmo.
os mais diversos problemas de aprendizagem. Além disso, as dificuldades de aprendizagem
Para Ferreira e Marturano (2002, p. 44): ocorrem com mais frequência nas escolas,
especificamente nos anos iniciais do ensino
A trajetória de desenvolvimento de muitos desses fundamental, e foram as maiores queixas
indivíduos já inclui, na meninice intermediária, de profissionais da educação, em entrevista
mecanismo de vulnerabilidade envolvendo fracasso
na Secretaria de Ensino da cidade de Cotia.
escolar, problemas nas relações interpessoais, falhas
parentais na supervisão, no monitoramento e no suporte, SP e na Delegacia de Ensino da cidade de
investimento pobre dos pais no desenvolvimento São Paulo, distrito da região do Butantã, SP.
da criança, práticas punitivas e modelos adultos Entendemos que o processo de uma avaliação
agressivos (FERREIRA E MARTURANO, 2002, P. 44).
neuropsicológica ainda não acontece nos
dias atuais de forma ampla e disseminada,
Vale destacar que os transtornos
mas que ela poderia ser uma excelente
de aprendizagem estão associados a
ferramenta para detectar e diagnosticar
uma condição neurológica que afeta o
eventuais problemas na aprendizagem.
processamento de informações. Diferente
da
dificuldade
de
aprendizagem,
o
transtorno de aprendizagem é permanente.
Problemas
de
identificação
no
reconhecimento das palavras, decodificação
e ortografia estão ligados ao Transtorno
da leitura ou dislexia. Portanto, Transtorno
de escrita está pautado em dificuldades
na construção da ortografia e caligrafia.
Enquanto a discalculia não está relacionada
à falta total da habilidade matemática na
945
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Cognitiva em práticas escolares. Além disso,
esse estudo poderá proporcionar novos
olhares para os professores, a fim de se
Antes de apresentar a diferença entre apropriarem de um saber a mais no âmbito
dificuldades de aprendizagem e transtornos da avaliação, melhorando a compreensão
de aprendizagem, é preciso conceituar o que é de como se processa a aprendizagem.
Neuropsicologia e quando essa ciência surgiu.
O termo nasceu, em pleno século XX, ASPECTOS RELEVANTES SOBRE A
principalmente, nos estudos de Osler, mas NEUROPSICOLOGIA
a necessidade de compreender como as
A Neuropsicologia por ser uma disciplina
inter-relações entre o cérebro e a mente
ocorrem desde os antigos egípcios. Na científica recente no Brasil, é de fundamental
modernidade, os estudos dessas conexões importância para a análise de alguns
contam com a tecnologia (tomografia aspectos relevantes desses estudos até
computadorizada, ressonância magnética etc.) o momento para, posteriormente, abordar
que são técnicas, combinadas a avaliações sobre o que é avaliação neuropsicológica.
Dessa forma, a Neuropsicologia está
psicológicas, que podem diagnosticar
mais precisamente as diversas patologias. associada às relações entre o cérebro
TrataVale acrescentar que a Neuropsicologia é e o comportamento humano.
uma ciência voltada aos estudos da expressão se de uma disciplina recente que, no
comportamental das disfunções cerebrais. Brasil, teve início por volta de 1970, a
De acordo com Mäder (1996), “a Avaliação qual se transformou, basicamente, em
Neuropsicológica é o método para a investigação uma revolução cognitiva, consagrandocomo
Neuropsicologia
Cognitiva.
do funcionamento cerebral através do estudo se
comportamental” (o itálico é do autor).
Em razão disso, pode-se afirmar que os
objetivos da avaliação neuropsicológica
primam, basicamente, pelo auxílio no
diagnóstico diferencial, o que pode determinar
a presença ou não de disfunção cognitiva,
além de indicar as relações entre o nível
funcional e o ocupacional, de maneira a
localizar alterações sutis, detectando as
disfunções ainda em estágios iniciais.
Diante disso, é possível perceber que
esse modelo de avaliação poderá contribuir
para o planejamento do tratamento e
acompanhamento evolutivo de cada
caso, principalmente, em relação
às prescrições medicamentosas,
a cirurgias e reabilitação, o que
difere
da
avaliação
psicológica
que tem como foco: o cérebro.
A presente pesquisa, mesmo sendo
apenas um recorte diante de uma
gama de estudos e de pesquisas sobre
avaliação, é de fundamental importância
por trazer à tona teorias da Neurociência

UM BREVE PERCURSO DA
NEUROPSICOLOGIA
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Assim, a partir desses estudos, cresceu
o interesse de profissionais da área da
Psicologia e da Saúde, de modo geral, pela
forma de como os indivíduos processam
detalhadamente as informações. Isso significa
que a preocupação de como o ser humano
aprende, extrapola a simples localização
das regiões cerebrais que determinam
comportamentos aprendentes, mas também
há a necessidade de se compreender de
que maneira se processa
a internalização dos
estímulos
(DUMARD,
2016).
Para Dumard (2016, p.
50), a Neuropsicologia,
basicamente, estuda as
“relações entre o cérebro
e o comportamento e,
num sentido stricto, é
o campo de atuação
profissional que investiga
as alterações cognitivas e comportamentais
associadas às lesões cerebrais”. Por isso, a
Neuropsicologia é uma área interdisciplinar
muito abrangente de teorias e de atuação,
visto que integra instrumentos, métodos e
modelos de várias áreas, como: a Psicologia,
a Neurologia, a Psiquiatria, a Linguística,
a Psicolinguística, a Neurolinguística, a
inteligência Artificial, a Fonoaudiologia,
Terapia Ocupacional, além da Fisioterapia, da
Farmacologia, a Educação e a Biologia.
Por essa razão, este estudo
é realizado mediante a aplicação dos conhecimentos
advindos das várias disciplinas acadêmicas
que configuram o campo das neurociências
(neuroanatomia, neurofisiologia, neuroquímica e
neurofarmacologia) e de atuação profissional do
psicólogo (psicometria, psicologia clínica, psicologia
experimental, psicopatologia e psicologia cognitiva,
(DUMARD, 2016, p. 51).

Vale dizer que o neuropsicólogo pode
atuar em consultórios, hospitais, instituições
e clínicas, auxiliando na avaliação não só de
crianças, mas também de adultos e de idosos,

que possam indicar algum comprometimento
neurológico e/ou de aprendizagem, além de
esse profissional também atuar em pesquisas
envolvendo o funcionamento cerebral em não
pacientes.
Dessa forma, os estudos neuropsicológicos
podem ser realizados por diversas áreas, mas
somente um psicólogo é quem poderá aplicar
a avaliação neuropsicológica e para que este
seja um neuropsicólogo,
o
Conselho
Federal
de
Psicologia
(CFP)
o regulamentou, por
meio das Resoluções
n.
002/2004
e
n.
013/2007, que instituíram
a
consolidação
das
Resoluções
relativas
ao Título Profissional
de
Especialista
em
Psicologia.
Assim,
em
2007,
a
prática
da
Neuropsicologia pôde ser considerada uma
especialidade da Psicologia, cujo estudante
obtém o título de especialista.
Nesse
sentido, as resoluções do CFP reconhecem
a prática do neuropsicólogo, com formação
em psicologia, para diagnosticar, atuar no
tratamento/reabilitação e na pesquisa.
Acrescenta-se a tudo isso, o elevado
número de psicólogos que optam por essa
especialização, em razão de sua cientificidade,
sistematicidade e a aplicabilidade, neste caso,
em crianças do Ensino Fundamental I com
dificuldades de aprendizagem. A necessidade
das escolas, diante dessas dificuldades,
tem feito com que especialistas nessa área
sejam requisitados para a utilização de testes
confiáveis e, também, como procedimentos
interventivos para diminuir o grau de dificuldades
de muitos alunos (CONSENZA,
2016).
No entanto, se de um lado, a escola não pode
contar com a presença de um profissional da
Psicologia, de outro, não se pode ignorar que
os estudos neurocientíficos precisam fazer
parte da formação continuada dos professores.
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De acordo com Consenza (2016, p. 143), uma revisão bibliográfica e documental –
a influência dessa área para a educação é tomando-se por base trabalhos publicados
evidente no processo de ensino-aprendizagem. na base de dados:Scielo, PUC-Minas Gerais
e UFPR (Universidade Federal do Paraná) –
O educador contemporâneo, consciente de seu para atender aos objetivos de, inicialmente,
papel como mediador no processo de aprender,
compreender quais são os procedimentos
deve entender como funcionam as funções como
consciência, linguagem, emoções, estímulos e avaliativos dessa área. O aporte teórico será
aprendizagem. Isto permite que estimule o cérebro apoiado em autores como Dumard (2016),
do aprendiz com a finalidade conseguir resultados Consenza (2016) e Malloy-Diniz et all (2018).
mais rápidos e de mais significado para o aluno.
Estimular o cérebro é tarefa do professor, pois
para os neurocientistas “o cérebro que aprende é
o cérebro estimulado” e é nisto que se vislumbra a
intervenção pedagógica (CONSENZA, 2016, p.143).

A prática educativa torna-se mais
significativa e eficiente quando o educador
conhece o funcionamento do cérebro,
observando-se a organização e as funções
cerebrais e de que maneira os processos
receptivos e de linguagem são construídos.
Cabe
também
a
esse
profissional
compreender como se estabelecem a atenção
e a memorização de seus alunos ou de que
forma as relações entre cognição, emoção,
motivação e desempenho ou as dificuldades
de aprendizagem se processam; tudo isso
contribui para a realidade do educador
em sala de aula. Portanto, o educador terá
mais ferramentas para detectar os casos
em que as dificuldades de aprendizagem
exigem uma intervenção mais profunda e,
para isso terá mais condições de orientar os
responsáveis pela criança ou direcionála a um especialista de psicologia.

A METODOLOGIA E
OS PROCEDIMENTOS
AVALIATIVOS
Diante
dessa
realidade,
a
metodologia escolhida, neste estudo,
tomou por base uma entrevista
qualitativa realizada na Secretaria de
Ensino da cidade de Cotia. SP e na
Delegacia de Ensino da cidade de São
Paulo, distrito da região do Butantã, SP.
Assim, mediante as angústias e explanações
desses profissionais da educação, optei por
948

Dessa forma, uma revisão bibliográfica
e documental permite perceber que, muitas
vezes, as dificuldades de aprendizagem
são associadas à origem comportamental
e emocional, o que pode afetar na
aprendizagem. Portanto, o que se pretende
desmistificar é que crianças nessa situação,
geralmente, são tachadas injustamente como
“preguiçosas” ou “incompetentes” até “mesmo
indisciplinadas” em relação aos demais
alunos “sem dificuldades de aprendizagem”,
o que não corresponde à verdade.

A AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA
COMO UM INSTRUMENTO EFICAZ
Evidencia-se, que analisar se a avaliação
neuropsicológica é um instrumento eficaz para
avaliar as diversas funções mentais como:
a concentração, a memória, o raciocínio
verbal, lógico e matemático de crianças com
dificuldades de aprendizagem, principalmente,
as dos anos iniciais do Ensino
Fundamental I torna-se imprescindível.
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A AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA E
A FORMAÇÃO CONTINUADA
Esta pesquisa tem por objetivo demonstrar
que a avaliação neuropsicológica pode fazer
parte da formação continuada do professor
polivalente, que poderá antever crianças com
dificuldades de aprendizagem; disponibilizar
um novo olhar de como os estudos
neuropsicológicos
podem
contribuir
para um ensino-aprendizagem mais
significativo.

por especialistas em neuropsicologia;
mas, quando os professores em sala
de aula se apropriarem dessas teorias
poderão auxiliar na detecção de crianças
com dificuldades de aprendizagem para,
assim, poder encaminhar os casos mais
específicos ou realizar atividades e avaliações
mais condizentes para cada um dos casos
observados.

Nesse
sentido,
pesquisas
recentes
têm
demonstrado
que
a
Neuropsicologia
e
a Psicopedagogia têm se
preocupado com os estudos da
Avaliação
Neuropsicológica,
cujos
testes
demonstram
ser importantes, uma vez
que
diversos
elementos
cognitivos envolvem esses
procedimentos. Assim, a
hipótese que se levanta,
inicialmente, é que esses
estudos podem contribuir
para a melhoria do
ensino-aprendizagem nos
anos iniciais do ensino
fundamental.
Dessa forma, pretende-se
demonstrar aos profissionais da
educação, de modo geral, e a todos
interessados nesta problemática que,
dentre as múltiplas teorias de avaliação,
os estudos neuropsicológicos podem
ser possibilidades de auxílio a um
ensino significativo. Cabe ressaltar que a
aplicação avaliativa só pode ser realizada
949
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como pude observar, neste estudo, a Neuropsicologia estuda, de modo geral, as
relações entre o cérebro e o comportamento, investigando as alterações cognitivas
no sentido do sucesso ou insucesso na aprendizagem. No entanto, também se
associa a outras áreas da Neurociência: neuroanatomia, neurofisiologia, neuroquímica
e neurofarmacologia, e de atuação profissional do psicólogo (psicometria,
psicologia clínica, psicologia experimental, psicopatologia e psicologia cognitiva).
Vale ressaltar que no campo da neuropsicologia emprega-se a avaliação e a
reabilitação, mediante a aplicação de testes psicométricos que visam identificar o
rendimento cognitivo, neste caso, escolar a partir de mensurações com o funcionamento
cerebral. Dessa forma, a Avaliação Neuropsicológica permite identificar situações que
impedem a criança de aprender com mais facilidade. Nesse tipo de avaliação, o enfoque
são as funções cognitivas como: memória, atenção, linguagem, funções executivas,
raciocínio, motricidade e percepção, bem como as alterações afetivas e de personalidade.
Conforme Handa Metall (2011) as avaliações neuropsicológicas têm por objetivo:
(1) descrever e identificar alterações do funcionamento psicológico; (2) estabelecer
o correlato neurobiológico com o resultado dos testes; (3) determinar se as alterações
estão associadas a doenças neurológicas e/ou psiquiátricas ou não; (4) avaliar as
alterações através do tempo e desenvolver um prognóstico; (5) oferecer orientações para
a reabilitação e o planejamento vocacional e/ou educacional; (6) oferecer orientações
para cuidadores e familiares de pacientes; (7) auxiliar no planejamento e implementação
do tratamento; (8) desenvolver a pesquisa científica; e (9) elaborar documentos legais. Os
exames diagnósticos podem ser empregados em situações legais, tais como: interdições,
absolvição ou detenção de pessoas, admissão e afastamentos previdenciários e trabalhistas
e indenizações (também conhecida como neuropsicologia forense), (HANDA METALL, 2011).
Portanto, a avaliação neuropsicológica é muito utilizada para investigar o funcionamento cerebral e
a relação que este estabelece com as atividades comportamentais. Assim, verifica-se a relevância
de o professor em sala de aula ter conhecimento do processo neuropsicológico da aprendizagem
para não incorrer no erro de fazer análises a partir do senso comum, de maneira a pré-julgar
crianças que não conseguem atender aos objetivos esperados na avaliação de aprendizagem.
Cabe ressaltar que o professor, que não é formado em psicologia, não poderá
aplicar os testes, mas, por meio de conhecimentos produzidos pelos estudos
da neuropsicologia, terá condições de auxiliar, juntamente com
u
m
conjunto de profissionais, nas dificuldades de aprendizagem de muitos alunos.
De acordo com Hamdam (2011), a “investigação científica
auxilia na busca de explicações sobre as relações entre o cérebro
e o comportamento”. Enquanto, na “atuação profissional, a
avaliação e a reabilitação neuropsicológica contribuem para
a identificação, documentação e tratamento das alterações
cognitivas e comportamentais presentes em diversas situações
na qual o sistema nervoso central é afetado” (HAMDAM, 2011).
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HAMDAM,
Amer
Cavalheiro
et
al.
Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica:
Desenvolvimento Histórico e Perspectivas
Atuais. Revista Interação em Psicologia, 2011,
15(n. especial), p. 47-58.
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A IMPORTÂNCIA DO
DESENHO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: O olhar que o professor dirige ao desenho da criança apoia-se nas concepções
que ele tem sobre o desenho enquanto linguagem, idéias constituídas na sua própria história e
experiência com a linguagem. Apoia-se também em seus conhecimentos sobre as possibilidades
do grafismo infantil e noção adquirida durante sua formação e ao longo de sua experiência
profissional por isso decidiu realizar tal pesquisa. Conhecer como as crianças tem o contato
desde cedo, através de rabiscos pinturas rusticas, que aprimoram sua concepção de mundo,
torna relevante a pratica e o desenvolvimento do desenho na pré-escola. Por isso podemos aqui,
focalizar a educação infantil e desta forma promover a integração entre os aspectos sensíveis,
afetivos, intuitivos, estéticos, cognitivos e psicopedagógicos, assim como a promoção da interação
e comunicação social, sendo os mesmos de caráter significativo. Ampliando os conhecimentos
sobre o grafismo infantil, bem como suas contribuições para o processo de ensino aprendizagem
podemos construir aqui um grande mosaico artístico infantil com o objetivo de se trabalhar
mais profundamente o desenho na pré-escola ; observando de que maneira o mesmo pode
contribuir no processo de ensino aprendizado reiterando sua mais perfeita expressão artística.

Palavras-chave: Desenho; Educação Artística; Ensino Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

D

esde os tempos antigos o homem registrou seus momentos, comunicou-se através de
desenhos que eram estáticos, com poucas cores e nada chamativos. Mas hoje esta nova
geração não suporta viver nas cavernas, isolada do mundo, da agitação dos grandes
centros. Esta geração é visual, construída principalmente pelo poder da imagem, dos games,
da TV, do computador. Hoje nosso aluno seleciona, centraliza, aproxima e captura imagens
que, em fração de segundos, estarão em outro País e vistas talvez por milhares de pessoas.
A imagem, que anteriormente pouco valor tinha, recebe destaque nos dias atuais, onde o
saber de olhar deve ser maior que o saber ver apenas uma imagem. Em que, ao observar,
passemos a buscar elementos dentro de nosso repertório intelectual para analisarmos a
imagem, onde nosso olhar propõe indagações, questionamentos. E assim, tocados pela ânsia
do saber mais, buscar as respostas. Estamos vivendo em uma era tecnológica onde a imagem
está 100% presente em nosso dia a dia, nos obrigando a uma nova alfabetização, para a
leitura e interpretação correta das imagens, pelas quais somos bombardeados a todo instante.
As crianças desenvolvem ideias aprofundadas sobre a exploração do ambiente e interagindose e comunicando com adultos e colegas através de brincadeiras e outras experiências. Estas
experiências incluem o uso desenho como um meio de comunicação, sendo que há uma
grande quantidade de pesquisa que enfoca os aspectos psicológicos do infantil desenho
No entanto, existe uma relação entre o desenho e a comunicação, que têm se destacado
por muitos pesquisadores na revisão da literatura. A comunicação e a significado que fazem
aspectos do desenho desempenha um papel significativo no desenvolvimento das crianças.
As crianças têm diferentes maneiras de se expressar e fazer sentido o mundo em
torno delas, portanto, o meio de desenho proporciona às crianças a oportunidade
de fazer seus pensamentos e emoções conhecidas para o mundo adulto.
O desenho ajuda as crianças a organizar suas idéias construindo, assim, significado
de suas experiências. Desde que as crianças em seus primeiros anos têm pouco
vocabulário, o desenho é uma ferramenta útil que os professores usam para melhorar
suas habilidades de comunicação. Muitas atividades de classe tem o desenho em
lugar privilegiado, para explicitar e apreender um determinado conteúdo. As crianças
muitas vezes expressam seus sentimentos, tais como a negação do amor, privação de
atenção, sem amigos ou fracasso, raiva ou ansiedade através das imagens que criam.
Além disso, na maior parte das atividades desenvolvidas na pré escola, como
contar histórias, explorar a natureza, descrevendo as pessoas, animais e eventos,
os professores pode incentivar e enriquecer
a expressão das crianças pequenas
e pensamento criativo, pedindo-lhes perguntas abertas relevantes, enquanto eles
estão desenhando e, assim, ajudá-los a desenvolver a sua habilidade comunicativa.
Por fim queremos demonstrar aqui a importância do desenho no desenvolvimento
das crianças como uma ferramenta a serviço do processo de ensino aprendizado.
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PRIMEIROS ESTUDOS DO DESENHO
NA LINGUAGEM INFANTIL
Segundo Ferreira (2001) a criança sente
grande satisfação em poder expressar
os próprios sentimentos e as próprias
emoções pela criação dos desenhos.
Desenhar então é permitir que psiquismo da
criança se funda com o movimento registrando
seja no papel ou não, figuras que comuniquem
ao mundo o interior de cada sujeito. Mais
ainda nas crianças que ainda não dominam
os signos e símbolos do mundo adulto;
deixando em seus traços, registros do seu
desenvolvimento cognitivo. Motor e psicomotor,
além da expressão de suas emoções.
Quando falamos em desenho muitas
vezes a mente já produz a figura gravada
em papel ou tela feito com traços de grafite
com seus contornos definidos. No entanto,
alguns autores conceituam o desenho
como algo mais amplo e abrangente.
Para Moreno (2005) o desenho como
linguagem, “[...] é um instrumento de
conhecimentos manifestados não só na
forma gráfica, mas em outros tipos de
artes, mas por gestos e sinais. É necessário
que entendamos o conceito de desenho
amplamente
(MORENO
2005,
p.33).
Derdyk (1989), também compreende o
desenho como atividade ampla. Para ela objetos
organizados, traços com o dedo na areia,
manchas, pontos, linhas são desenhos, podendo
ser um objeto lúdico, artístico científico ou técnico.
No desenho de observação, como o próprio
nome define é aquele realizado a partir de
um objeto, referências reais. Esta forma de
desenho abrange três aspectos importantes
que devem ser trabalhados com o sujeito:
a perspectiva, profundidade, o senso de
confiança da habilidade criativa e o potencial
para solução criativa. (Moreno, 2005)
O
desenho
de
interpretação
é definido como o resultado da
associação do objeto observado com
a imaginação do sujeito que o registra.
Logo, o desenho de criação vai depender
da percepção de cada sujeito, assim como
de sua experiência visual. Ele utilizará o
conhecimento de vários códigos, signos,
símbolos e imaginação para criar seu desenho.
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Este tipo de desenho é essencialmente criativo.
Quanto à definição de desenho, Moreira
(1999), diz que é a possibilidade de lançar-se
pra frente, projetar-se. A palavra desenho tem
originalmente um compromisso com a palavra
designo (plano, intenção, objetivo e propósito).
Ricci começou a ficar intrigado pelos
desenhos, cogitou o que havia de tão especial
neles que os tornavam tão diferentes da arte
convencional dos adultos. Assim começou seu
interesse e estudos da arte infantil. As únicas
exceções quanto à produção gráfica infantil
antes do século XVIII limita-se ao desenho
numa pedra que se supõe ser obra de uma
criança do período minóico, cerca de três
mil anos atrás; e desenho de Emily Bronte,
que com 10 anos em 1829 fez um estudo
de um tange-as no (espécie de pássaro).
Nos dias de hoje sabe-se muitas
coisas sobre a produção gráfica infantil,
após estudos de psicólogos, professores,
educadores e artistas que procuraram
desvendar o mistério dos rabiscos, garatujas
e do próprio processo criativo das crianças.
Conhecemos já alguns aspectos sobre a
evolução e definição dos traços conforme a
faixa etária. Aproxima-se da noção de projeto.
O interesse pelo grafismo infantil também
coincide com estudos voltados para a infância
e suas especificidades. De certa forma
eles transpõem para o domínio do grafismo
descobertas como a de Jean Jacques Rousseau
sob a maneira própria de ver e pensar da criança.

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

ASPECTOS IMPORTANTES NA
ESTRUTURA E EXPRESSÃO DO
DESENHO

para a criança uma atividade total, englobando
o conjunto se suas potencialidades. Ao
desenhar, a criança expressa a maneira pela
qual se sente existir. O desenvolvimento do
potencial criativo na criança seja qual se
sente existir. O desenvolvimento do potencial
criativo na criança seja qual for o tipo de
atividade em que ela se expresse, é essencial
ao ciclo inato de crescimento. Similarmente,
as condições para o seu pleno crescimento
(emocional, psíquico, físico, cognitivo)
não podem ser estáticas (DERDIK, 1999).

A maioria dos indivíduos na infância
começa a comunicar-se graficamente por
meio do desenho, independentemente de
raça, sexo ou nacionalidade. Basta um
pedaço de papel e um giz de cera que
tudo se transforma em magia e brincadeira,
nas mais belas formas do desenho, como
um processo “natural” de desenvolvimento
gráfico, passando por todas as etapas, com
O desenho faz parte deste crescer, deste
certeza saberiam se expressar a partir de
desenvolver-se, além de falar, andar, comer,
manifestações artísticas (BRITTAIN, 1979). entre outras habilidades que são aprendidas
desde o nascimento. As atividades molares
No entanto, sabe-se que a realidade é outra ocorrem, nos microssistemas, mas por
e a maioria dos adultos teve seu processo serem capazes de invocar pessoas, objetos
de desenvolvimento gráfico interrompido em e acontecimentos fora do contexto imediato,
alguma etapa fundamental. Dentre as muitas revelam uma interconexão entre diferentes
teorias relativas ás etapas do desenvolvimento contextos, constituindo o que o autor denomina
gráfico infantil, Lowenfeld (1977) e Kellong de messosistema mental (DERDIK, 1999).
( 1985) trazem estudos importantes com
Segundo Vygotsky, (1988), a capacidade
relação á evolução do grafismo, segundo eles
do
individuo de lidar com representações
existem etapas fundamentais comuns a todas
as crianças, porém cada criança, de acordo que substituem o próprio real possibilita
com a sua educação e o meio social em que que ele se liberte do espaço e tempo
vive apresenta um ritmo processual distinto. presentes, fazendo planos e tendo intenções.
O

desenho é um importante meio
de comunicação e representação da
criança e apresenta-se como numa
atividade fundamental, pois a partir dele
a criança expressa e reflete suas idéias,
sentimentos, percepções e descobertas.
Para a criança o desenho é muito importante,
é seu mundo, é sua forma de transformá-lo é
seu meio de comunicação mais precioso. Nele
estão muitos de seus medos de suas vontades,
de suas carências e de suas realizações. Tudo o
que está ao redor interage, criando um sistema
de representação muito rico e de extrema
relevância para a criança (BRITTAIN, 1979).
De acordo com Derdik (1989), a criança,
por meio do desenho, interage com o meio
ambiente, experiência novas realidades e as
compartilha com o mundo. O desenho constitui
956
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EMPODERANDO AS CRIANÇAS NAS
ARTES VISUAIS: O DESPERTAR DA
CRIATIVIDADE
Para garantir que há tempo suficiente para as
crianças expressam seus pensamentos, idéias
e sentimentos de uma variedade de maneiras,
e que as crianças aproveitam e maximizam as
oportunidades em arte, os professores devem
considerar cuidadosamente o tempo que permitem
a arte, como eles estruturam esse tempo e que
tipo de experiência que elas estão oferecendo.
Fazendo a hora para a arte de uma
maneira que oferece uma valiosa experiência
envolve o conhecimento do desenvolvimento
infantil e o que os motiva (Robinson, 2002).
A arte oferece um ambiente estimulante no
qual a criatividade, originalidade e expressividade
são valorizados, e encoraja os jovens a
desenvolver e demonstrar criatividade e inovação.
Para dar a todas as crianças as melhores
oportunidades para o desenvolvimento eficaz e
de aprendizagem no desenvolvimento criativo,
o professor dá oportunidades para as crianças
trabalharem ao lado de artistas para que eles vejam
em primeira mão, diferentes modos de exprimir e
comunicar ideias e materiais (HAETINGER, 2005).
Além disso, o professor valoriza o que as crianças
podem fazer e próprias idéias das crianças, em vez
de esperar que elas se reproduzam alguém foto
de outra pessoa. A Criatividade ocorre quando
os professores não podem prever resultados e
são surpreendidos pelos resultados dos alunos.
Muitas vezes há pouca criatividade na sala
de aula tradicional, que é um lugar de silêncio,
onde o discurso do professor é imitado e
sua autenticidade aceite sem questionar.
Dentro deste cenário a criança criativa é
muitas vezes vista como uma ameaça para
a disciplina. Ela faz demasiadas perguntas,
e por muitas vezes é crítica na forma como
o professor leva a aula (BARBOSA, 1991).
Portanto, o desenvolvimento do pensamento
criativo da criança requer consciência
da existência do criativo, habilidades nos
estudantes, diagnosticando e incentivando
o pensamento criativo dos alunos, criando um
ambiente que será uma fonte de estímulos e
experiências, incentivando a criança a explorar,
com métodos criativos de ensino e aprendizagem,
criando situações de pensamento, oferecendo
oportunidadesdeauto-ativação,odesenvolvimento
do pensamento crítico (HAETINGER, 2005).
O educador precisa respeitar perguntas dos
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alunos e orientá-los a uma solução, respeitar
as idéias originais e incomuns, mostrando aos
alunos que as suas idéias são de valor, adotando
qualquer uma de suas idéias são práticas e
apresentá-las à sala de aula, às vezes definir um
trabalho sem classificação ou criticá-lo, nunca
julgue o comportamento de crianças sem explicar
sua posição e apoiando-se em argumentos.
Estes princípios não podem ser aplicados de
forma ocasional; eles devem ser respeitados
sistematicamente e consistentemente para que
se tornem eficazes. De acordo com Haetinger
(2005), programas de arte, holísticas suportam
o desenvolvimento de habilidades, entendimento,
conhecimento e auto expressão. Em tais
programas, os professores devem se concentrar
em processos que privilegiem os estudantes e
que tragam resultados criativos e não previsíveis.
Em última analise o papel de arte-educação
em última análise, surge como um meio para
o desenvolvimento do auto expressão criativa
e não dos alunos necessariamente como
um fim. A criatividade das crianças deve
ser estendida pela prestação de apoio para
sua curiosidade, exploração e expressão.
Devem ser dadas oportunidades para explorar
e compartilhar seus pensamentos, idéias e
sentimentos, através de uma variedade de
atividades de arte. O educador, principalmente da
pré-escola deve estimular e apoiar o pensamento
criativo em todo o currículo em uma variedade
de maneiras, estimulando a expressão de
possibilidades entre contextos (BARBOSA,1991).
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O PAPEL DO PROFESSOR
NO PROCESSO DE ENSINO
APRENDIZAGEM

ambiente favorável para desenhar atividades
para garantir uma comunicação eficaz, bem
como aumentar o interesse e confiança
das crianças no desenho (TARDIF, 2002).

Promover a expressão da arte livre das
crianças é o mesmo que fornecer-lhes outras
experiências felizes da infância (LOWENFELD,
1965). A atitude dos adultos para com o
desenho infantil pode de uma forma ou
de outra afetar o interesse das crianças no
desenho, portanto, o papel do professor é
muito crucial na facilitação do desenho das
crianças para uma comunicação eficaz.
Tesar (1984) comenta que os valores
que os adultos e professores atribuem aos
desenhos de crianças, bem como as suas
percepções e expectativas dos desenhos
são muito importantes, pois interações
e apoio dos adultos pode influenciar o
desenho das crianças podemos afirmar que
o desenho reconhece a construção social do
significado e da atenção dos adultos sendo
dirigido aos significados que as crianças
procuram transmitir em seus desenhos.

Por exemplo, como Brunner (1996)
observou, questões como a organização do
espaço na sala de aula pode influenciar a
qualidade da arte na primeira infância. Em
seu trabalho, sugere que a atitude positiva
de um professor para a arte infantil pode
promover uma autoimagem confiante saudável
com uma autoestima elevada nas crianças.
Desta forma, podemos identificar algumas
estratégias chave que os professores devem
aplicar para desenvolver a criatividade das
crianças. Seguindo essas estratégias, um
professor deve ser um modelo e sempre
tomar iniciativas nas atividades de desenho;
o professor também deve usar palavras
que podem ser úteis para a expansão do
vocabulário das crianças, por exemplo,
verbalizando por que ele / ela gosta de
um desenho particular (TARDIF, 2002).

O papel do professor é muito importante
no reconhecimento das funções de desenho
e outras formas visuais de alfabetização,
é para capacitar as crianças para se ter
uma melhor experiência, tendo assim
resultados favoráveis (TARDIF, 2002).
O que implica que, o papel do professor
vai ajudar as crianças a alcançar seus
objetivos acadêmicos, bem como atingir
o seu potencial comunicativo. Além disso,
as crianças serão capazes de explorar
e comunicar com o mundo ao seu redor
através do interesse dos professores e como
eles valorizam o desenho das crianças.

Os professores devem evitar concursos de
arte entre as crianças, já que não é saudável
para as crianças competir com ninguém, pelo
contrário, é importante que as crianças trabalhem
dentro de suas próprias metas estabelecidas.
A educação artística tem sido sempre uma
área contestada. Muitos educadores de artes
têm defendido as artes no currículo escolar,
enfatizando seu papel no desenvolvimento
moral e individual dos alunos. Podemos
sugerir que
a educação artística pode
imbuir nos jovens um sentido de satisfação
que
surge ao criar alguma coisa, a
capacidade de usar e entender a linguagem
de forma eficaz, e um profundo sentido de
os valores que permitem a vida civilizada
acontecer em todos os seus meandros.

Ambos os professores e as crianças vão
desenvolver a confiança de muitas maneiras
diferentes ao lidar com desenho eles
Alguns pesquisadores e outros proponentes
podem usar o processo de desenho para
da educação artística em ambos os lados
explicar fantasias, ou para expressar ideias e
do Atlântico entre as décadas de 1980 e
emoções. Outro aspecto importante do papel
1990, mostram um conhecimento profundo
dos professores é o de proporcionar um
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da arte e história e um compromisso ainda
mais profundo com os princípios humanistas.
Agora, mais frequentemente do que
nunca, a educação artística é enquadrada
instrumentalmente. Ela é defendida como um
meio de apoiar o resto do currículo escolar
(para torná-lo mais interessante), um meio para
aumentar a empregabilidade dos estudantes,
e um meio de desenvolver um bom cidadão
ambientalmente consciente (TARDIF, 2002).

simplesmente ficam na frente da classe e
entregue às mesmas lições ano após ano, de
não podendo mudar o que eles estavam fazendo.
Muitos professores de hoje, no entanto,
são incentivados a adaptar e adotar novas
práticas que reconheçam tanto a arte e a
ciência de aprendizagem. Eles entendem
que a essência da educação é uma relação
estreita entre um experiente educador e
uma criança motivada. Eles compreendem
que seu papel mais importante é conhecer
cada aluno como um indivíduo, a fim de
compreender suas necessidades específicas,
a e seu estilo de aprendizagem, característica
social e cultural, e interesses e habilidades.

As artes têm uma relação complexa
com a sociedade, os amantes das artes
trabalham a educação artística, de forma
que a mesma se torna importante na vida
social e todas as suas vertentes.
Além
disso, os argumentos para artes ou educação
cultural, também muitas vezes dependem da
Desta forma os professores têm de estar
duvidosa ‘ciência do cérebro “como suposta comprometidos com relativa diversidade
evidência de que as artes são boas para nós. de jovens de muitas culturas, incluindo
os jovens que, com o ensino tradicional,
Despertando assim outras habilidades podem abandonar – ousejam forçados a
cognitivas que imbutem novas possibilidades sair do sistema de ensino (TIZARD,1984).
de ensino que ampliem a capacidade
de se ampliar uma necessidade socio
Seu trabalho é aconselhar os estudantes
construtiva através do ensino da arte. como eles crescem e amadurecem - ajudandoAs artes são fundamentais para a ideia da os a integrar o seu crescimento social,
educação objetivando inculcar um amor pela emocional e intelectual para que a união
aprendizagem, da aquisição de conhecimento. dessas dimensões, por vezes separados
produza as habilidades para procurar,
Não é por acaso que as artes estão compreender e utilizar o conhecimento;
tradicionalmente relacionadocom a ideia de para tomar as melhores decisões em suas
ser educado. Daí uma pessoa educada com vidas pessoais e valorizando e contribuindo
certeza tem ampliado seu interesse pelas artes para a sociedade (BRUNER, 1996).
(TIZARD,1984). Boa parte do professorado,
do começo da sua formação foram informados
Os professores devem estar preparados
de como e, quando, e ensinar. Eles foram para autorizar a intervir em qualquer momento
obrigados a educar cada aluno no exatamente e de qualquer maneira para se certificar como a
da mesma maneira como foram ensinados aprendizagem ocorre. Ao invés de se ver apenas
e consequentemente são responsabilizados como mestres do assunto, tais como história,
quando seus alunos não conseguem aprender. matemática ou ciências, os professores devem
cada vez mais entender que eles também
É esperado que os mesmos ensinem devem inspirar um amor de aprendizagem.
usando os mesmos métodos que as
gerações passadas, e qualquer desvio de
Na prática, este novo relacionamento entre
práticas tradicionais, sendo desencorajado professores e alunos tem como forma um
pelos supervisores ou proibido por leis e conceito diferente de instrução. Sintonizarregulamentos . Assim, muitos professores se com os alunos realmente aprendem a
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leva muitos professores a rejeitar um ensino
tradicionalista baseado em favor da instrução
que desafia os alunos a terem um papael
ativo na aprendizagem (TIZARD,1984).

do mundo real e mostrar que aprenderam
grandes ideias, habilidades poderosas e
hábitos da mente e do coração que atendem
padrões educacionais. O resultado é que o
conhecimento abstrato, inerte que os estudantes
Os
professores
mais
respeitados usaram para memorizar a partir de livros
descobriram como tornar os alunos empoeirados ganham vida participando na
participantes apaixonados do processo criação e ampliação de novos conhecimentos.
instrucional,
fornecendo,
participação,
aventuras educacionais baseadas em projetos.
Eles sabem que a fim de obter alunos a tomarem A IMPORTÂNCIA DA ARTE NA
verdadeiramente a responsabilidade pela sua EDUCAÇÃO INFANTIL
própria educação, o currículo deve incidir sobre
suas vidas, com atividades de aprendizagem
Hoje em dia se percebermos com
que devem envolver a sua curiosidade natural, atenção podemos observar a presença
e as avaliações devem medir realizações reais cotidiana da arte em nosso meio
e ser uma parte integrante da aprendizagem. principalmente ao nosso redor aos níveis
O trabalho do dia-a-dia de um professor,
em vez de ser conteudista e de reprodução,
está se tornando uma das concepções, sendo
orientado os alunos através do envolvimento
de oportunidades de aprendizagem com
responsabilidade
mais
importante
de
um educador
buscando e construindo
experiências educacionais significativas que
permitem aos alunos resolver problemas
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visuais, computacionais, quer seja em uma
propaganda ou em uma veiculação pela mídia.
Ou seja, a arte é apercebida como uma
profunda ação que envolve os sentimentos as
emoções e aquilo que nós fazemos sentir bem,
indicando uma nova percepção embelezando
assim nosso dia a dia (OSTROWER, 1995).
Quando uma criança tem um primeiro
contato com a arte, ou seja, ela consegue
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aperceber o quanto a mesma está ligada
ao seu cotidiano e a escola torna-se uma
ambiente privilegiado para que a criança
consiga
ampliar
seus
conhecimentos
artísticos pela rotina diária , ou mesmo,
quando a criança é colocada em situação que
envolve o uso da arte e sua ação educativa
tende
a
aumentar
consideravelmente.

possibilitando condições que funcionarão
como estimulo para o fazer artístico
do aluno através da produção de arte.
O universo da Arte é muito amplo, mas
cabe ao professor apresentá-lo e significá-lo
a esta criança (GOLUMB, 1974). A criança
na sua primeira infância, além de ter uma
capacidade de assimilar, tem também
uma grande e influenciável sensibilidade
aos estímulos externos, as noções e os
princípios do belo, do mais bonito e do
poético são definidas na primeira infância e
aperfeiçoadas ao longo da vida, de acordo
com os dons naturais e personalidade.

Portanto se torna papel principal da
escola criar situações que vão aproximar o
aluno do ambiente artístico para que possa
aguçar o olhar da criança, através das
coisas que estão ao seu redor referenciando
a importância da arte na sua vida, “(...)
alfabetizar para a leitura de imagem pois
Desta forma tanto o desenho, como outras
através das obras de arte, os professores formas de arte devem ser apresentados
preparam o aluno para a decodificação da aos alunos e dar-lhes condições para
gramática visual” (BARBOSA,1991 P.45). que se aprimore através das artes com
propostas que levem
a percepção de
A criança estando familiarizada com um cores, formas, linhas bem como outras
ambiente que privilegie uma condução linguagens da arte como, a visual , a cênica,
artística, pode estar dando um passo a dança e a música (GOLUMB, 1974).
a frente nos níveis educacionais dos
seus
alunos,
inferindo
características
Na verdade, o professor precisa encantar
relevantes para seu processo de ensino. seus alunos despertando um interesse e
provocando o olhar, o pensar e o questionar;
Saber ver é muito importante, pois procurando aguçar o saber desta criança
desperta a curiosidade, atenção, percepção, a querer aprender mais, a ir buscar novos
concentração e reflexão desta criança. Um caminhos para este saber florescer. A criança
olhar que englobe as mudanças e as tendências precisa conhecer as linguagens e aos poucos
que o meio ambiente nos coloca, favorece vivenciá-las e com isso, em seu futuro, optar
a construção de novas possibilidades de ou não por um desenvolvimento específico,
ensino sendo um contraponto nas tendências mas deve vivenciar todas as linguagens.
tradicionalistas que pouco acrescentam
ao processo de ensino aprendizagem de
nossos alunos (OSTROWER,1995).
As
crianças
possuem
uma
facilidade em desenhar e o fazem
de maneira natural e espontânea,
sendo pelo desenho expressão seus
sentimentos e emoções que podem ser
descobertos e trabalhados no seu cotidiano.
O ensino de arte hoje, deve privilegiar
a experimentação, a criatividade e a
imaginação, aferindo às crianças formas
que a mesma consiga superar desafios
atingir metas e assim conseguir ter
novas
possibilidades
de
ensino.
O professor deve ter um olhar atento
às necessidades das crianças observando
em qual momento e de que forma deve
inserir a arte a serviço da aprendizagem
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino de artes amplamente divulgado pelas mídias decorrentes e no âmbito escolar,
chega a ser notória, sua importância para o desenvolvimento dos alunos, pois torna o lúdico
algo com que as crianças se identificam e conseguem captar melhor aquilo que é ensinado.
O primeiro contato que as crianças tem o lápis ou caderno se dá por meio dos rabiscos
e do caderno de desenho, mesmo se seu desenho ainda não beirar a perfeição, o mesmo
pode abarcar várias analises que vão desde seu comportamento pessoal , passando pelo
aquilo em que o mesmo vive na sua adulta , retratando a família , seus pares , aquilo que
gosta, até mesmo como forma de terapia para que a mesma venha liberar suas emoções.
Cabe desta forma, ao professor tanto de artes, ou de outra disciplina que traga essa “arte’
a sua aula buscando tornar o processo de ensino aprendizagem mais prazeroso, investindo
assim em ações que tornem o desenho um verdadeiro elo que desmistifique o pensamento de
passatempo, tornando-o um elo poderoso para novas formas de aprendizado.
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INSTRUMENTOS DE
TRABALHO E FORMAÇÃO NA
CARREIRA DOCENTE
RESUMO: Este estudo explorou a prática docente com preocupação na formação pedagógica
tendo como eixo a dimensão didática do ensino, que remete à importância que os professores
atribuem ao planejamento, à metodologia que utilizam, em especial às estratégias discursivas
de desenvolvimento temático e estratégias de interação discursiva, bem como a avaliação da
aprendizagem. A aprendizagem dos alunos é o resultado de uma variedade de variáveis, mas o papel
do professor no nível de graduação é transcendente. Além disso, analisou-se se os professores
percebem que a formação pedagógica que receberam influenciou sua prática docente. Para isso,
a pesquisa realizada por meio de um levantamento bibliográfico e uma abordagem qualitativa
que levou em consideração desde a gestão da universidade a utilização das novas tecnologias.

Palavras-chave: Ensino; Prática; Professores;formação.
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INTRODUÇÃO

A

prática docente é um objeto complexo de estudo, umas práxis social, objetiva e
intencional em que os significados, percepções e ações dos principais agentes
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, professor e aluno, bem como os
aspectos político-institucionais, administrativos e normativos que cada instituição intervém e o
país delimita com respeito à função do professor.
O estudo da prática de ensino a partir da perspectiva teórica de um pensamento que
professor assume e que o ensino não se reduz o aspecto didático ou o que é feito em sala
de aula, mas que reflete professor, analisa e interpreta intelectual e emocional, a si mesmos e
seus aspectos nos alunos, e, em função disso, ele realiza sua prática docente. Isso faz dele
um objeto de estudo complexo, pois inclui a interação de diferentes dimensões: política, social,
institucional, didática, interpessoal, pessoal e valor.
O presente artigo tem como foco explorar e reconstruir a prática docente dos professores,
tendo a dimensão didática como eixo central. As instituições educacionais possuem uma
estrutura orgânica diretorias e departamentos administrativos que apoiam os centros acadêmicos
através de departamentos acadêmicos, estes organizam professores de disciplinas comuns
para dar serviço às carreiras ou cursos. A equipe acadêmica é composta por professores,
dentre os quais devem fomentar uma formação continuada – pós-graduação, mestrado e
doutorado.
Instituições de ensino superior precisam oferecer educação de qualidade, razão pela qual
várias pesquisas realizadas nesta década voltadas para esse fim são analisadas. A educação
de qualidade é definida como aquela que alcança os objetivos do ensino, que se distinguem
por sua ambição e complexidade, a fim de buscar que os alunos atinjam o pensamento crítico,
sejam criativos e desenvolvam habilidades cognitivas complexas. No entanto, de acordo com
as informações disponíveis, a maioria dos alunos nesse nível não atinge esses objetivos.
Reconhece o papel central que o professor tem para alcançá-lo; por essa razão, as qualidades
e domínios que um professor deve ter são revisados. Os estudos analisados referem-se

a
boas práticas de ensino. Existem exemplos de pesquisas realizadas em diferentes países e é
criticado que muitos deles não tenham um arcabouço teórico. No final, algumas sugestões são
dadas para melhorar a pesquisa sobre este tema.
O objetivo do presente trabalho é reconstruir e caracterizar a prática pedagógica dos
professores que destacam os seus significados e fundações, e identificar, a partir desta,
alguma orientação pedagógica para facilitar futuras experiências de formação de professores,
que por sua vez, contribuem para a qualidade de preparação dos alunos.
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A APRENDIZAGEM NO ENSINO
SUPERIOR E AS EXPECTATIVAS DOS
EDUCADORES EM FORMAÇÃO
Uma das características distintivas desse
nível de educação é buscar resultados de
aprendizado ambiciosos e profundos, já que
este já é um nível terminal de estudos, onde a
educação formal termina. Independentemente
do tipo de disciplina ou especialidade, as
universidades devem treinar pensamentos
de alto nível em seus alunos e transformálos em aprendizes autônomos. Embora essas
metas sejam compartilhadas, há diferenças
entre as disciplinas sobre o que é importante
para cada uma delas. Por exemplo, os
professores de ciências e matemática
atribuem grande importância ao aprendizado
do domínio factual dos fatos e princípios de
suas disciplinas. Por outro lado, as ciências
humanas e sociais dão maior peso ao
desenvolvimento pessoal do aluno, à discussão
e às habilidades comunicativas e sociais.
[...] equipar tecnicamente as elites profissionais
do país e proporcionar ambiente propício às
vocações especulativas e desinteressadas, cujo
destino, imprescindíveis à formação da cultura
nacional, é o da investigação e da ciência pura
(CAMPOS, l940, apud FÁVERO,1977, p.340).

Os objetivos diferem qualitativamente um do
outro. São eles, o desenvolvimento abstrato,
genérico e pessoal, os que se referem
ao domínio do conhecimento disciplinar,
incluindo as habilidades e técnicas específicas
que distinguem cada profissão. Vamos
explicar de modo geral alguns elementos.
Podemos apontar em primeiro momento um
objetivo abstrato, desenvolvimento genérico
e pessoal, tais como, a função primordial da
universidade é a aquisição imaginativa de
conhecimento. Outro exemplo é o estabelecido
pelo propósito implícito do ensino superior
é fazer os alunos pensarem por si mesmos.
Mais recentemente, os objetivos formulados
967

indicam que eles devem aprender a aprender
e pensar criticamente. A qualidade do
pensamento crítico é uma das mais citadas
como um objetivo nesse nível: Ensinar os
alunos a analisar ideias e tópicos de maneira
crítica, desenvolver habilidades intelectuais e
cognitivas, formar alunos no sentido a entender
princípios e generalizações. Cabe ressaltar a
consistência dos objetivos do ensino superior,
apesar de ser de diferentes períodos, ou
seja: apesar do tempo decorrido, os mesmos
objetivos continuam a ser valorizados
(CAMPOS, l940, apud FÁVERO,1977, p.340).
Um segundo tipo refere-se à concreção em
uma disciplina desses propósitos gerais. Um
ponto de coincidência é que os acadêmicos
regularmente dão grande importância
ao domínio factual da disciplina. Adotar
abordagens criativas e inovadoras
na
concepção
de
problemas
educacionais e culturais, ser capaz
de analisar diferentes perspectivas
sobre a natureza e a sociedade
ao seu redor, comunicar-se
profissionalmente com os
sujeitos no processo ensino
e
aprendizagem
(ouça
atentamente,
interprete
corretamente e responda
com tato), compreender
as limitações do conceito
de utilidade marginal em
situações reais. Como se
pode ver, os termos utilizados
são, analisar, compreender,
apreciar o significado ou
interpretar (CAMPOS, l940,
apud FÁVERO,1977, p.340).
Finalmente, cada disciplina
requer
o
aprendizado
de
certas
habilidades,
estratégias, técnicas e domínios
específicos
considerados
essenciais que o profissional
deve implantar. Estes são os
propósitos usuais de ensino
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encontrados nas abordagens tanto das
instituições de ensino superior quanto de seus
professore. Tratam-se de objetivos amplos e
ambiciosos, cujo problema é que a maioria
dos estudantes não parece alcançá-los. Isso é
demonstrado por conclusões dos resultados
de pesquisas realizadas em décadas.
Para a maioria dos estudantes de ensino
superior, sua experiência consiste em viver
sujeitos mal organizados e dispersos, com
objetivos indefinidos, classes que enfatizem o
aprendizado passivo e formas de avaliação que
exigiam apenas a memorização do material e um
nível de compreensão muito baixo. os conceitos
(CAMPOS, l940, apud FÁVERO,1977, p.340).
Embora eles possam reter uma grande
quantidade de informações ou conhecer as
fórmulas, eles não sabem onde ou quando
aplicá-las, ou são incapazes de integrar
e entender o que reviram. Outro ponto de
preocupação, especialmente repousa no fato de
que sejam autorregulados e saibam aprender,
é que muitos deles não estão cientes
da distância epistemológica que
os separa
(CAMPOS, l940,
apud FÁVERO,1977, p.340).

O PROFESSOR DE
ENSINO SUPERIOR
É necessária uma
mudança profunda nas
formas de ensinar, para
ajudar os estudantes do
ensino superior a entender
os fenômenos da mesma
maneira que os especialistas
de
cada
disciplina.
Daí a preocupação das
universidades para melhorar
seus métodos de ensino,
reconhecendo a falta de
postos de trabalho sobre como
a fazer é agravada pelo fato
de que as universidades são
valorizadas mais pesquisas
do que ensinar (PIMENTA;
ANASTASIOU, p. 48-49).

Por outro lado, o contexto em que o
professor realiza sua atividade não pode
ser negado. As universidades estão sujeitas
a diferentes pressões, como relacionar
financiamento à performance. Outra questão é
que eles devem ser responsáveis sobre

o que
e como eles usam os recursos concedidos.
Há também a demanda para atender
uma crescente população estudantil com
diferentes condições socioculturais e lidar
com o problema de ter menos recursos. O que
também é inegável é que o que foi feito neste
nível faz parte da tendência global de procurar
novas formas de criar e usar o conhecimento
(PIMENTA;
ANASTASIOU,
p.
48-49).
Uma das consequências do que foi
descrito acima é que o professor de ensino
superior terá que se tornar mais profissional,
isto é, ele terá que formalizar sua preparação,
especialmente no que se refere ao ensino, e
começar a ensinar somente após demonstrar
domínio de habilidades de ensino. Atualmente
o professor universitário é considerado
um profissional do conhecimento, com o
mesmo nível e demanda que as grandes
corporações têm para esse tipo de profissional
(PIMENTA;
ANASTASIOU,
p.
48-49).
Espera-se que seja um excelente professor,
que aplique métodos de ensino apropriados
para atender às necessidades de uma
população estudantil heterogênea, que saiba
lidar com grandes grupos de alunos, que
apropriadamente utilizem novas tecnologias
de informação e comunicação, Ele inspira os
alunos cuja mente está mais preocupada com
seu próximo emprego de meio período do que
com o prazer de aprender. Ao mesmo tempo,
espera-se que seja altamente produtivo em
pesquisa, que seja capaz de obter novos
recursos financeiros, que concilie novas
demandas administrativas e forneça contas
a uma ampla variedade de profissionais
(PIMENTA;
ANASTASIOU,
p.
48-49).
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[...] compreender o funcionamento do ensino
em situação, suas funções sociais, suas
implicações estruturais; realizar uma ação autoreflexiva como componente do fenômeno que
estuda, porque é parte integrante da trama do
ensinar (e não uma perspectiva externa que
analisa e propõe práticas de ensinar); pôr-se
em relação e diálogo com outros campos de
conhecimentos construídos e em construção,
numa perspectiva multi e interdisciplinar,
porque o ensino não se resolve com um único
olhar; proceder a constantes balanços críticos
do conhecimento produzido no seu campo (as
técnicas, os métodos as teorias), para dele
se apropriar, e criar novos diante das novas
necessidades que as situações de ensinar
produzem (PIMENTA; ANASTASIOU, p. 48-49).

Nestas circunstâncias, é difícil ter um modelo
educacional coerente que integre a visão institucional
como um todo e não seja apenas partes de um
todo que são frequentemente incongruentes entre
si. Mais preocupante é quando os professores não
entendem o modelo, assim como os principais atores
que devem aplicá-lo. O resultado educacional é que,
embora no discurso institucional as universidades
estejam mudando, na prática isso não acontece.
Na educação cotidiana, é raro ver essas mudanças
e as formas tradicionais de ensino
e avaliação
continuam a prevalecer
(PIMENTA; ANASTASIOU,
p. 48-49).

As demandas educacionais dificilmente se
materializarão se não for dada atenção especial
à formação e à mudança das concepções
pedagógicas de professores tradicionais,
uma vez que determinam o sucesso ou o
fracasso de qualquer inovação educacional.
As mudanças no ensino não se limitam
apenas à atualização de uma determinada
técnica didática ou ao uso de tecnologias de
informação e comunicação (TIC’s), envolvem
confrontar as crenças que fundamentam a
prática docente – na qual o ensino e a exposição
são sinônimos – para ajudar os professores a
aceitar novos riscos, abrir-se a outras visões
de ensino, fazer coisas que não faziam antes,
voltar a ser aprendizes e estar disposto
a viver novas experiências educacionais
(PIMENTA;
ANASTASIOU,
p.
48-49).
A qualidade do ensino no ensino superior
é improvável que ocorra sem uma mudança
nas concepções que os professores têm
sobre o ensino. Para apoiar essa tarefa, uma
das primeiras ações é delimitar quais são os
domínios – no sentido amplo da palavra – que
um professor desse nível educacional deve
mostrar (PIMENTA; ANASTASIOU, p. 48-49).

IMPLICAÇÕES DA EDUCAÇÃO NO
ENSINO SUPERIOR E A FUNÇÃO DO
PROFESSOR
Domínio compreensivo e especializado
da disciplina que ensina, está relacionado a
saber como lidar com os fatos, conceitos e
princípios dele. Também inclui
o uso das melhores maneiras
de organizar e conectar ideias,
bem como a maneira de
conceber a disciplina. A função
em torno do pedagógico
geral, permite aplicar os
princípios gerais de
ensino para organizar
e dar boas lições,
inclui a capacidade de
usar diferentes estratégias
e ferramentas de ensino de acordo.

969

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

Entre eles estão os necessários para a gestão
da turma e para criar um ambiente adequado
para a aprendizagem. É um domínio amplo
que transcende o específico a um assunto ou
tópico (PIMENTA; ANASTASIOU, p. 48-49).

que hoje se denomina a didática da disciplina.
Tem a ver com a forma de organizar, apresentar
e gerir os conteúdos, questões e problemas
do assunto, considerando as necessidades e
interesses do aluno, bem como a epistemologia
da disciplina e o que é esperado por um
O preparo pedagógico específico do profissional da mesma. Ao fazer isso, o
conteúdo. Permite aplicar as estratégias professor pode apresentar adequadamente o
concretas para ensinar um tema concreto, o material seguindo as diretrizes pedagógicas, a
fim de torná-lo compreensível para os alunos.
Ambos os domínios pedagógicos (gerais e
específicos) podem influenciar positivamente
uma melhor compreensão do conhecimento da
disciplina, o domínio pedagógico, ou o saber
ensinar (PIMENTA; ANASTASIOU, p. 48-49).
A estrutura curricular representa a
capacidade de projetar programas de estudo
em que você especifica o conjunto de ações
a serem tomadas para adaptar seu ensino às
características dos alunos, considerando o
tipo de conteúdo e os objetivos do programa.
Inclui a seleção e uso dos materiais didáticos
relevantes (livro didático, vídeos, uso de TIC,
etc.). desse modo situa-se a clareza sobre os
propósitos educacionais. Não inclui apenas
os propósitos concretos de seu assunto, mas
também os objetivos finais de todo o ato
educacional. Abrange objetivos especialmente
de tipo atitudinal e transformações pessoais;
isto é, perguntando se o que ele está ensinando
terá um impacto positivo na vida dos alunos
e na utilidade social do que aprenderam
(PIMENTA;
ANASTASIOU,
p.
48-49).
Posicionar o contexto ou situação do
ensina é uma atividade altamente contextual.
Este domínio refere-se à adequação ou
inadequação do comportamento de ensino.
Por exemplo, as regras e o ambiente são
muito diferentes se a instituição é pública ou
privada, tradicional ou liberal, com muitos
anos de existência ou nova criação, e eles
diferem até mesmo dependendo do local
onde ela está situada. O precedente implica
que o professor deve estar muito consciente
das regras do jogo – explícitas ou implícitas
– que governam a instituição onde ele
970
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ensina. Muita da pertinência ou inadequação
do comportamento de ensino dependerá
do contexto em que ocorre ou da cultura
escolar; e para o caso específico do ensino
superior, é essencial considerar a chamada
cultura disciplinar, que inclui as características
basilares (PIMENTA; ANASTASIOU, p. 48-49).
O Conhecimento dos alunos e processos
de aprendizagem requer a necessidade de
dominar as diferentes teorias psicopedagógicas
que explicam a aprendizagem e a motivação.
Além disso, esteja ciente das diversas
características físicas, sociais e psicológicas
dos seus alunos, isto é, requer saber quem
é o aprendiz e como ocorre o processo de
aprendizagem. A partir deste conhecimento,
você pode promover a compreensão dos
alunos em vez de recepção passiva do
conhecimento, ajudá-los a autorregular a
sua aprendizagem, incentivar explicando
os benefícios que irão receber se comprar
o que é ensinado, corrigir suas realizações,
ensiná-los a trabalhar de forma cooperativa,
a ser crítico , para se tornar auto motivado
e propiciar oportunidade de empatia.
Requer a habilidade – pelo professor – de
identificar os diferentes tipos de ideias,
conhecimentos e preconceitos prévios
que os alunos geralmente têm:
As regras apropriadas para uma atividade
determinada nos dizem de que maneira
devemos conduzir a nossa tentativa a fim de
evitar o fracasso, e que devemos fazer a fim
de maximizar a probabilidade de êxito. Tais
regras, contudo, não são todas do mesmo
tipo. Em certos casos, é possível formular
algumas regras úteis que, se forem observadas
garantem êxito., o fracasso na atividade, tomada
como um todo, seria ainda possível, mas nunca
ocorreria quando as regras fossem observadas.
Chamaremos “regras exaustivas” com relação
a uma atividade aquelas regras que garantem êxito.
Outras regras, pelo contrário, são “exaustivas”,
ou seja, mesmo seguindo todas as instruções há
possibilidade de falha”(SCHEFFLER,1974, p. 85 - 86).
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Por fim, e não menos importante, é um
adequado conhecimento de si mesmo,
entender essa capacidade de ter plena
consciência do que seus valores pessoais,
reconhecendo os seus pontos fortes e
fracos como um professor e pessoa, para ter
clareza sobre seus objetivos educacionais e
usar seu ensino como um meio para atingir
tais propósitos. Implica ter um equilíbrio
emocional adequado, saber lidar com as
habilidades interpessoais pertinentemente
para promover um relacionamento adequado
com os alunos, o que é uma característica
importante do bom ensino. Outra qualidade
que podemos elencar é a importância de
o professor se sentir eficaz, significando a
crença nas próprias habilidades pessoais
de organizar e executar um curso de ação
necessário para alcançar uma determinada
realização (PIMENTA; ANASTASIOU, p. 48-49).
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Essa qualidade tem mais componentes,
a expectativa de obter resultados ou a
estimativa que a pessoa faz sobre qual
determinado comportamento obterá os efeitos
desejados e a expectativa de eficácia, ou a
convicção de que ele tem a capacidade
de executar o comportamento necessário
para produzir os resultados esperados.
É a confiança de saber que você tem a
capacidade de alcançar a aprendizagem dos
alunos. Essa crença é importante porque
afeta diversas ações de ensino, como as
decisões tomadas, os esforços realizados,
as formas de enfrentamento da adversidade,
sentindo-se responsável pela aprendizagem
dos alunos e, em geral, pela parte afetiva do
ensino (PIMENTA; ANASTASIOU, p. 48-49).

Embora possa ser o caso de um mau
professor se sentir melhor professor do que
realmente é, a diferença com um professor
eficaz é que ele saberia reconhecer suas
falhas e limitações, seria sensível e aberto
ao feedback recebido de seus alunos. Por
outro lado, os primeiros seriam arrogantes e
agiriam com arrogância, impedindo qualquer
crítica e, portanto, qualquer melhoria em seu
trabalho (PIMENTA; ANASTASIOU, p. 48-49).

EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO À
DISTÂNCIA E O ENSINO SUPERIOR
Os avanços sociais e políticos, a necessidade
de preparo para o mundo do trabalho, a
falta de sistemas convencionais adaptados
às mudanças da vida atual e o crescimento
irrefreável das ciências da educação e da
tecnologia tornaram possível o desenvolvimento
de educação à distância em todo o mundo:
[...] a educação reflete as transformações da base
material da sociedade e, por isso, não está acima
da sociedade, mas consiste em uma dimensão
concreta da vida material e que se modela em
consonância com as condições de existência dessa
mesma sociedade (BUENO; GOMES, 2011, p. 54).

No entanto, a educação a distância passou
por uma evolução incrível para alcançar o
que conhecemos hoje. Pode-se dizer que
tem sido desde meados do século XVIII,
quando a história dessa modalidade de
ensino começou. Com o surgimento e a
invenção da imprensa e o surgimento da
educação por correspondência teve início
os primeiros impulsos educacionais não
presenciais. A expansão das tecnologias
navais fez com que as informações
fossem difundidas num ritmo cada vez
mais veloz. Então, o uso da mídia – aqui
não nos referimos a ideia de mídia digital –
foi colocado em benefício da educação e
com esse cenário o início da modalidade.
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O processo histórico da Educação a Distância foi
marcado por experimentações, sucessos e fracassos.
Sua origem foi caracterizada pela educação por
correspondência iniciada no final do século XVIII e
com ampla divulgação em meados do século XIX.
A EaD tem sido adotada em diversos países e com
várias possibilidades de atuação. Entre os propósitos
da EAD temos a democratização do saber; formação e
capacitação profissional; atualização de professores;
educação aberta e continuada e uma educação
que promove a cidadania (CASTANHO, 2012. p, 2).

Esses fatores, intimamente ligados uns aos
outros, juntamente com as teorias filosóficas
que eliminaram a existência de privilégios
e permitiram que o conhecimento fosse um
direito de todos os homens, apoiaram o
desenvolvimento da educação à distância.
Os avanços sócio-políticos, trouxeram nesse
sentido, vários eventos interessantes: A
demanda por educação aumentou graças à
superlotação, à explosão demográfica e à
democratização dos estudos, que passaram
a ver ofertados em salas convencionais que
impediam a relação individual do professor
com o aluno. Além disso, as grandes guerras
e revoluções levaram algumas sociedades
diretamente afetadas a buscar novas rotas
educacionais acessíveis e tão eficazes
quanto possível (CASTANHO, 2012. p, 2).

inaugura um novo marco na educação e gera
um novo panorama educacional à medida
que novas situações surgem: pessoas que
devem combinar sua vida pessoal com os
estudos ou seu trabalho com as atividades
acadêmicas, etc. As estruturas convencionais,
definitivamente, não podiam mais responder
a essa ideia (CASTANHO, 2012. p, 2).
Outro fator que deu origem à educação a
distância foi o avanço da ciência da educação.
Efetivamente, mais planejamento começou e
a ênfase foi colocada na metodologia, onde o
professor, nos níveis de educação de adultos,
não desempenha um papel tão relevante
porque as pessoas preferem aprendizado
pessoal, mais reflexivo e individual. Junto
com esse avanço no pensamento humano
e na abertura do leque de formas de
aprendizagem,
surgem
transformações
tecnológicas. Isso permite reduzir a distância:

[...] deve estar atento a “tudo” e a “todos”,
analisando as certezas apresentadas pelos
professores
em
formação;
analisando
o processo de aprendizagem destes e
trazendo questões que mantenham os
professores na busca pelo conhecimento.
[...] O professor formador precisa estar
presente virtualmente, sendo habitante do
ambiente virtual (OLIVEIRA, 2012, p. 81-82).

Algumas pessoas que moram em
áreas distantes dos centros educacionais
convencionais, especialmente nas áreas
rurais, compunham camadas da população
que estavam desassistidas e incapazes de
Os avanços técnicos ocorrem tanto na
ter acesso à educação. Migrantes, donas de
casa, internos hospitalizados também entram área de comunicação quanto na informática,
nesse grupo
(CASTANHO, 2012. p, 2). com equipamentos de gravação, transmissão
de texto, etc. Todo esse desenvolvimento
Antes de tudo isso, passou a ser necessário pode ser dividido em etapas. A educação
criar instituições disponíveis para esses a distância, embora usada por academias
grupos ou adaptar as existentes para cobrir e centros semanticamente relevantes, é
essa nova demanda. Há um fator adicional um fenômeno tão antigo quanto a invenção
que se baseia na ideia de que é necessário do selo, permitindo o desenvolvimento de
aprender ao longo da vida. Atualmente, a cursos por correspondência. O conceito
ideia compartilhada e bastante difundida corresponde a uma filosofia de educação
é que a educação não se limita ao período envolvendo abertura e disponibilidade,
escolar, mas há sempre algo novo para enfatizando a flexibilidade esperada dos
aprender. Essa ideia de educação permanente novos esquemas de treinamento e educação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conhecimento é usado para justificar as decisões e atos que o professor faz em sua sala
de aula, não incluídos nos outros tipos de conhecimento descritos acima. Distingue-se por não
se basear em uma teoria, mas refere-se ao uso de suas experiências ou experiências pessoais
e os modos como antes enfrentavam essas dificuldades. É um conhecimento totalmente
consciente e é típico usar esta frase. Eu fiz a ação porque no passado funcionou para mim. Os
autores observam que muito ligada a esse tipo de conhecimento, há um outro que é tácito ou
implícito: são os sentimentos ou palpites com base no qual o professor atua porque ele sente
que pode ser, mas sem muita fundação ou ter a certeza do que vai funcionar.
A partir da descrição das qualidades desejáveis de
 um bom professor, buscamos abordar
criticamente os resultados da pesquisa realizada durante a última década para identificar as
qualidades das práticas de ensino de qualidade no ensino superior.
Dentre as características da educação a distância, destacam-se algumas que dão identidade,
como o papel do aluno, a flexibilidade, o uso de recursos tecnológicos, a função dos recursos
educacionais e a separação entre alunos e professores. Algumas dessas propriedades podem
ser vantajosas para os estudantes e outras desfavoráveis, já que muito disso depende das
circunstâncias e do perfil do aluno, da instituição e das necessidades referentes a formação
que se busca.
Enquanto para alguns, autonomia significa a oportunidade de tomar suas próprias decisões
e ter controle sobre o processo educacional, para outros pode ser uma dificuldade na medida
em que eles não dispõem de disciplina ou controle para assumir o seu processo formativo,
mesmo assim, ainda há muitos aspectos que carecem ser avaliados.
A educação a distância enfrenta resistência desde a sua criação, muitos questionam sua
efetividade no que tange formar profissionais competentes, tem seus defensores e seus
críticos, no entanto, é mantido, cresceu e se fortalece no curso de aproximadamente duzentos
anos. Atualmente, milhões de pessoas estudam à distância e muitos tantos outros milhões
estudaram e colheram os frutos desse processo de aprendizagem.
A prática de ensino reflete um esforço dos professores para melhorar e avançar para uma
aprendizagem mais ativa dos alunos e uma importante responsabilidade do professor para
orientá-los apresentando concepções sobre ensino e aprendizagem em que se reflete que o
aluno desempenha um papel ativo e o professor permanece responsável por planejar o ensino
e orientar o aprendizado.
Com base nessas características, a prática de ensino exige a necessidade de os alunos
se envolverem em sua aprendizagem, o que, para os professores, também significa buscar
e incorporar uma estratégia de ensino diferente. Essa intenção é refletida
e m
suas concepções sobre ensino e aprendizagem, bem como em uma
metodologia que provoca uma interação permanente entre professoraluno ou aluno-aluno, por meio de atividades que combinam a
palestra com o conselho individual ou de equipe, demonstrações, a
realização de projetos ou várias atividades individuais ou em equipe
dentro ou fora da sala de aula.
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LUDOPEDAGOGIA E MÚSICA

RESUMO: A proposta deste trabalho enfatiza a música ludicamente como ferramenta pedagógica
na Educação Infantil e teve como foco compreender as especificidades e as singularidades que
o ensino de música pode proporcionar às crianças da Educação Infantil, perceber as formas de
interação da música com os demais eixos de trabalho, ou seja, como a música pode auxiliar em
diversas atividades pedagógicas na Educação Infantil. O eixo central da pesquisa foi analisar
as contribuições que o ensino de música pode proporcionar no desenvolvimento global das
crianças na Educação Infantil e a forma como é usada pelos professores que atuam nesta faixa
etária e como objetivos específicos: verificar a importância do aprendizado de músicas na
socialização e na aprendizagem, conhecer a dinâmica do ensino de música nas escolas, perceber
as formas de interação da música com os demais eixos de trabalho nesta fase da educação.

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

A

consolidação e reconhecimento da identidade da Educação Infantil esta intrinsecamente
atrelada a ARTE, que tem uma das suas mais importantes ramificações a música.

A música ludicamente tal qual a ARTE aconteceu na Educação Infantil com a contribuição do
importante filósofo, teórico, político, escritor e compositor autodidata Jean-Jacques Rousseau
e no Brasil com o incentivo de músicos como Heitor Villa Lobos entre outros. É na primeira
infância, de zero a cinco anos, que o indivíduo forma hábitos, valores, atitudes e constrói as
bases de sua personalidade.
As ações pedagógicas têm que ser planejadas e pautadas pois o despertar da inteligência
está intrinsecamente atrelada as das emoções, vividas cotidianamente do aluno com seu
professor. O planejamento deve contemplar a criança como um indivíduo completo e integrado
em formação de sua personalidade, em que as ações do meio em que está inserido pode
afetar, deixando marcas na sua maneira lúdica de ver o mundo.
Através da escuta musical a educação infantil na contemporaneidade a produção musical
é contextual, com a importância de assumir a expressão sonora da criança como sendo
potencialmente musical, desde que seja realizado um trabalho consistente de observação
que fundamente propostas planejadas de intervenções que levem ao desenvolvimento da
sensibilização musical.
A transformação da perspectiva com relação ao significado desses termos e as possíveis
consequências que podem advir do aprofundamento da consciência e da mudança de
paradigma do que seja música, produção e construção musical, no que diz respeito ao que é
reconhecido social e culturalmente, mas principalmente no que se refere à inserção pedagógica
dessas mudanças na abordagem da ampliação da musicalidade das crianças na Educação
Infantil.
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LUDOPEDAGOGIA NO CONTEXTO
MUSICAL
Nas primeiras elaborações para o
que viria ser de fato a Educação Infantil
ludicamente a Música teve sua relevância
também paulatinamente outros documentos
tais como: RCNEI (Referencial Curricular
para Educação Infantil), PCNS (Parâmetros
Curricular
Nacionais),
orientam
as
Políticas Públicas para Educação Infantil
segundo o Referencial Curricular para
Educação Infantil. De acordo com RCNEI:

O DESENVOLVIMENTO GLOBAL
NA INFÂNCIA E A IMPORTANTE
CONTRIBUIÇÃO DA MÚSICA

Segundo orientações curriculares do
Município de São Paulo (2007) de educação
infantil,
os
conhecimentos
atualmente
disponíveis sobre as formas de aprendizados
global e desenvolvimento das crianças
pequenas têm sido importantes referenciais
nos trabalhos realizados em CEIS, CRECHES E
EMEIS. Eles legitimam a importância do trabalho
educativo e do professor no planejamento de
situações de aprendizagens, sua realização
Pesquisadores
e
estudiosos
vêm
traçando e avaliação como parte integrante do projeto
paralelos entre o desenvolvimento infantil e o
pedagógico de cada unidade educacional.
exercício da expressão musical, sentir e pensar em
cada fase, e contribuindo para que a construção
do conhecimento dessa linguagem ocorra de
modo significativo (BRASIL, 1998, vol.3, p.48).

No esforço de avaliar os melhores
caminhos para promover o desenvolvimento
global das crianças com as quais ele
trabalha, as decisões pedagógicas de cada
professor necessitam tomar como referências
algumas diretrizes traçadas para articular o
trabalho realizado em diferentes unidades,
ponto que é fundamental quando se trata
de uma rede de CEIS, CRECHES e EMEIS.

Nas interações criadas nesse período de
vivência na Educação Infantil, as crianças põem
a prova seus saberes ou significações e pode
ampliá-los, pois cantar, murmurar ou assobiar
fornecem elementos sonoros e também afetivos.
Segundo PCNs: “É importante que os alunos
compreendam o sentido do fazer artístico;
que suas experiências de desenhar, cantar,
Isso mostra que os Parâmetros Curricular
dançar ou dramatizar” (PCN, 1997, pg.44). Nacional (1997, p. 107-108) retratam a
importância de todo o ensino na Educação
Na realização de estudos e pesquisa, afirma Infantil, trabalhar para assegurar a formação
os pesquisadores se dedicam a análise dos do indivíduo contemplando os temas
significados que os indivíduos dão as suas morais, o respeito mútuo,
ações, por isso o trabalho consiste em uma a justiça, o diálogo e a
pesquisa de cunho bibliográfico baseados solidariedade, fazendo com
nos Referenciais de Educação Infantil (RCNEI) que o aluno, seja capaz
e Parâmetro Curricular Nacional (PCN). E de pensamentos de forma
que nos fomentou a pesquisa sobre autores a ser entendida.
mais expressivos, Vygotsky entre outros. Pois vivemos em
uma sociedade que
Nas considerações finais estão destacadas cada vez mais busca
as especificidades de trabalhar com a capacitar o ser humano:
música na educação infantil e as conclusões
levantadas durante todo o processo.
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(...) a arte é o social em nós e, se o seu
efeito se processe um indivíduo isolado, isto
não significa de maneira nenhuma, que as
suas raízes e essência sejam individuais. É
muito ingênuo interpretar o social apenas como
coletivo, como existência de uma multiplicidade
de pessoas. O social existe até onde há apenas
um homem e as suas emoções pessoais. Por
isto, quando a arte realiza a catarse e arrasta
para esse fogo purificador as comoções mais
vitalmente importantes de uma alma individual
o seu efeito social (VYGOTSKY, 1999, p.30).

Acompanhando o que propõem as Diretrizes
Nacionais para a Educação Infantil (Parecer CNE/
CEB 22/98), defende-se que as práticas culturais
selecionadas pelos professores a partir do projeto
pedagógico de sua unidade para serem vividas no
cotidiano destas instituições sejam estimuladoras
do desenvolvimento global das crianças,
acolhedoras de suas diversidades e promotoras de:

• Um pensar criativo e autônomo, conforme a
criança aprende a opinar e a considerar os
sentimentos e a opinião dos outros sobre
um acontecimento, uma reação afetiva,
uma ideia, um conflito, etc.;
• Uma sensibilidade que valoriza o ato criador
e a construção de respostas singulares
pelas crianças, em um mundo onde a
reprodução em massa sufoca o olhar;
• Uma postura ética de solidariedade e justiça
que possibilite à criança trabalhar com
a diversidade de pessoas e de relações
que caracteriza a comunidade humana,
e a posicionar-se contra a desigualdade,
o preconceito, a discriminação e a
injustiça. Em decorrência disso, através
da música espera-se que as situações
criadas cotidianamente nas instituições de
educação infantil ampliem as possibilidades
de as crianças viverem a infância de modo a:
- Conviver, brincar e desenvolver projetos
em grupos;
- Cuidar de si, de outros e do ambiente;
- Expressar-se, comunicar, criar e reconhecer
novas linguagens;
- Compreender suas emoções e sentimentos
e organizar seus pensamentos;
- Ter iniciativa e buscar soluções para
problemas e conflitos;
Conhecer
suas
necessidades,
preferências e desejos ligados à construção
do conhecimento e de relacionamentos
interpessoais;
- Formular um sentido de si mesmo que
oriente as ações da criança (RCNEI,
1998).
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Com as novas configurações sociais
historicamente criadas para promover a
educação das novas gerações, tem sido
apontado o valor da música para a criança,
desde bebê, poder frequentar ambientes
de educação coletiva, como é caso do CEI,
CRECHE e EMEI. Desde que nasce, e mesmo
antes, na gestação, a criança está imersa nas
práticas sociais de algum grupo de pessoas que
atuam como seu ambiente de aprendizagem e
desenvolvimento. Suas formas de agir, pensar,
sentir, embora influenciadas por fatores inatos,
não resultam apenas deles (RCNEI, 1998).
Elas
Construídas
conforme
as
possibilidades de participação da criança
em seu meio sociocultural em atividades
onde interage com diferentes parceiros.
Alguns princípios básicos podem guiar a
efetivação do compromisso apresentado:
A- O desenvolvimento da criança é um
processo conjunto e recíproco.
B- Educar e cuidar são dimensões
indissociáveis de toda ação educacional.
C- Todos são iguais, apesar de diferentes:
a inclusão de crianças com necessidades
educacionais especiais.
D- O adulto educador é mediador da criança
em sua aprendizagem.
E- A parceria com as famílias das crianças
é fundamental (RCNEI, 1998).
Observar um móbile, bater as mãos na
água, engatinhar em busca de uma bola,
examinar diferentes objetos reunidos em
uma caixa, consolar outra criança que chora,
contar histórias, ouvir músicas, poemas,
observar e conversar sobre o crescimento
de alguns animais, colecionar objetos e
separá-los em caixas, brincar com cantigas
de roda dramatizando seus personagens,
brincar de faz de conta de casinha ou de ir ao
supermercado, calcular quantas bolas há em
uma cesta, preparar um bolo seguindo uma
receita, arremessar bola em um cesto, cuidar
de sua higiene e de sua organização pessoal
são algumas das muitas formas de ação que
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a criança passa a fazer em um meio cultural
concreto, de processos de aprendizagem muito
variados que nele ocorreram (RCNEI, 1998).
Tudo é tão fascinante que compreender a
aventura que todo ser humano faz para aprender
é algo que desafia todo educador. Isso é
particularmente intrigante para os professores
que trabalham mais diretamente com a criança
pequena, cujas competências para agir,
interagir e modificar seu ambiente têm sido
cada vez mais investigadas (RCNEI, 1998).
O que as pesquisas que vêm sendo
realizadas
sobre
o
desenvolvimento
humano têm apontado é que a criança é
um sujeito competente, ativo e agente de
seu desenvolvimento. Nas interações com a
música e o meio, em atividades socioculturais
concretas, as crianças mobilizam seus
saberes e suas funções psicológicas (afetivas,
cognitivas, motoras, linguísticas), ao mesmo
tempo em que os modificam (RCNEI, 1998).
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Daí a importância de as crianças terem contribuem para uma vida saudável;
amplas oportunidades de trocar experiências
- Apropriar-se das linguagens que circulam
e conhecimentos com outras crianças, seu em seu meio sociocultural;
professor e com os educadores da instituição,
- Apreciar uma apresentação musical;
com quem passam a maior parte do tempo e
- Realizar um desenho;
que lhes propiciam a realização de atividades
- Participar da recontagem de contos de
em que elas organizam o que existe e fada, da tradição africana, indígena e outras.
criam novos significados (RCNEI, 1998).
Encenar uma história cujo enredo foi criado
pelas crianças apoiadas pelo professor:
Nascida em uma cultura historicamente
- Antecipar formas de escritas, e muitas
constituída, a criança é um ser simbólico e outras;
de linguagem. Sua experiência com a música
- Explorar recursos tecnológicos e
de outras culturas vai lhe exigir e possibilitar a midiáticos: gravadores projetores, computador
apropriação de múltiplos signos criados pelos e muitos outros.
homens para dar sentido a suas relações
com o mundo da natureza e o da cultura, que
Na perspectiva de destacar a importância
incluem o mundo da técnica, da ciência, da dimensional da música na Educação Infantil
política e das artes, dentre outras áreas de contemporânea, como início de um processo
produção humana, e a si mesma. Isso coloca global, progressivo e permanente na construção
a questão da aprendizagem no centro das de conhecimento na primeira infância como
preocupações dos educadores (RCNEI, 1998). um tempo pleno de possibilidades. Vários
estudos comprovam a importância da música
Aprender pode ser entendido como o ao ser humano, especialmente às crianças
processo de modificação do modo de agir, em fase de desenvolvimento e aprendizado
sentir e pensar de cada pessoa que não do mundo, como forma de se expressar. O
pode ser atribuído à maturação orgânica, mas termo Educação Infantil designa usualmente a
à sua experiência. O aprendizado pode ser instituição que atende crianças de 0 a 5 anos
provocado por colaboração com diferentes de idade, “É uma das formas importantes de
parceiros na realização de determinadas expressão humana, o que por si só justifica
tarefas, por observação e imitação, ou sua presença no contexto da educação,
por transmissão social. Aprender-se, em de um modo geral, e na educação infantil,
especial, na relação com o outro, não particularmente” (RCNEI, 1998, vl.3, pg.45).
só o professor, mas também com outras
crianças. Além disso, aprende-se consigo
Dessa forma, é na Educação Infantil que se
mesmo, ou a partir de objetos e de outras deve desencadear atividades que contribuam
produções culturais abstratas (RCNEI, 1998). para o pleno desenvolvimento da inteligência e
pensamento crítico da criança, com a da primeira
Em função desses pontos, algumas práticas fase da educação Básica (RCNEI, 1998).
culturais que podem orientar o planejamento
dos ambientes de aprendizagens das crianças
Vale destacar que a Educação Infantil
nos CEIS, CRECHES e EMEIS, definidos ganhou estatuto de direito colocando-se
pelas intenções do projeto pedagógico como etapa inicial da educação básica,
de cada unidade educacional, são: que devem receber as crianças respeitando
os preceitos constitucionais. Tendo assim
- Brincar com companheiros;
CEIS, CRECHES e EMEIS como instituições
- Investigar aspectos do ambiente que educativas, que têm a responsabilidade
instiga sua curiosidade;
para com as crianças pequenas, seu
- Cuidar de si e valorizar atitudes que desenvolvimento e sua aprendizagem. O
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que impulsiona um trabalho intencional e de
qualidade, capaz de iniciar a formação de
crianças autônomas e solidárias, capazes
de experimentar, expressar-se, comunicar-se,
participando, compreendendo e ensinando a
criança a tecer sua própria história, produtores
e reprodutores de cultura (RCNEI, 1998).

De acordo com Vygotsky (1999) o ambiente
externo interage diretamente no aprendizado
e no desenvolvimento das crianças dessa
maneira acreditamos que o contato das crianças
com a cultura existente a seu redor seja um
elemento considerável para seu crescimento.
O trabalho com a música deve ser norteado
pela vivência dos elementos, ritmo e som de
forma lúdica, dando oportunidade para que o
educando sinta, pense e crie, uma vez que
esses elementos possuem todo o material
necessário para o desenvolvimento físico,
afetivo e mental das crianças. No aspecto
físico, pode ser trabalhado os cincos órgãos
dos sentidos, responsáveis pela apreensão do
mundo exterior, a sensorialidade no aspecto
afetivo, trabalhamos sensibilidade e no aspecto
mental, o pensamento e as suas articulações de
acordo com a idade mental (VYGOTSKY, 1999).

Enfatizando a importância dos primeiros
anos da educação que, se bem-sucedidos,
podem transmitir as pessoas bases que
façam com que continuem a aprender da
vida. Tanto o professor quanto as crianças da
Educação Infantil são seres possuidores de
cultura. Assim como o educador, as crianças
constroem suas representações acerca das
produções e manifestações culturais das
linguagens: visual, musical, teatral e corporal
(brincadeiras, brinquedos, pinturas, desenhos,
ritmos pop, canções e danças regionais, teatro
de marionetes, desenhos animados, filmes
Todo esse processo tem a finalidade de
cinematográficos etc.) em suas vivências e desenvolver a motricidade, a acuidade auditiva,
seus contextos culturais, como o ambiente visual, tátil, olfativa e gustativa, que resultará
da comunidade, da mídia etc. (RCNEI, 1998). no autoconhecimento, através das sensações
causadas pelos estímulos externos que acabam
Os ganhos que a prática musical nesta por sensibilizar o mundo interior, responsável
fase proporciona, seja pela expressão das pela
afetividade
(VYGOTSKY,
1999).
emoções, pela sociabilidade, pela disciplina,
pelo desenvolvimento do raciocínio, são
É na escola, com a mediação do professor,
valiosíssimo e são para a vida toda. Essa que as crianças têm a oportunidade de
vivência, porém, não são suficientes para a desenvolver autonomia, identificar e utilizar
aquisição do conhecimento sistematizado as fontes de conhecimento e construir suas
nas linguagens musicais. O conhecimento estratégias de aprendizado, bem como adquirir
sistematizado, fruto de um trabalho que condições para analisar diversos produtos
acontece no ambiente escolar por meio das culturais, compará-los e desenvolver o
atividades de ensino, se caracteriza por ser raciocínio crítico sobre eles (VYGOTSKY, 1999).
uma ação sensível, elaborada e sistemática,
principalmente quando às relações entre
No contexto da contemporaneidade época
conceitos, fatos, fazeres, valores e atitudes. em que se presencia uma aceleração da
Nesse sentido, o que diferencia o professor produção cultural e do convívio próximo
e estudante é que as crianças não possuem com a diversidade é papel de a escola
um método sistemático de aprendizado, proporcionar a convivência, análise e crítica
competência que vem sendo adquirida pela entre os saberes científicos ou acadêmicos,
criança ao longo de toda sua formação. popular e midiático (VYGOTSKY, 1999).
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Apesar de Educação Infantil e a música
estarem intimamente ligados, as escolas
públicas e privadas de todo Brasil tiveram até
2011 para incluírem o ensino de música em
sua grade curricular. Pois, na última década,
diretrizes oficiais e referências de âmbito nacional
foram estabelecidas para apoiar a elaboração
de propostas pedagógicas das instituições
de Educação Infantil (VYGOTSKY, 1999).

fontes sonoras. A voz materna é reconhecida
pelo bebê e será um instrumento importante
na construção do vínculo e na interação
pais-crianças. Farão parte igualmente deste
universo sonoro as canções e pequenas
brincadeiras musicais que a mãe entoa para
o bebê. Assim, os sons e a música constituem
em uma fonte importante de conexão
cultural e desde muito cedo o bebê estará
conhecendo e se apropriando de sonoridade
Apesar de Educação Infantil e a música característica do lugar onde vive- sua família,
estarem intimamente ligados, as escolas sua comunidade, seus pais (RCNEI, 1998).
públicas e privadas de todo Brasil tiveram até
2011 para incluírem o ensino de música em
Temos que a partir do fato que as
sua grade curricular. Pois, na última década, crianças gostam de música: cantar, ouvir,
diretrizes oficiais e referências de âmbito dançar, seguir o ritmo e dar voltinhas ao
nacional foram estabelecidas para apoiar a som de uma ciranda. A sensibilização
elaboração de propostas pedagógicas das musical deve ser feita de forma paulatina:
instituições de Educação Infantil (RCNEI, 1998).
- Empregando-se inicialmente fragmentos
Como forma de ajudá-las a responder lúdicos musicais curtos e simples para
à autonomia determinada pela (LDB) Lei memorizar e acompanhar.
de Diretrizes e Bases que reconhece a
- Educando o ouvido através de exercícios de
riqueza e a diversidade das realidades
brasileira desde que as respostas as normas
comuns e as do seu sistema de ensino.
A experiência surgiu com a lei nº
11.769, que determinou que a devesse
ter conteúdo obrigatório em toda
Educação Básica, da qual faz parte
a Educação Infantil
(RCNEI, 1998).
Todo som é inteligente, e provoca uma ação.
Assim, desde os primórdios, o homem com
seus assobios, flautas de bambu e tambores
tenta segurar os sons da natureza, interagindo
com ela e trazendo para a cultura o fenômeno
da vida. A música é uma linguagem lúdica
muito importante na comunicação e expressão
humana. Desde antes do seu nascimento, as
crianças já estão imersas num mundo de sons:
pesquisas comprovam que, ainda dentro do
útero, os bebês escutam e reagem aos sons
do corpo materno e mesmo aos sons externos.
Quando nascem, e já desde as primeiras
semanas de vida, os bebês são capazes de
distinguir claramente a voz humana de outras
984

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

diferenciação e reconhecimento de tons e
apreciação da propriedade do canto.
- Fazendo com que a criança reconheça
a diversidade de sons que pode emitir com
a sua voz, o canto; e os que pode receber:
como os sons da natureza.
Na ludicidade da música infantil o ritmo
desempenha
um
papel
fundamental.
Preferencialmente as canções devem ter um
ritmo marcado, como ocorre com as cirandas,
que podem ser entoadas, acompanhadas
com palmas e ser objeto de jogo. Os
instrumentos musicais podem ser de grande
ajuda, especialmente os de percussão como
os tambores, maracás, triângulos e xilofones.
Porém a criança de quatro anos também
pode experimentar a flauta (RCNEI, 1998).

crianças já estão imersas num mundo de sons:
pesquisas comprovam que, ainda dentro do
útero, os bebês escutam e reagem aos sons
do corpo materno e mesmo aos sons externos.
Quando nascem, e já desde as primeiras
semanas de vida, os bebês são capazes de
distinguir claramente a voz humana de outras
fontes sonoras. A voz materna é reconhecida
pelo bebê e será um instrumento importante
na construção do vínculo e na interação
pais-crianças. Farão parte igualmente deste
universo sonoro as canções e pequenas
brincadeiras musicais que a mãe entoa para
o bebê. Assim, os sons e a música constituem
em uma fonte importante de conexão
cultural e desde muito cedo o bebê estará
conhecendo e se apropriando de sonoridade
característica do lugar onde vive- sua família,
sua comunidade, seus pais (RCNEI, 1998).

A música é uma linguagem lúdica muito
importante na comunicação e expressão
Temos que a partir do fato que as
humana. Desde antes do seu nascimento, as crianças gostam de música: cantar, ouvir,
dançar, seguir o ritmo e dar voltinhas ao
som de uma ciranda. A sensibilização
musical deve ser feita de forma paulatina:
- Empregando-se inicialmente fragmentos
lúdicos musicais curtos e simples para
memorizar e acompanhar.
- Educando o ouvido através de exercícios
de diferenciação e reconhecimento de tons e
apreciação da propriedade do canto.
- Fazendo com que a criança reconheça
a diversidade de sons que pode emitir com
a sua voz, o canto; e os que pode receber:
como os sons da natureza (RCNEI, 1998).
Na ludicidade da música infantil o ritmo
desempenha
um
papel
fundamental.
Preferencialmente as canções devem ter um
ritmo marcado, como ocorre com as cirandas,
que podem ser entoadas, acompanhadas
com palmas e ser objeto de jogo. Os
instrumentos musicais podem ser de grande
ajuda, especialmente os de percussão
como os tambores, maracás, triângulos e
xilofones. Porém a criança de quatro anos
também pode experimentar a flauta. A
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representação dramática com música faz
uso da expressão corporal, da mímica e da
expressão oral para interpretar um papel,
digamos, o de um leão com sua ferocidade,
seus instintos e como rei da selva. Nesse
caso a representação dramática com música
não se dá pelo simples fato de colocar uma
veste felina ou por rugir com estrondo, mas,
sim, graças à capacidade interna da criança
de sentir- se um leão
(RCNEI, 1998).

Ao entrar na Educação Infantil a criança já
será dono de um repertório musical, do qual
farão parte sons familiares, musicais e canções
entoadas pelas pessoas que conhece. No
ambiente do berçário, este repertório se
ampliará e novos sons passarão a fazer parte
do mundo da criança. Assim, é importante
que os professores saibam que sua voz, as
brincadeiras sonoras e canções que cantarão
para as crianças estarão abrindo um canal
comunicativo essencial para a integração da
Linguagem artística, criação do ser criança na vida da escola (RCNEI, 1998, p.51).
humano, a música guarda especificidades
culturais, ao mesmo tempo em que
O canto do professor para a criança
transcende diferenças e universaliza-se, estabelece um vínculo profundamente
pelo aflorar de emoções e sensibilidade: emotivo, e mais ainda se vem acompanhado
do contato físico, do olhar e do seu próprio
gosto por cantar. Em alguns momentos,
É nessa transformação das emoções, nessa
algumas das atitudes do professor serão
autocombustão,
nessa
reação
explosiva
dirigidas a apenas uma criança, como quando
que acarreta a descarga das emoções
a embala com canções e brinca com sons e
imediatamente suscitados que constitui a catarse
música durante a troca de fraldas. Em outras
da reação estética (VYGOTSKY, 1999, P.272).
ocasiões, ele cantará para o grupo todo ou
para várias crianças como, por exemplo, no
momento de dormir ou quando as crianças
Há música e canções dentro de todos nós. brincam tranquilamente (RCNEI, 1998, p.51).
Na memória das crianças de berços, das rodas,
dos jogos, em que o movimento expressa a
Muito cedo os bebês começam a vocalizar,
música do corpo, num equilíbrio entre o ritmo a brincar com sua própria voz, uma fonte
interno e externo. Segundo o RCNEI (1998): inesgotável de exploração e comunicação.
À medida que crescem, a pesquisa de sons
produzidos com a boca também pode ocupar
O ambiente sonoro, assim como presença da
as crianças durante bastante tempo. As
música em diferentes e variadas situações do
locuções (ruídos vocais ainda sem relação
cotidiano fazem com que os bebês, e as crianças
com a língua falada, e que até mesmo as
iniciem seu processo de musicalização de
forma intuitiva. Adultos, cantam melodias curtas,
crianças surdas produzem) os barulhos com
cantigas de menor fazem brincadeiras cantadas,
os lábios e língua entretém e diverte a criança.
com rimas parlendas, reconhecendo o fascínio
Outro importante veículo para a expressão
que tais jogos exercem (RCNEI, 1998, p.51).
de sensações e desconforto é o choro,
reação inicialmente reflexa, mas que resulta
no primeiro sistema de sinais que pode ser
Descobrir a musicalidade do ritmo decodificado por outro (RCNEI, 1998, p.51).
corporal, desenvolver uma escuta crítica
e criativa, cantar, brincar e inventar
No convívio com o professor e as outras
músicas são importantes experiências crianças do berçário, e desenvolvendo cada
para a nutrição e formação das crianças vez mais habilidades motoras, as crianças
como seres humanos atuantes no mundo. amplificam suas possibilidades de produzir
sons. Elas descobrem fontes sonoras
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surpreendentes ao bater, sacudir, chacoalhar
ou empurrar objetos do seu entorno (o tampo
das mesas, os banquinhos, as cortinas de
tampinhas de garrafas, os talheres, etc.),
bem como objetos sonoros e instrumentos
musicais simples (garrafas plásticas com
água, chocalhos, clavas, guizos, pandeiros
etc.). Estas descobertas ganham ainda maior
sentido e valor se o professor está atento a
elas e as comenta com observações. Assim,
as crianças não apenas descobrem, mas
aprendem a explorar as diferentes qualidades
sonoras destes objetos (RCNEI, 1998, p.51).
É importante saber, porém, que mesmo
percebendo parâmetros sonoros como
a educação (sons mais curtos ou mais
longos), a altura (sons mais graves ou mais
agudos), a intensidade (sons mais fracos
ou mais fortes) ou o timbre (que qualifica
os sons, a partir da fonte que os origina),
não se deve esperar que estes parâmetros
sejam nomeados convencionalmente na
Educação Infantil (RCNEI, 1998, p.51).
É fundamental que o professor se ponha a
cantar e que cante muito. Além dos momentos
em que o professor canta diretamente para o
bebê (como nas trocas de fraldas, quando os
embala para adormecer e outras situações de
intimidade), também os momentos em que todos
cantam juntos são imensamente apreciados
pelas crianças e revelam-se situações de
grande aprendizagem (RCNEI, 1998, p.51).

das diferentes vivências sonoras possibilitadas
pelo professor, que disponibiliza vários
objetos e instrumentos e promove a audição
de músicas e canções, quer cantada pelos
adultos e por outras crianças, quer reproduzida
por aparelhos de som (RCNEI, 1998, p.51).
É importante que o repertório de música e
a sua forma lúdica deve ser apresentado às
crianças seja amplo e diversificado, composto
de obras clássicas, populares, étnicas,
cantadas ou instrumentais. Um repertório
diversificado qualificará a escuta das crianças,
que podem aprender que há muitos tipos de
música, não apenas aquela relacionada ao
universo supostamente “infantil”. Quanto mais
diversificado o repertório, mais as crianças
terão condições de identificar, reconhecer
elementos e desenvolver preferências
musicais.A experiência de vivenciar sons
e silêncios ajuda as crianças a perceber os
sons do ambiente e a reagir a sons e música
por meio de olhar, movimento e expressões
vocais. Eles logo passam a compartilhar
com adultos e outras crianças os estados
emocionais e afetivos provocados pelos
sons e pela música (RCNEI, 1998, p.51).

A experiência de vivenciar sons e silêncios
ajuda as crianças a perceber os sons do
ambiente e a reagir a sons e música por
meio de olhar, movimento e expressões
vocais. Eles logo passam a compartilhar
com adultos e outras crianças os estados
emocionais e afetivos provocados pelos sons
Assim que possível, o professor poderá e pela música (RCNEI, 1998, p.51).
organizar situações em que o grupo de
crianças acompanhe o seu canto, utilizando
os instrumentos musicais. É bom lembrar,
porém, que este acompanhamento não
pretende uma coordenação rítmica exata.
O principal é proporcionar às crianças uma
experiência de compartilhar e fazer música
com alegria e sensibilidade. À medida
que crescem, o interesse das crianças
pela música também se diferencia. Elas
continuam suas pesquisas sobre os sons
e sobre a maneira de produzi-los, por meio
987

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao refletirmos que estão intrinsecamente no ser humano os elementos da ludicidade da
música desde o nascimento, e que é preciso ser desenvolvido este potencial pelas conquistas
no campo educacional, proporcionamos através da criança aprender ver o mundo, e o trabalho
com a música paralelamente caminhando com a arte que também possui um ritmo, e o
caminho para aflorar esse potencial, que muitas vezes pode ser menos favorecidas quando
não trabalhados.
Dessa forma, embasado na Lei nº 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
o presente trabalho se propôs a contextualizar transversalidade cujo tema música caminha
concomitantemente a proposta de ensino ligado à vida, prática e aos fatos da realidade
em que a criança está inserida, também através da Lei 11.769 que determinou a presença
obrigatória da música na educação básica, da qual faz parte a Educação Infantil, portanto
CEIS, CRECHES e EMEIS devem proporcionar a criança esse mundo sem fronteiras.
E é na primeira infância que fica claro, que toda criança gosta de cantar, dançar, brincar,
explorar o desconhecido, imaginar com a intensidade de seus sentimentos e vivências segundo
Vygotsky:
A imaginação infantil está seriamente ligada a linguagem da
criança a forma psicológica principal de sua comunicação
com aqueles à sua volta, quer dizer, com a forma fundamental
de atividade coletiva social a consciência infantil (VYGOTSKY,
1993, PG.433).
Ou seja, o professor poderá encontrar na ludicidade da música como ferramentas para o início
da formação de crianças consciente, capaz de reconhecer na diversidade das manifestações
artísticas e culturais caminhos para o pleno desenvolvimento.
Cabe na Educação Infantil selecionar e priorizar de acordo com o projeto político pedagógico
através das propostas contempladas que poderão ser aproveitadas em qualquer área do
conhecimento bem como atender as crianças com necessidades especiais de aprendizagem.
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ARTE E EDUCAÇÃO INFANTIL:
TRAJETÓRIAS
RESUMO: Este artigo objetiva apresentar como a Educação Infantil e o ensino de Arte alcançaram
a devida importância no contexto educacional brasileiro. Suas trajetórias se entrelaçam nos
processos históricos que levaram às mudanças sociais e, consequentemente, à revisão das
políticas públicas sobre educação, para ganharem relevância como parte integrante, não apenas
complementar, em suas área de abrangência. Tanto a Educação Infantil como o ensino de Arte
tiveram diferentes abordagens, métodos e finalidades para atender a segmentos distintos da
sociedade: enquanto às classes economicamente privilegiadas tinham a função efetivamente
educativa, para as camadas pobres, os trabalhadores e os negligenciados pelos governos
tiveram caráteres assistencialistas, higienistas e laborais. Foi somente a partir de mudanças
sociais que as crianças pequenas e suas expressões artísticas passaram a ser respeitadas.

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

A

Educação Infantil é uma fase da educação básica que só há pouco tempo teve sua
importância reconhecida. Tanto que suas instituições foram conhecidas por diversos
nomes antes de serem efetivamente denominadas como “escolas”. Os espaços
destinados a tal modalidade eram preenchidos com brinquedos e muito pouco material didático
– o brinquedo não era considerado um elemento que poderia ser ligado a aprendizagem,
sendo apenas um meio de distrair as crianças.
Os cuidados restringiam-se, muitas vezes, apenas à higiene, à vigilância e à alimentação,
não havendo preocupação em estimular os bebês ou ensinar às crianças antes da idade
próxima ao ingresso na escola.
Por isso mesmo, a Educação Infantil era conhecida como “pré-escolar”, contribuindo para
o senso comum de que essa etapa da educação servia apenas para a criança aprender a
socializar e comportar-se no ambiente escolar propriamente dito.
Assim também foi com o ensino de Arte nas escolas. A finalidade do ensino de Arte, no
início da institucionalização da educação, era destinada de acordo com o tipo de ensino: às
classes populares era ensinada como ofício, e às classes abastadas tratava-se como parte do
refinamento necessário para a convivência em sociedade.
Como podemos perceber, tanto a Educação Infantil como o ensino da Arte foram tratados
nas políticas públicas como mera concessão, ou forma de preencher o tempo, mas sem a
devida importância para o desenvolvimento humano que é um dos fundamentos da Educação.
Neste artigo, pretendemos apresentar as trajetórias históricas de ambos os temas e a
maneira como adquiriram relevância para o processo de ensino e aprendizagem a partir do
reconhecimento da Educação Infantil como uma fase da Educação, não como uma preparação
para a escolarização somente, e da Arte como parte integrante do desenvolvimento infantil.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL
O conceito de infância variou muito
ao longo da história da humanidade. Ser
criança nos primeiros tempos da civilização
era estar sujeito a toda sorte de abandonos
ou cuidados, a depender da época e da
cultura vigentes. Romanelli (1986, p. 21)
aponta que a cultura se faz num tempo e
espaço determinados. Portanto, a criança
teve uma “função” e uma “finalidade” a
depender da cultura onde esteve inserida.
Crianças foram usadas como oferenda
a deuses, como força de trabalho, como
objetos de divertimento antes de serem
consideradas efetivamente sujeitos de direitos.
Esse sentimento de indiferença com
a infância, período tão importante no
desenvolvimento humano, que perdurou
durante toda a Idade Média e até meados
da Idade Moderna, pode dever-se aos
altíssimos índices de mortalidade infantil.
As mulheres casavam-se cedo para
poderem dar à família o maior número de filhos
– herdeiros – durante a curta vida que levavam.
Guerras, doenças, violência em geral ceifaram
muitas vidas, e era preciso gerar sempre
descendentes que sobrevivessem e levassem
adiante o nome da família. Que gerissem os
negócios, que cuidassem dos sobreviventes.
Nas famílias pobres, era necessário
haver força de trabalho sempre disponível.
Desta forma, sempre havia crianças em
todos os lugares, sempre disponíveis, e a
mortalidade infantil não era preocupante.
Mas isso não quer dizer que as
crianças fossem abandonadas ou
negligenciadas. Simplesmente
o conceito de “infância” como
o entendemos hoje não existia.
“A passagem da criança pela família
e pela sociedade era muito breve e
muito insignificante para que tivesse
tempo ou razão de forçar a memória
e tocar a sensibilidade” (ARIÈS, 1986).
A família não tinha uma função afetiva.
Seu intuito era a conservação de bens, a
prática comum do ofício e a ajuda mútua.
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Mas o afeto existia, embora não fosse
explícito como nas sociedades modernas.
Adiante, a partir do fim do século XVII,
quando se inicia o movimento pela educação
em massa – não ainda no conceito moderno
de escolarização para todos, mas ainda
assim acessível a uma parcela maior da
população – a criança passou a merecer
mais atenção e foi separada dos adultos.
Aqui, abrimos um parêntese: tanto Ariès
quanto Foucault apresentam uma visão
negativa da escolarização, ao tratar como
“enclausuramento” da criança na escola.
Com o fenômeno da escolarização,
o papel da família em relação à criança
sofreu duas transformações: o afeto passou
a ser explicitado por meio do interesse
dos pais pela educação de seus filhos
e a diminuição da taxa de natalidade.
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O primeiro devido ao orgulho em exibir os dotes
de seus filhos e a possibilidade de uma ascensão
social; o segundo, porque era necessário ter menos
crianças para que se pudesse investir na educação.
As primeiras instituições de educação infantil
surgem no Brasil a partir de 1875 e inspira-se
nos modelos europeus: creches para as crianças
de classes socialmente inferiores e jardins
de infância para crianças da elite econômica.
As creches tinham caráter eminentemente
assistencial: destinadas ao acolhimento de crianças
abandonadas, órfãs ou cujas mães trabalhavam
fora de casa, em longas jornadas, dedicavamse aos cuidados de higiene, alimentação e
por vezes orientações aos pais sobre esses
cuidados, incluindo-se aí o relacionamento afetivo.
Já os jardins de infância seguiam o
modelo criado por Froëbel, e incluíam a
preocupação com o desenvolvimento físico,
emocional e cognitivo da criança, “por meio
de atividades lúdicas, do movimento e da
autoexpressão” (NUNES et al, 2011, p. 18).
Em 1880, o médico pediatra Arthur Moncorvo
Filho criou o Instituto de Proteção e Assistência à
Infância do Brasil. Foi uma iniciativa pioneira, que
tinha entre seus objetivos atender aos menores
de 8 anos, já que a legislação em vigor sobre
educação não abrangia as crianças entre 0 e 7
anos. Outros objetivos incluíam a elaboração de
leis de proteção e a criação de outras instituições
de assistência à infância e à maternidade.
Mantido o caráter assistencialista da educação
infantil no que tangia às crianças pobres, “ainda
que concebido como reunião
de medidas profiláticas para
recuperar, encaminhar e inserir
essas crianças na sociedade
como mão de obra barata”
(NUNES et al, 2011, p. 20), a ideia
não era proporcionar uma educação,
mas “eliminar as suas inclinações
para a preguiça, a vagabundagem, que
eram consideradas ‘características’ das
crianças pobres (CRAIDY et al, 2009, p. 14).

A ARTE NA ESCOLA, DE OFÍCIO A
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
A Primeira Lei Geral do Ensino foi sancionada
por D. Pedro I em 15 de outubro de 1827. Por
essa lei, além de ler, escrever e contar, os alunos
aprenderiam “as noções mais gerais de geometria
prática” (art. 6º), mas apenas aos meninos (Art.
12): As “noções mais gerais de geometria prática”
visavamaformaçãodoartesãooriundodascamadas
mais pobres, já que os filhos a elite estudam com
professores particulares, que ensinavam o desenho
e a pintura com fins da “educação artística”.
Em fins de 1856 Francisco Joaquim
Bethencourt da Silva fundou a Sociedade
Propagadora das Belas-Artes, que iniciou as
atividades em 9 de janeiro de 1858 como
Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro.
Sua finalidade era “preparar para o nosso
país o artífice dotado de atributos que lhe
permitissem, na era industrial que se anunciava,
estar preparado para o advento da técnica
como fator predominante do ensino nacional”
(CARDIM,
apud
MURASSE,
2001).

Assim, diferentemente do que ocorreu na Europa,
a criação de creches não tinha com finalidade a
ampliação do trabalho industrial feminino, mas
amenizar os problemas sociais advindos da
pobreza. Foi a partir do Período Republicano que
a Educação adquiriu novos contornos e, com a
industrialização, a função das creches e instituições
de educação infantil foi redefinida para, sem deixar
de lado o caráter assistencialista e higienista,
atender a outras necessidades do progresso.
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O ensino da arte nas escolas particulares
secundárias era voltado à cópia de modelos
europeus, mas era aplicado principalmente
no ensino feminino, já que nosso modelo
educacional era aristocrático, voltado apenas
para a aquisição de uma cultura geral, não como
preparação para o mercado de trabalho. Por
isso, a diferenciação entre “artes” e “ofícios”.

Conforme Romanelli (1986),

A necessidade de manter os desníveis sociais
teve (...) na educação escolar, um instrumento
de reforço das desigualdades. Nesse sentido,
a função da escola foi de ajudar a manter
privilégios de classes, apresentando-se
ela mesma como uma forma de privilégio,
quando se utilizou de mecanismos de
seleção escolar e de um conteúdo cultural
que não foi capaz de propiciar às diversas
camadas sociais sequer uma preparação
eficaz para o trabalho (ROMANELLI, 1986).

A reforma na instrução pública do
Estado de São Paulo ocorreu logo após a
promulgação da Constituição republicana de
1891. Publicada em 8 de setembro de 1892,
estabelecia a divisão das modalidades de
ensino (primário, secundário e superior).
O Ensino Primário dividia-se ainda em
preliminar e complementar, este destinado
“aos alunos que se mostrarem habilitados
nas matérias do ensino preliminar”.
Como ensino de arte, o estágio preliminar
previa o desenho a mão livre, canto e
leitura de música; no estágio complementar,
desenho a mão livre, topográfico e
geométrico. Confirmando que o ensino de
desenho tinha como objetivo a formação
para o exercício de ofícios, o Artigo 8º, que
tratava sobre o ensino noturno, explicitava:
“§2º - Nos cursos noturnos,
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o professor terá em vista ampliar o estudo
da geometria, fazendo a explicação dos
processos de desenho empiricamente
empregados
nos
diversos
ofícios”
Essa desigualdade no ensino, de acordo
com sua origem social, prevaleceu até o início
do século XX, quando a educação tentou
se voltar para a integração entre o trabalho
e a formação completa do indivíduo, com a
introdução de novas ideias pedagógicas.
A Escolinha de Arte do Brasil foi criada
em 1948 no Rio de Janeiro, por iniciativa de
Augusto Rodrigues, artista pernambucano, da
artista gaúcha Lúcia Alencastro Valentim e da
escultora estadunidense Margareth Spencer.
Ainda em meados de 1930, Theodoro
Braga, ex-aluno da Escola Nacional
de Belas Artes, havia criado a Escola
Brasileira de Arte, em São Paulo.
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Anita Malfatti oferecia cursos em seu
ateliê e na Biblioteca Infantil Municipal do
Departamento de Cultura de São Paulo, dirigido
por Mário de Andrade entre 1935 e 1938.
Essas experiências se caracterizaram pela
ideia de aprendizagem livre, em contrapartida
ao ensino de artes como instituído pelo Estado
Novo, no Governo Getúlio Vargas, quando as
aulas de desenho geométrico e cópias são
introduzidos na escola primária e secundária
com a finalidade de orientar ao máximo
a formação artística para os modelos
e
padrões
já
estabelecidos.

A Escolinha de Arte do Brasil teve entre os
seus muitos méritos o de difundir concepções
mais modernas na área de educação artística
e a produção, pela primeira vez, de técnicas
pouco conhecidas e até hoje utilizadas
pelas escolas: lápis de cera, pintura a dedo,
recorte e colagem, carimbo de batata, etc.
A criação da EBA está na base do
Movimento Escolinhas de Arte, que teve como
desdobramentos o Ateliê Infantil do Museu de
Arte Moderna do Rio de Janeiro. Além disso,
junto com o Ministério da Educação e Cultura,
ajudou a preparar as equipes das Secretarias
Estaduais de Educação para orientar a
implementação da disciplina de educação
artística, a partir da década de 1970.
Algumas escolas especializadas como a
Escola de Arte Brasil (São Paulo), Escolinha
de Arte do Brasil (Rio de Janeiro), e Escolinha
de Arte de São Paulo, Centro Educação e Arte
(São Paulo), o NAC – Núcleo de Arte e Cultura
(Rio de Janeiro) tiveram ação multiplicadora
nos fins da década de 1960, influenciando
professores que iriam atuar ativamente nas
escolas a partir de 1971, quando a Educação
Artística se tornou componente obrigatório nos
currículos de 1º e 2º graus e na universidade
nos cursos de Educação Artística e licenciatura
em artes plásticas, criados em 1973.

996

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

ARTE E EDUCAÇÃO INFANTIL
Os Referenciais Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil definem artes
visuais como expressão, comunicação
e atribuição de “sentido às sensações,
sentimentos, pensamentos e realidade” pela
utilização de diversos métodos e materiais.
Com efeito, utilizamos a arte e suas
manifestações para exteriorizar emoções
e sentimentos, sendo uma das primeiras
formas de comunicação da criança com
o mundo. É por meio de desenhos (artes
visuais), imitação (artes cênicas) e pelas
cantigas (música) que a criança apreende
os estímulos e os transforma em expressão
de sua maneira de enxergar o mundo.
Apoiada por estudos da Psicologia,
notadamente nas teorias de Vygotsky
e Piaget, compreendemos as fases
ou estágios da criança quanto ao seu
desenvolvimento sensório-motor e cognitivo,
para perceber os avanços no desenho, nas
brincadeiras e na linguagem da criança.
A criança produz cultura na medida em
que atribui significado ao seu entorno e que,
em processo de transformação da natureza,
se expressa com autoria e significação.
Daí a importância de oferecer um
repertório variado à criança para suas
experimentações. Diferentes estilos musicais,
materiais e técnicas de pintura, desenho,
colagem e montagem, danças contribuem
para o enriquecimento de seu aprendizado
e para sua apuração estética. Embora todas
as formas de arte sejam envolvidas, em
algum momento, no processo de ensino e
aprendizagem, a primeira e mais duradoura
na educação infantil, são as artes visuais.

Além de utilizar as artes visuais para trabalhar o
afetivo e a interação social da criança, o professor
pode utilizá-las no auxílio da motricidade
infantil, que deve ser bem trabalhada desde a
infância para que, futuramente, ela possa sentir
a diferença desse recurso na sua vida pessoal,
escolar e profissional (SILVA ET AL, 2010, P. 98).
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O objetivo das creches e pré-escolas,
no que tange às artes visuais, deve se
estruturar na ideia de que as crianças possam
aflorar em suas expressões, desenhando,
pintando ou modelando, sem bloqueios,
a partir de suas necessidades e desejos,
acessando continuamente diferentes códigos
estéticos de diferentes culturas – regionais,
nacionais ou internacionais – ampliando,
assim, seu conhecimento do mundo e
maneira de colocar-se nesse mundo.
Não se trata, então, de impor conteúdos e
aprendizados, mas de oferecer experiências
estéticas significativas que possam ser
incorporadas e que venham ampliar
seus repertórios visuais,
contribuindo com sua
formação cultural.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento infantil passou a ser compreendido a partir do século XIX, período
que coincide, no Brasil, com o aperfeiçoamento das políticas públicas de educação.
O processo de industrialização foi o maior responsável pelas mudanças na educação,
e estas foram certamente movidas pela necessidade de prover as indústrias de mão de
obra qualificada. À parte disso, a grande massa que compunha a força de trabalho não
especializada, oriunda das camadas mais pobres da sociedade, e que tinha que se sujeitar,
além de péssimas condições de trabalho, a longas jornadas, precisava de instituições onde
deixar seus filhos, enquanto estes não alcançavam a idade de juntar-se aos pais no trabalho.
Surgem, então, as instituições de cuidado infantil, que deram origem ao que
reconhecemos hoje como educação infantil, por estarem contempladas na Educação Básica.
Com os estudos sobre o desenvolvimento infantil, novas propostas pedagógicas surgiram e
possibilitaram a compreensão do fazer artístico infantil. A partir da compreensão dos estágios
de desenvolvimento cognitivo, sensorial e motor da criança, tornou-se imprescindível considerar
as expressões artísticas da criança como parte de seu processo de ensino e aprendizagem.
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MEDIAÇÕES PSICOPEDAGÓGICAS
NAS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGENS
RESUMO: Esta pesquisa busca investigar como as mediações psicopedagógicas podem
auxiliar a criança com dificuldades de aprendizagem, buscando analisar o papel do professor
frente ao desafio de identificar a criança que de fato necessita de um acompanhamento
psicopedagógico. Sabe-se que as dificuldades de aprendizagem muitas vezes passam
despercebidas até certa idade, é o olhar acentuado de um profissional especializado que
consegue identificar reais necessidades e pontuar fatores que podem auxiliar a criança a melhor
desenvolver suas habilidades e competências. Investigar como o Psicopedagogo pode intervir
para auxiliar as crianças com essas dificuldades é de grande relevância para este estudo, que
se deu por meio de uma revisão de bibliografia amparada por importantes autores que abordam
em seus estudos assuntos relacionados com as dificuldades de aprendizagem e o papel do
psicopedagogo. Foi possível perceber que atividades individuais contribuem para uma melhoria
na concentração e consequentemente no processo de ensino de aprendizagem da criança.

Palavras-chave: Aprendizagem; Dificuldades; Intervenções; Estudante; Psicopedagogia.
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INTRODUÇÃO

A

s dificuldades de aprendizagem sempre me despertou interesse ainda na época da
faculdade. Pude perceber no decorrer do curso e durante os estágios que realizei que
muitas crianças apresentam algumas dificuldades de aprendizagem, seja no que se refere
à compreensão textual, pronúncia ou a escrita. Percebi também que os professores em muitos
momentos não conseguiam auxiliar essas crianças com dificuldades, o que prejudicava o seu
desempenho em sala de aula frente aos demais colegas.
Partindo do pressuposto que toda criança é capaz de aprender quando inserida a um ambiente
favorável ao ensino e a aprendizagem, é importante acrescentar que o professor deve estar preparado
para identificar as reais necessidades de seus alunos, pontuando as dificuldades e procedendo
com os encaminhamentos necessários. Surge neste contexto, o papel do psicopedagogo no
ambiente escolar, que é de grande importância, pois este pode auxiliar o professor a identificar as
dificuldades de aprendizagem dos estudantes e a desenvolver propostas de ensino e aprendizagem
que visem auxiliar a criança a vencer estas dificuldades.
Sendo assim, esta pesquisa busca investigar como as intervenções psicopedagógicas podem
auxiliar a criança com dificuldades de aprendizagem, buscando analisar o papel do professor frente
ao desafio de identificar a criança que de fato necessita de um acompanhamento psicopedagógico.
Sabe-se que as dificuldades de aprendizagem muitas vezes passam despercebidas até certa
idade, é o olhar acentuado de um profissional especializado que consegue identificar reais
necessidades e pontuar fatores que podem auxiliar a criança a melhor desenvolver suas habilidades
e competências.
Há algum tempo quando se terminava a graduação, pensava-se que o profissional estaria
plenamente pronto para trabalhar em sua área o resto da vida, mas, atualmente é reconhecida
a complexidade da prática pedagógica. No entanto, vêm-se buscando novos paradigmas para
compreender a prática docente e os saberes pedagógicos e epistemológicos relativos ao conteúdo
escolar a serem ensinados e aprendidos, estes parecem continuar sendo no país pouco valorizado
pelos programas de formação de professores, pois equilíbrio entre inovação e tradição é difícil.
A sociedade, com o seu ritmo acelerado, com uma grande competição pelos lugares de
destaque, pelas mudanças rápidas nas novas tecnologias obrigando a que cada um se adapte
aos novos contextos o mais rapidamente possível sob pena de ser ultrapassado, tornaram-se
obrigatório pensar-se na educação ao longo da vida e para a vida. E é neste contexto, numa
altura em que os sistemas educativos formais tendem a privilegiar o acesso ao conhecimento,
em detrimento de outras formas de aprendizagem, importa conceber a educação como um todo.
Nesta perspectiva deve orientar as reformas educativas, com programas como da definição de
novas políticas pedagógicas.
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Na educação de acordo com seus inúmeros sistemas se faz preciso se imbuir do conhecimento
de sua verdadeira função. Ao estudar a psicopedagogia percebe-se a relação destes com as várias
áreas de conformação do ser humano, as quais sejam: a Psicologia, a Pedagogia, a Sociologia, a
Biologia e, em grande monta, a Filosofia. Tudo isso engloba um leque de diversidade do ser humano
e suas dificuldades. Assim entra o papel do supervisor intervindo na aprendizagem procurando
as mais diversas formas para atender a dificuldade de cada aluno, contribuído com a formação
integral do ser humano.
Com isso, levar em conta o conhecimento que existe buscando aflorar quando necessário mostrar
a importância do aprender e com que o aluno entenda o porquê buscar pelo seu aprendizado.
Neste caso, contando com o professor mais preparado, com o psicopedagogo, ajudando a detectar
a melhor metodologia para se aplicar a cada caso.
É certo que sozinho o professor não de conta de resolver as grandes mazelas nas quais se
encontra a educação de hoje, nem que vá impedir, com sua atuação, que se formem delinquentes,
arruaceiros, párias da sociedade, mas pode um professor egresso de escolarização qualificada,
minimizar o número de educando sem consciência de seu lugar no mundo e de sua tarefa como
construtor da hegemonia moral e social.
Entretanto, para que haja resultados rápidos, deve haver na instituição o engajamento de um todo,
não somente professor-psicopedagogo, permanentes em prol de uma educação de qualidade.
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IDENTIFICAR DIFICULDADES NA
APRENDIZAGEM
Identificar uma criança com dificuldades de
aprendizagem requer do professor um olhar
acentuado tanto para a criança quanto para
a toda sala de aula. Em muitos momentos
essas dificuldades passam despercebidas
e levam anos para uma investigação
mais aprofundada. Sobre dificuldades de
aprendizagem, Correia (2008) destaca que:

As dificuldades de aprendizagem específicas
dizem respeito à forma como um indivíduo
processa a informação – a recebe, a integra, a
retém e a exprime –, tendo em conta as suas
capacidades e o conjunto das suas realizações.
As dificuldades de aprendizagem específicas
podem, assim, manifestar-se nas áreas da fala,
da leitura, da escrita, da matemática e/ou da
resolução de problemas, envolvendo déficit que
implicam problemas de memória, perceptivos,
motores, de linguagem, de pensamento e/ou
metacognitivas. Estas dificuldades, que não
resultam de privações sensoriais, deficiência
mental, problemas motores, déficit de atenção,
perturbações emocionais ou sociais, embora
exista a possibilidade de estes ocorrerem em
concomitância com elas, podem, ainda, alterar
o modo como o indivíduo interage com o
meio envolvente (CORREIA, 2008, p. 46).

De acordo com Correia, as dificuldades
de aprendizagem surgem mesmo na
ausência de outras necessidades especiais,
pois está relacionada com a forma que o
ser humano processa a informação que
recebe e se manifesta em diversas áreas
do desenvolvimento, entre as dificuldades
de aprendizagem existentes a dislexia, a
disgrafia e a disortográfica, sendo estas
consideradas as que mais prejudicam a criança
em seu processo de ensino e aprendizagem.
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A dislexia é conhecida como um desvio
de leitura e do reconhecimento da palavra.
Teles, (2009), sobre dislexia aponta que:
É caracterizada por dificuldades na correção e/ou
fluência na leitura de palavras e por baixa competência
leitora e ortográfica. Estas dificuldades resultam
tipicamente de um déficit na componente fonológica
da linguagem que é frequentemente imprevisto em
relação a outras capacidades cognitivas e às condições
educativas. Secundariamente podem surgir dificuldades
de compreensão leitora, experiência de leitura reduzida
que podem impedir o desenvolvimento do vocabulário
e dos conhecimentos gerais (TELES, 2009, p. 10).
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De acordo com Teles, a dislexia interfere
no
desenvolvimento
da
aprendizagem
da
criança,
pois
surge
provocando
dificuldade na leitura, o que pode interferir
no processo de ensino e aprendizagem.
Sendo assim, o trabalho docente deve ter
como foco as reais necessidades das crianças,
para que nenhum estudante fique fora das
propostas pedagógicas do professor. O papel do
docente é o de observar e orientar o estudante
a encontrar novas formas de aprender. Quando
suas tentativas não conseguem alcançar o
estudante de forma plena, este deve encaminhálo para avaliação de um profissional preparado
para auxiliar a criança em suas dificuldades.

A psicopedagogia tem papel político,
pedagógico e de liderança no espaço escolar,
sem desconsiderar o restante da equipe,
mas o psicopedagogo deve ser inovador,
ousado, criativo e sobretudo um profissional
de educação comprometido com seu grupo
de trabalho. É quase uma perfeição? Não, temse que ter humildade também para aprender e
ouvir quando o grupo fala argumentos teóricos
para garantir a continuidade da proposta e
a sabedoria de recuar quando o grupo ainda
necessita de mais tempo (ZABALA, 1998).

FUNÇÃO DO PSICOPEDAGOGO
Segundo Zabala (1998), as mudanças
educacionais que hoje são impostas e
necessárias de acordo com a realidade que
temos, requer a aprendizagem de novas
habilidades e competências, além de exigir dos
educadores, compromisso, motivação, crença
e a capacidade de trabalhar em parceria.
Cada escola é única e tem a sua história,
os seus problemas específicos e suas
necessidades imediatas. O psicopedagogo que
tem concretamente, na prática a sua escola, a
vivência das dificuldades, dos desdobramentos
pedagógicos e sociais da avaliação, deve
fazer reformulações de conceitos e condutas.
Deve concentra-se nos estudos, mas também,
alargar sua visão, associando os resultados ao
processo tanto de aluno como dos professores.
O Psicopedagogo tem como objetivo
prestar ajuda técnica no planejamento,
desenvolvimento e avaliação das atividades
educacionais na escola, tendo em vista
o resultado das ações pedagógicas, o
melhor desempenho e o aprimoramento
permanente do pessoal envolvido na situação
ensino-aprendizagem (ZABALA, 1998).
O
Psicopedagogo
tem
grande
responsabilidade
na
orientação
e
acompanhamento do desenvolvimento
do ensino. As características das escolas
consideradas eficientes incluem abertura
para mudanças na busca incessante
de melhores respostas aos problemas
dos alunos, dos pais e professores.
1005
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Articular a reconstrução coletiva de um projeto
pedagógico para estes alunos, priorizando,
não só o desenvolvimento pessoal desses
colaboradores, a partir de um plano de formação
continuada elaborando a participação efetiva
dos mesmos, na construção de um coletivo
com objetivos e trabalhos comuns e olhares
voltados ao fazer pedagógico (ZABALA, 1998).
O pedagogo sozinho, não faz nada, o ideal é
o trabalho conjunto dos segmentos. Cabe a ele
a busca de contato e relação entre professores,
direção, aluno, enfim, toda comunidade escolar.
É de responsabilidade de o psicopedagogo
reunir-se com os membros envolvidos no
processo de aprendizagem usando dos
mais diversos meios e técnicas pedagógicas
para orientação e execução do trabalho
para os alunos que necessitam de um
apoio mais significativo (ZABALA, 1998).
O psicopedagogo como figura importante da
escola fica a encargo de reuniões com o grupo;
com os professores envolvidos e preocupados
com o crescimento dos seus alunos. As
reuniões devem ser encaradas como o
instrumento mais aplicado pelo psicopedagogo
no exercício das suas funções (ZABALA, 1998).
O psicopedagogo deve estar em contato
permanente dia-a-dia com o professor
acompanhando os modos e procedimentos,
para que o professor possa alcançar o máximo
de rendimento com seus alunos. Com este
contato direto fica mais fácil a o psicopedagogo
orientar a equipe. Possibilitando também
ao professor a solicitação do profissional.
Ao verificar o posicionamento do autor, Zabala
(1998) tem-se:
Um dos objetivos de qualquer bom profissional
consiste em ser cada vez mais competente em seu
ofício. Geralmente se consegue esta melhoria
profissional mediante o conhecimento e a
experiência: o conhecimento das variáveis
que intervêm na prática e a experiência
para dominá-las (ZABALA, 1998, p.13).

É importante que os
educadores
internalizam
a convicção de que um
trabalho
mantenedor
de
bons resultados acontece
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quando sua dedicação é total, limitado não
somente em sala de aula junto aos seus alunos,
mas na procura para inovar a sua prática.
O saber não chega sem a procura, e os
docentes precisam se conscientizar de que o fazer
pedagógico só tem eficiência quando mudamos
nossa prática educativa buscando atender
as necessidades reais e urgentes dos nossos
alunos. Para Zabala (1998, p.15), a melhoria
de nossa atividade profissional, como todas as
demais, passa pela análise do que fazemos de
nossa prática e do contraste com outras práticas.
Um dos grandes desafios dos educadores
é penetrar no mundo real dos alunos,
isso acontece quando o aluno consegue
acreditar no trabalho que os mesmos
realizam na coautoria de seus fazeres.
O fazer pedagógico de qualidade protocola os
alunos, eleva sua autoestima, fazendo o próprio
educando confiar em suas potencialidades e
apesar de muitos virem de uma realidade social
cruel, somente através do trabalho desenvolvido
pelo professor conseguem acreditar que é
possível mudar sua qualidade de vida. O
ensinamento que na sua prática busca a
melhoria social
e intelectual
dos seus
alunos.
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Acredita que os mesmos são capazes de
reescrever sua própria história. É no contato
com a primeira sociedade “família” que a
criança tem suas primeiras aprendizagens.
Nesse contato a criança cria seu próprio estilo
de aprendizagem, que terá modificações à
medida que a mesma tenha convívio com outros
contextos. Ao verificar tais estágios tem-se:

possam ser tomadas que visem contribuir para
auxiliar o estudante em suas dificuldades.

É a parceria professor e psicopedagogo
em ambiente escolar que contribuem para a
eficácia no processo de ensino e aprendizagem
da criança com dificuldades de aprendizagem,
pois, ambos em suas ações pedagógicas e
psicopedagógicas contribuem para a melhoria de
O tempo de construção não é um tempo só formal, tais dificuldades. Filho (2012) destaca ainda que:
despido de conteúdo, mas um tempo qualificado e
qualificador porque se pretende um tempo construtor
da criação, já que o trabalho pedagógico é um
trabalho que tem a sua competência reconhecida não
só pelo seu aspecto técnico, mas também criativo,
cognitivo, afetivo, etc. (ALMEIDA, 1999. p. 52).

O PSICOPEDAGOGO E AS
MEDIAÇÕES NAS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM
O Psicopedagogo na instituição de ensino
tem como finalidade auxiliar toda a equipe
escolar, orientando os professores sobre novas
formas de alcançar seus alunos de forma
eficaz. É o que afirma Barbosa (2000) sobre
o papel da Psicopedagogia nas instituições:
A Psicopedagogia na escola transforma a ação individual
em ação grupal, analisa os sintomas, considerando
a gama de relações que existe em uma instituição e
propondo projetos de atuação que apontem para uma
mudança global sem deixar de atender os casos concretos
que aparecem como sintoma (BARBOSA, 2000, p. 25).

A possibilidade de aprendizagem escolar
está diretamente relacionada à estrutura de
personalidade do sujeito. Para aprender o que
a escola ensina, é necessária além de outras
coisas, uma personalidade medianamente
sadia e emocionalmente madura, que tenha
superado a etapa de predomínio do processo
primário. Assim, diante dos problemas de
aprendizagem apresentados por crianças e
adolescentes, muito tem se falado com relação
às dificuldades de aprendizagem tais, como:
problemas
emocionais,
comportamentais,
dislexia, disgrafia, disortografia, distúrbios de
leitura, autismo, problemas cognitivos, sociais
e biológicos. Assim, o psicopedagogo deverá
proporcionar uma investigação em todos os
aspectos que possa estar contribuindo de alguma
forma para a problemática a fim de intervir
da melhor maneira possível nas dificuldades
de aprendizagem (FILHO, 2012, p. 03).

De acordo com Barbosa (2000), diante
das dificuldades de aprendizagem, o
professor não consegue agir sozinho, é
necessário um acompanhamento de um
profissional qualificado para identificar e
pontuar reais necessidades de intervenção.
O Psicopedagogo surge em ambiente
educativo com a função de agregar valor ao
processo de ensino e aprendizagem das crianças
que apontam para dificuldades em sua vida
escolar. Conforme afirma José (2004, p. 17): “Os
problemas de aprendizagem que podem ocorrer
tanto no inicio como durante o período escolar
surgem em situações diferentes para cada
aluno, o que requer uma investigação no campo
em que eles se manifestam”. Sendo assim, de
acordo com o autor, é necessário que ocorra uma
investigação sobre as necessidades pontuadas
pelo desempenho da criança, para que medidas
1007
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como objetivo investigar como as mediações psicopedagógicas podem
auxiliar a criança com dificuldades de aprendizagem, buscando analisar o papel do professor
frente ao desafio de identificar a criança que de fato necessita de um acompanhamento
psicopedagógico.
Sabe-se que as dificuldades de aprendizagem muitas vezes passam despercebidas até
certa idade, é o olhar acentuado de um profissional especializado que consegue identificar
reais necessidades e pontuar fatores que podem auxiliar a criança a melhor desenvolver suas
habilidades e competências.
Sendo assim, de acordo com as pesquisas apontadas durante este estudo, pode-se
concluir que as intervenções psicopedagógicas podem auxiliar a criança com dificuldades de
aprendizagem, quando o psicopedagogo atua em parceria com o professor, que é a partir dos
encaminhamentos do docente, que está todos os dias com a criança em sala de aula, que as
intervenções ocorrem de forma eficiente.
Foi possível perceber ainda que o papel do professor frente ao desafio de identificar
a criança que de fato necessita de um acompanhamento psicopedagógico, surge como o
profissional mediador do conhecimento, que este ao perceber certa diferença entre o tempo
de aprendizado das crianças, deve proceder com os encaminhamentos necessários para que
o estudante não fique a mercê de atividades que para ele tem maior dificuldade do que para
outras crianças da mesma faixa etária.
Percebeu-se também que a parceria entre família e escola pode se tornar um divisor de
águas na vida da criança com dificuldade de aprendizagem, seja qual forem os problemas,
quando família e escola atuam em sistema de parceria, todos saem ganhando, principalmente
a criança que se sente acolhida e respeitada em seus anseios e dificuldades.
Foi possível verificar ainda que o Psicopedagogo no ambiente escolar contribui para o
desenvolvimento e para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem das crianças, em
especial daquelas que apresentam alguma dificuldade em seu desempenho escolar, pois este
profissional está preparado para analisar profundamente o estudante e verificar o que pode
melhorar no seu desempenho escolar, o que é de grande importância para o desenvolvimento
da criança de forma integral.

1008

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A.R.S. A emoção e o professor: um estudo à luz da teoria de Henri Wallon. Psicologia:
Teoria e Pesquisa, v. 13, nº 2, p. 239-249, maio/ago.
BARBOSA, L. M. S. A Psicopedagogia no âmbito da instituição escolar. Curitiba: Expoente.
2000.
CORREIA, L. M. (2008). Dificuldades de Aprendizagem Específicas – Contributos para uma
definição portuguesa. Coleção Impacto Educacional. Porto: Porto Editora.
FILHO, P. J. S. O psicopedagogo e as intervenções nas dificuldades de aprendizagem, São
Paulo, 2012.
JOSÉ, Elisabete da Assunção. Problemas de Aprendizagem. 12ª Ed. ÁTICA, São Paulo 2004.
TELES, P. (2009). Dislexia: Método Fonomímico - Abecedário e Silabário. Lisboa: Distema.
ZABALA, Antoni. A Prática Educativa: Como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional, Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

1009

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ - 2020

Tania Gonzalez Grande

Graduação em letras (Inglês/Português) pela
Universidade Paulista (2012); Licenciatura em PedagogiaUniversidade Cidade de São Paulo (2017); Especialista em
Ludopedagogia – Faculdade de Ciências e Tecnologia
Paulistana (2018); Professora de Educação Infantil CEI Anna
Florêncio Romão.

1010

ª Edição
- Janeiro/- 2020
2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 26 -ª 26
Edição
- Janeiro/

QUEM ENSINA O QUÊ?
PARCERIA ENTRE FAMÍLIA E
ESCOLA
RESUMO: O intuito deste trabalho é apresentar a importância e a contribuição da presença
e participação da família como parte essencial no trabalho desenvolvido nas escolas. Na
sociedade hoje, é necessário expandir a compreensão sobre a diversidade da família e as
diferentes maneiras como ela encontra-se estruturada. Com a crescente evolução do mercado
de trabalho e as modificações de relacionamento enfrentadas pelo homem com o mundo,
consigo mesmo e com a família; o conhecimento se multiplicou e o número de escolas se
expandiu como em nenhuma outra época, portanto, a parceria e o diálogo entre famílias e
escola deve-se fazer presente em todas as situações escolares. Escolas ensinam, pais educam.
Parece simples, mas não é tanto. Afinal, hoje as crianças passam a maior parte do tempo na
escola e os pais trabalhando. Mas isso não justifica a delegação de tarefas. O ideal é manterem
o diálogo e cada um fazer a sua parte, seguindo os mesmos parâmetros e a mesma direção.

Palavras-chave: Educação; Família; Escola; Parceria.
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INTRODUÇÃO

A

escolha do tema da família deve-se, primeiramente, ao papel fundamental que
ela desempenha na sociedade e a sua importância para o desenvolvimento
de valores e atitudes sociais. Nas relações sociais estabelecidas na
infância, a família é a referência mais forte em que se aprendem os valores éticos,
os padrões de julgamento do certo e do errado, a importância da solidariedade e da
educação. Na sociedade hoje, há crise de valores, novas configurações das relações
familiares e mudança de hábitos, atribuições e papéis a serem desempenhados.
Devido à crescente evolução no mercado de trabalho e à necessidade de
complementar a renda familiar; a mulher começou a trabalhar, e o tempo e o
contato das mesmas com os filhos se tornou cada vez menor fazendo com que
a responsabilidade do ensino básico da criança ficasse delegada à escola.
Na contemporaneidade, dentro do universo escolar, vivemos um quadro negativo,
caracterizado pela evasão escolar, indisciplina dos estudantes, tráfico de drogas, má
remuneração dos professores, sucateamento das escolas etc., que muitas vezes parece
irreversível. Diante de tantos problemas, faz-se necessário os teóricos da educação e
a sociedade a repensarem as funções sociais da Escola. O contexto escolar se faz mais
presente na sociedade e tem se inserido cada vez mais cedo na vida das crianças. Se,
antes, a escola desempenhava a ação educadora profissional, hoje, muitas vezes,
desenvolve também o papel de primeira formadora da consciência cidadã dos seus alunos.
Por isso, é importante que família e escola atuem em parceria, fazendo com que seus papéis
fiquem bem delimitados quanto à educação da criança. Sensível a esta realidade, dediquei-me
ao estudo teórico sobre a família: sua constituição, papel social, relações interpessoais, atual
situação e a escola: percurso histórico, papel e atual função; buscando compreender sobre o
que cada uma representa na vida da sociedade e como contribuem de forma positiva na vida das
crianças. A pesquisa pretende mostrar aos pais e educadores a importância da parceria entre
ambos, além de apontar para a importância da participação e presença dos pais na vida escolar
de seus filhos. É fundamental que as escolas permitam às famílias perceber o desenvolvimento de
seu papel central como provedoras das necessidades de seus membros. O ideal é manter sempre
o diálogo e cada um fazer a sua parte, seguindo os mesmos parâmetros e a mesma direção.
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EVOLUÇÃO E PAPEL DA FAMÍLIA

Devido a toda essa evolução do papel
feminino, em muitos casos, os cuidados e,
muitas vezes, os vínculos afetivos, e até mesmo
uma série de atividades pertinentes às funções
da família, são transferidas a terceiros, como:
babá, empregadas, avós, professores etc. A
cada dia, mães se veem diante da necessidade
de colocar seus filhos, cada vez mais cedo,
em escolas, berçários, creches e/ou contratar
babás, para que possam exercer suas
atividades fora do lar. A dedicação à turbulenta
vida profissional é cada vez maior, precisando
se ausentar, por mais tempo, de casa.

A sociedade moderna vive uma crise de
valores éticos e morais sem precedentes.
Toda essa situação tem relação com uma
apressada mudança no contexto social. Ao
longo da história brasileira a família vem
passando por modificações importantes que
se relacionam com o contexto sócio-políticoeconômico do país. Na época colonial, onde
o Brasil era marcado pelo trabalho escravo
e pela produção rural, identificava-se um
modelo de família tradicional, extensa e
patriarcal; na qual os casamentos baseavamNeste contexto de intensas transformações
se em interesses econômicos, em que a
mulher era destinada à pureza e à lealdade; socioeconômicas e culturais, a educação dos
e os filhos, amamentados e cuidados filhos, é assumida também pelo Estado por
pelas amas de leite (PEQUENO, 2001). meio das instituições, ora mediante políticas
assistenciais, ora compensatórias e ora
A partir das últimas décadas do século complementares. Entre essas instituições,
XIX, identifica-se um novo modelo de família. está a escola, que, em diferentes momentos
Com o fim do trabalho escravo e o início do na história, vem assumindo um papel
processo de industrialização, urbanização que, em princípio, não pode ser só seu: o
e modernização do país, surge na Europa o de educar os alunos para a cidadania. ¹
modelo de família nuclear burguesa. Trata-se
Com as modificações de relacionamento
de uma família constituída por pai, mães e
poucos filhos. O homem continua detentor da enfrentadas pelo homem com o mundo,
autoridade, ao passar que a mulher assume consigo mesmo e com a família, as
o lar. “Desde cedo, a menina é educada para relações de parentesco também sofreram
desempenhar seu papel de mãe e esposa, mudanças e com isso, surgiram novas
de
composições
familiares.
zelar pela educação dos filhos e pelos formas
cuidados com o lar ” (PEQUENO, 2001, p.10).
São diversos e distintos os conceitos e
Após a Segunda Guerra Mundial, com a opiniões sobre família, dificultando a apreensão
industrialização maciça e a entrada definitiva e compreensão das construções familiares de
da mulher no mercado de trabalho, as grupos aborígines, bárbaros dentre outros que
mesmas, que antes complementava a renda nos dias de hoje, não seriam conceituados
família
(FELICÍSSIMO,
2006).
familiar como lavadeiras ou meras operárias, como
tornaram-se profissionais que passaram a
O tamanho das famílias se reduziu; o
se ocupar de responsabilidades cada vez
maiores e começaram a encarar o trabalho casamento passou a ter um papel social
como uma finalidade mais importante do menos central e o “companheirismo” tornouque a própria família (DONATELLI, 2004). se corrente e aceito. Além disso, ganhou
terreno a igualdade entre os sexos. A
A ocupação feminina do mundo do trabalho sociedade, antes marcada por uma distinção
especializado levou a mulher à universidade e, forte entre os sexos e uma divisão clara entre
por conseguinte, para longe das esferas comuns trabalho produtivo e reprodutivo (atividades
de relacionamento com seus parceiros. Elas não
domésticas), transformou-se, dando lugar a um
são hoje providas, a exemplo do passado; são, em
muitos casos, provedoras (DONATELLI, 2004, p.15) pensamento de maior equidade e emancipação
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da mulher, o que levou a uma redistribuição espécie, nutrir e proteger a descendência e fornecerimportante, embora ainda com limites, lhe condições para a aquisição de suas identidades
das atividades profissionais e familiares. ² pessoais, desenvolveu através dos tempos funções
Ao sair de casa definitivamente, como profissional,
como alguém que não somente lava roupas para
poder complementar as parcas rendas do marido, as
mulheres tomaram para si um outro universo de valores
que eu não gostaria de chamar de universo masculino,
até por que não o é. São valores de profissionalização
e co-responsabilidade na gestão financeira e moral
da família. Aquilo que se desdobra na vida pública,
no trabalho, como respeitabilidade profissional,
ascensão, melhores salários e, portanto, um tempo
cada vez maior fora do espaço da casa, tornam-se
os aliados e, dialeticamente, os inimigos declarados
das mulheres que optaram por ter uma vida pública e
privada com maridos e filhos (DONATELLI, 2004, p.54).

diversificadas de transmissão de valores éticos,
estéticos, religiosos e culturais (OSÓRIO, 2002, p.16).

A legislação brasileira identifica e propaga a
família enquanto arcabouço essencial, espaço
vital para a humanização e socialização
da criança e do adolescente, local ideal
e privilegiado para o desenvolvimento
integral dos seres humanos (BRASIL, 2006).

É necessário pensar na família para
se entender como ela chegou nas
configurações atuais, em particular, no Brasil
e consequentemente, ajudar a ver a família
em suas diversidades e inserida em um
Ariès (1981) declara que o sentimento de contexto social que a transforma e interfere
família nasceu e se desenvolveu desde o em sua dinâmica (FELICISSIMO, 2006).
século XV até o século XVIII entre as classes
sociais ricas do campo ou da cidade. E a
Por isso, é preciso expandir a compreensão
partir do século XVIII estendeu-se a todas sobre a diversidade da família e as diferentes
as camadas. E devemos considerar esse maneiras como ela se apresenta. A família
crescimento do sentimento da família nos é principalmente um conjunto de pessoas
costumes contemporâneos. E conclui: “A que convivem, constroem uma história, laços
família deixou de ser apenas uma instituição afetivos, estabelecem uma variedade de
do direito privado para a transmissão dos vínculos na vida cotidiana e se reconhecem
bens e do nome, e assumir uma função pertencentes a este grupo familiar. Estes
moral e espiritual, passando a formar os vínculos não são necessariamente definidos
corpos e as almas”. (Ariès, 1981, p.227) por laços de sangue ou laços formais, como
Osório (2002) menciona a impossibilidade
de se conceituar família, sendo possível apenas
tentar descrever suas várias composições
ou modalidades assumidas ao longo de seu
processo de desenvolvimento, sendo difícil
determinar ou encontrar elemento comum
a todas as formas com que se apresenta
esta instituição. E assim o autor define:
_______________________
² Fundamentado no Artigo “Família
Presente na Educação”. Disponível em:
http://www.educacao.es.gov.br/download/
² c a d e r n o p e d a g o g i c o f a m i l i a 2 0 1 1. p d f .

Família é uma unidade grupal onde se desenvolve
três tipos de relações pessoais – aliança (casal),
filiação (pai e filhos) e consanguinidade (irmãos) e
que a partir dos objetivos genéricos de preservar a
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o casamento. Eles podem ser traduzidos
em relações de cuidado, convivência e
compromisso, em partilhar coisas comuns.
Família é um conjunto de pessoas que
se unem pelo desejo de estarem juntas, de
construírem algo e de se completarem. Portanto,
os arranjos familiares assumem formas
muito diferentes e todas igualmente válidas.
Em nosso vocabulário do dia-a-dia, é comum
ouvirmos a palavra “família” mencionada a
algo que nos é próximo, conhecido, algo que
une. Parte dessa definição foi herdada da
ideia, primeiro religiosa e depois política, de
que fazemos parte de uma mesma “família
humana”. Nesse sentido, a família comportaria
relações entre iguais, e não apenas relações
de autoridade, como dos mais velhos perante
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os mais jovens. Portanto, é muito
a associação entre a família e um
de acolhimento e reconhecimento
entre as pessoas (CENPEC, 2002,

habitual
A família, desse modo, deve se esforçar
sentido em estar presente em todos os momentos
positivo da vida de seus filhos. Presença que provoca
vol. 3). envolvimento, comprometimento e colaboração.
Precisa estar alerta às dificuldades não só
Isto não quer dizer que a “família real” seja cognitivas, mas também comportamentais;
apenas demonstração de afetos positivos. intervindo da melhor maneira possível,
Como qualquer outro grupo social, a família visando sempre o bem de seus filhos, mesmo
também guarda conflitos e dificuldades que isso implique dizer sucessivos “nãos”
entre seus componentes. Na vida cotidiana às suas exigências. (KALOUSTIAN, 1988)
de qualquer família combinam-se traços de
harmonia e de desordem, de entendimentos
Uma criança / adolescente que tem pais
e de desacordos. O que as distingue são afetivos e vive em um lar bem-estruturado, no
os modos de lidar com esses conflitos: qual encontra conforto e proteção, consegue
algumas omitem e fazem de conta que os desenvolver um sentimento de segurança e
problemas não existem, outras os resolvem confiança em si mesma e em relação a aqueles
somente na base da violência e há aquelas que convivem com ela. Do contrário, se
em que estes mesmos conflitos encontram cresce afastada da família, pressupõe-se que
canais de solução baseados na conversa. sua base de segurança tende a desaparecer
e, muitas vezes, ficar desestruturada, o que
A família tem a função de oferecer uma estrutura pode prejudicar suas relações com os outros.
que possibilite aos filhos sua socialização e
seu desenvolvimento como seres humanos.
A infância é o período em que ocorrem
Deve estabelecer vínculos afetivos, unindo- experiências, mudanças drásticas e mutações
se no amor e nas frustrações. Sutter alerta: psicológicas;
um
período
importante,
porém reversível. Para que uma criança
A família é o âmbito em que a criança vive suas se desenvolva é preciso que um ou mais
maiores sensações de alegria, felicidade, prazer adultos aja involuntária e espontaneamente
e amor, o campo de ação no qual experimenta
no cuidado e na atividade conjunta com
tristezas, desencontros, brigas, ciúmes, medos e
ódios. Uma família sadia sempre tem momentos de ela. Essa participação contínua dos adultos
grata e prazerosa emoção alternados com momentos nos processos educativos possibilita o
de tristeza, discussões e desentendimentos, que estabelecimento de vínculos emocionais
serão reparados através do entendimento, do e afetivos mútuos e duradouros. (AROLA,
perdão, tão necessários, e da aprendizagem de
2000). A família é o principal mecanismo de
como devemos nos preparar adequadamente para
socialização durante a infância. Iglesias resume:
sermos cidadãos sociáveis (SUTTER, 2007, P.86).

Kaloustian, ainda destaca:
A família é o lugar indispensável para a garantia
da sobrevivência e da proteção integral dos filhos
e demais membros, independente da forma como
esta vem se estruturando. É a família que propicia os
aportes afetivos e, sobretudo, materiais necessários ao
desenvolvimento e bem-estar de seus componentes.
Desempenha um papel decisivo na educação formal e
informal; em seu meio são absorvidos os valores éticos
e humanitários. A família é o grupo primeiro que nos
possibilita apropriarmos dos valores e conhecimentos
de nossa cultura. Ela tem sido, é e será a influência mais
poderosa para o desenvolvimento da personalidade e
do caráter das pessoas (KALOUSTIAN, 1988, p..65).

O agente primeiro e básico de socialização é a
família e, nela, a mãe ou pessoa que se encarrega
de desenvolver a função materna. A família é um
grupo que confere à criança sua primeira identidade
pessoal e social, a auto-avaliação, a auto-estima
e o marco de referência normativa. A família vai
perdendo a exclusividade como agente socializador
à medida que a criança cresce; outros grupos,
formais ou não, se acrescentarão como agentes
de socialização: creche, meios de comunicação,
escola, parentes etc. (AROLA, 1998, p.95).

Portanto, no que se refere às novas
configurações familiares, o modelo brasileiro
encontra-se em transformação constante
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Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

e crescente, porém os pais sempre serão
os primeiros mestres dos filhos. São eles
que devem fornecer uma estrutura sólida e
repassar os seus próprios valores aos filhos.
O senso de identidade pessoal da criança
está relacionado à sua identidade familiar.

EVOLUÇÃO E PAPEL DA ESCOLA
O Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA),
1990,
no
artigo
53,
diz:
A criança e o adolescente têm direito à educação,
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa,
preparo para o exercício da cidadania e qualificação
para o trabalho, assegurando-se lhes: I - igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo
recorrer às instâncias escolares superiores; IV direito de organização e participação em entidades
estudantis; V - acesso à escola pública e gratuita
próxima de sua residência (ECA, 1990, art. 53).

O surgimento das escolas deu-se nas
civilizações da Mesopotâmia e do Egito e desde
o seu nascimento, ela foi um estabelecimento
restrito as elites. Não obstante, esse quadro
sofreu alterações no século XVIII com o
movimento do iluminismo, que defendia o ideal
de escolarização para todos (OLIVEIRA, 2002).
No mundo antigo a criança recebia
aulas de um pedagogo em sua residência.

não poderia transforma-se rapidamente e sem a
devida preparação numa escola democrática. Por
conseguinte, a escola foi marcada pela evasão escolar,
dificuldades de aprendizagem e outros problemas
relacionados à expansão do ensino (REVELAT, 2009).

Segundo Gomes (1994), enquanto a
socialização primária seria uma função da
família, a socialização secundária seria tarefa
da escola, e representaria o processo formal
da educação intelectual. Com a diversificação
e especialização do trabalho educativo, a
família se vê impossibilitada de oferecer a
educação de forma integral, surgindo, então,
a escola, amparada pelos conhecimentos
científicos e por uma pedagogia capaz de
promover e distribuir os conhecimentos
socialmente acumulados pela humanidade.
Nesse novo terreno educacional especializado
combinam-se os mais altos ideais de
liberdade, democracia e transformação.
Deve-se ressaltar, entretanto, que não
existe uma forma única ou modelo único
de educação. Como uma prática social,
historicamente erguida, ela esteve sempre
atravancada por interesses políticos, sociais,
e/ou ideológicos, por um campo de ideias
e valores de uma sociedade, por um sonho
coletivo, por um projeto de futuro. Assim, ela
existe de diferentes maneiras nas diferentes
culturas. Serve a inúmeros propósitos, desde
a instrução e transmissão de conhecimentos
até a influência e a dominação de um
povo sobre outro e, ao longo do tempo,
tem sido praticada através de diversos
recursos e instituições (OLIVEIRA, 2002).

Sendo assim, entrava em contato com
a educação em seu sentido mais amplo,
voltada para o ensinamento de valores e
condutas sociais básicas. Essa mesma criança
No decorrer do seu processo histórico
frequentava a escola para aprender habilidades
a escola passou a acumular várias funções
instrumentais básicas como saber ler, escrever
sociais. Após a inserção da mulher no
e calcular. Portanto, o ensino foi dividido em
mercado de trabalho, o papel de cuidar
educação e instrução (REVELAT, 2009).
das crianças passou a ser outra função
Com o movimento da ilustração ou iluminismo social da escola. Portanto, além da
a escola passou a exercer mais a função de transmissão do conhecimento, atribuiu-se
instrução do que educação e no decorrer do século a ela à responsabilidade de socialização.
XIX e XX, o ensino já passava a ser obrigatório na
maioria dos países. Dessa forma, a escola passou a
receber mais estudantes, todavia, ela, de um modo
geral, não estava preparada para essas mutações.
A escola que sempre foi uma instituição elitista
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A escola constitui instituição decisiva para a
conquista de habilidades sociais, emocionais
e profissionais. É nela que se deve dar a
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conscientização a respeito dos problemas
do planeta: destruição do meio ambiente,
desvalorização de grupos menos favorecidos
economicamente, etc. Deve-se falar sobre
amizade, sobre a importância do grupo social,
sobre questões afetivas (CAPELATTO, 2004).

Capelatto (2004) acredita que é tarefa
e desafio da escola assumir efetivamente,
em parceria com as famílias, a função de
proporcionar aos alunos oportunidades
de evoluir como seres humanos. Para isto,
seu trabalho pedagógico e educacional é
cuidar da formação dos mesmos, fazendoPara Donatelli (2004, p.18), ao que se refere os cumprir regras, impondo-lhes limites, e
à escola, “deve-se compreender por que essa acima de tudo acreditando que os alunos
instituição, que tem por comprometimento têm capacidade de suportar frustrações.
a socialização da criança, parece entrar
em constante conflito com as famílias no
O autor destaca ainda como é difícil lidar
momento de expor as crianças a um plano de com essa complicada tarefa “social”, pois
regramentos e valores que, acredita-se, sejam algumas escolas preocupam-se apenas com
a base da vida social desses novos cidadãos”. a quantidade de informações que transmitem
por meio de competição e do uso de
Antigamente a escola era o cenário de uma modernas tecnologias, de forma meramente
instituição não laica, na qual os pais confiavam burocrática e mercadológica. Afastandoa padres e freiras a responsabilidade da se assim do “ser humano” e tratando os
formação moral dos filhos; porém, é bom não alunos apenas como números de registro.
esquecer de que esses pais eram também
religiosos, se não fervorosos, tementes a PARCERIA FAMÍLIA X ESCOLA
Deus e aos seus mandamentos, cabendo
à escola completar a formação moral das
No artigo 205 da Constituição da República
crianças. Em uma sociedade cada vez mais Federativa do Brasil (1988, p.38), encontramos
laica e distante da igreja como referência de a seguinte orientação:“A educação, direito de
valor, em especial em sociedades católicas, todos e dever do Estado e da família, será
está ainda possui e adota posturas inflexíveis promovida e incentivada com a colaboração da
e, portanto, indefensáveis, às famílias e aos sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
jovens. As escolas adotam para si, como da pessoa, seu preparo para o exercício da
tarefa prática e efetiva, a formação cognitivo- cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
intelectual, mas não a formação moral de seus
alunos. Cria-se, dessa forma, uma tensão
Ainda de acordo com a Constituição
permanente entre escolas e famílias acerca (1988), “é dever da família, da sociedade e do
das posturas, atitudes e comportamento Estado assegurar à criança e ao adolescente,
de seus filhos (DONATELLI, 2004). com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
Hoje, pode-se dizer que a escola é, em profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
grande parte, uma instituição laica e, portanto, respeito, à liberdade e à convivência familiar
não tem em si um conjunto de valores e juízos e comunitária, além de colocá-los a salvo de
morais capazes de serem socializados de toda forma de negligência, discriminação,
forma a satisfazer a diversidade de todos exploração, violência, crueldade e opressão”.
que a frequentam. Outra questão é a de que
a escola tem um plano de valores e juízos
Para Donatelli (2004), a escola é um lugar
morais que se constituem na base exclusiva privilegiado de formação, mas não tem como
do público, como lhe é pertinente, e nunca característica fornecer a ordem moral em uma
do privado. Ou seja, a escola não é o lugar sociedade laica. Essa tarefa cabe aos pais
capaz de dar legitimidade moral às coisas, que, reféns dessa realidade, não conseguem
mas somente intelectual (DONATELLI, 2004). delimitar suas ações morais como forma
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de referendar a vida dos filhos. A busca quem a escola passa a ser um lugar de desprazer.
de um caminho em direção a um legado Nesses momentos é que faz parte da sabedoria da
moral pelos pais há muito caiu em desuso. escola instaurar diálogos que permitam a formação
Atualmente, a escola oferece infinitas regras
sobre convivência e respeito que apenas se
alimentam no âmbito de cada um dos indivíduos
se eles tiverem em que se apoiar moralmente.
De outra forma, o discurso parecerá
desprovido de sentido (Donatelli, 2004).
Ainda de acordo com Donatelli (2004), às
vezes, na escola, desconhece-se o que ocorre
no plano de casa e, portanto, tudo que infere nas
ações dos alunos se dá exclusivamente pela
compreensão do público. Porém, pressupõese que as bases morais que regulam as
relações internas da intimidade familiar em
muito se desregularam. Os pais, muitas vezes,
não percebem que a escola, por ser um espaço
público, tem um compromisso com todos, e
não apenas com um indivíduo em especial. E
que seu fim se dá no comprometimento direto
com a cidadania, a realidade mais evidente
da vida em sociedade fundamentada em
princípios morais de caráter coletivo que, se
desfigurados, seja pela contradição entre o
privado e o público, seja pela ausência de
princípios, fazem com que a escola perca
sua função e sentido (DONATELLI, 2004).
As novas e diversas formas antropológicas
estabeleceram um distanciamento dos filhos,
criando um hiato que parece intransponível
com a diluição da ideia de poder e autoridade
no seio da família nuclear. Não se consegue
saber ao certo quem deve fazer o quê e
quando. “Pais e mães empurram de um lado
para o outro as responsabilidades das mais
banais, como a que horas chegar, até as mais
complexas, que dizem respeito às ações dos
filhos na esfera pública” (Donatelli, 2004, p.92).
Cai-se frequentemente num jogo de empurraempurra: quando uma criança desobedece a
uma regra da escola, em vez de os educadores
aproveitaram imediatamente a oportunidade de viver
o jogo da afetividade, chamam os pais e depositam
neles a tarefa de impor os limites necessários. O perigo
dessa postura consiste na perda da oportunidade de
se estabelecer um vínculo afetivo com a criança, para
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de valores: por quê? o que será mais adequado?
a quem se atinge? É nas situações tensas que
se propõem limites, se trabalham as frustrações
e se abrem as portas da compreensão. Caso
contrário, as informações recebidas acabam sendo
desvalorizadas e esquecidas porque faltou afetividade
para estruturar os sentimentos vivenciados nesse
processo de aprendizagem (CAPELATTO, 2004, P.14).

Capelatto (2004), ainda complementa que,
nesse possível jogo de empurra-empurra, a
família também tende a transferir tudo para a
escola: educação sexual, definição política,
formação religiosa, caratê ou dança. Com
isso esta vai abandonando seu foco, e a
família perde a função. Além disso, a escola
não deve ser só um lugar de aprendizagem,
mas também um campo de ação no qual
haverá continuidade da vida afetiva. A
escola, que funciona como quintal da casa,
poderá desempenhar o papel de parceira
na formação de um indivíduo inteiro e sadio.
A família e a escola, apesar do jogo do
empurra-empurra, deveriam se aliar unindo
seus esforços e interesses para garantir
a continuidade da formação proposta aos
sujeitos envolvidos nesse “jogo”. Contudo,
a realidade se mostra multifacetada e,
algumas vezes, bastante problemática.
A escola, que durante tantos anos se fez reconhecer
como um lugar sagrado do saber e da formação
intelectual, se vê diante de um espelho que parece
refletir uma imagem distorcida de si mesma, um
semblante incompatível com seus traços projetados
inicialmente. Esta agência vive, na atualidade, um forte
impacto e um acelerado movimento de transformação
e, por certo, de (re) estruturação. Se, na visão quase
idílica dos educadores, cabe à escola formar um
cidadão pleno e desejoso de saber, o que podemos
observar na realidade é uma contraface desse projeto
educacional, na qual impera um campo de pequenas
batalhas com eventos espasmódicos de violência e
indisciplina. E, como efeito desses, deparamos com o
levante do inimigo fantasmagórico: a dúvida sobre a
eficácia da relação pedagógica (OLIVEIRA, 2002, p.17).

Para Saviani (1991), se por um ângulo, o
segmento escolar parece despotencializado
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A escola deve se conscientizar de que
é uma instituição afetiva que não substitui
a família, mas sim a complementa. Sem
essa consciência, criaremos um bando
de sujeitos que aprenderam, mas não
sabem usar o que aprenderam porque
estão afetivamente empobrecidos. O aluno
só vai gostar da escola quando houver
A vida na escola serve como referência à percepção afetividade, quando sentir que cuidam dele.

e desacreditado como agência educacional,
por outro ele nunca foi tão procurado e,
ao mesmo tempo, hipertrofiado em suas
funções, ampliando tanto no seu espaço de
tempo (maior jornada escolar) quanto em
sua abrangência de ação (os pais colocam
os filhos na escola cada vez mais cedo).

do diverso no uno que somos. É na escola que tomamos
consciência da diversidade que nos rodeia; porém, é
pela percepção da diferença que nos damos conta
de que somos únicos. É aí que percebemos quem
somos; não pela exclusividade, mas pela possibilidade
efetiva de se dar ao outro, que é diferente. E para
que percebamos essa diferença é necessário que
respeitemos o outro e estabeleçamos com ele pactos
não declarados e não escritos de convivência no qual o
pressuposto moral é decisivo (DONATELLI, 2004, p.74).

Nas instituições particulares a relação
com a família, em muitos casos, é somente
através de um contrato financeiro; e a partir
do mesmo, a família se sente “à vontade”
para conceder à escola a educação dos
filhos. A escola por sua vez orgulha-se por
mostrar aos pais seu potencial tecnológico,
com a preocupação de garantir laboratórios,
salas de informática e outras disciplinas, além
das obrigatórias, como: inglês, balé, judô,
capoeira etc, o que incrementam e aumentam
o custo da educação. Nesse espaço de
suposta cortesia e integração, a escola se
encarrega das demandas familiares e sociais,
garantindo filhos preparados para enfrentar
o futuro. Os pais, por sua vez, participam
das festas e do envio de dinheiro para
eventos extra-escolares. (OLIVEIRA, 2002).
É assim que esses estabelecimentos
particulares aparecem como substitutos do
poder da família, encarregados de transmitir
um modelo de educação mais homogêneo e
contribuir para a reprodução social do grupo
através dos casamentos realizados dentro
das relações desenvolvidas na escola. Nestas
instituições, os pais compartilham com os
professores da mesma concepção do papel
reprodutor da família e da escola, mantendo
os alunos afastados das crianças de outra
origem social (CANÊDO, 1994, p. 54).

A especialista em psicopedagogia Sônia
Küster³ considera a escola a extensão
da família e, trabalhando juntas, as duas
instituições desempenham o papel de
educadores. Muitas vezes, não é simplesmente
a educação apenas que leva a criança a
ter solidez e confiança naquilo que faz.
Amor e atenção também são importantes.
De acordo com especialistas, o papel da
escola além de proporcionar a aquisição
do conhecimento, é educar para o convívio
com várias pessoas. À família cabe o papel
de transmitir os valores morais e a ideologia
de vida, e serem firmes quanto a isso. Por
exemplo, valores como generosidade e
honestidade devem ser ensinados pelos
pais, deixando bem clara a importância
desses valores para a família (LOPES, 2009).
Segundo Paro (2000), o distanciamento
entre escola e família não deveria ser tão
grande. O autor se remete ao fato de que, a
atual escola dos filhos, é bastante parecida
com a escola que os pais frequentaram, e
por isso, estes últimos não deveriam sentirse tão distanciados do sistema educacional,
e também do professor, embora admita a
necessidade da participação dos pais na
escola, não sabe bem como encaminhála. Nas palavras de Paro (p.68): “parece
haver, por um lado, uma incapacidade de
compreensão por parte dos pais, daquilo
que é transmitido na escola; por outro lado,
uma falta de habilidade dos professores
para promoverem essa comunicação”.
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Ainda segundo Paro (2000), podemos dizer
que, além de problemas como professores mal
formados e outros, a escola tem falhado também e
________________________
³ Sonia Maria Gomes de Sá Kuster .
Pedagoga, Psicopedagoga. Diretora geral
da Revista ABPP - Associação Brasileira de
Psicopedagogia - Seção Paraná Sul. Ago/2006.

reuniões, conversam paralelamente, parecem
de fato não se interessarem pela vida escolar
de seus filhos. No entanto não basta validar
a situação com queixas e lamentações.
Verdadeiramente, as famílias não se encontram
preparadas para enfrentar, e menos ainda para
solucionar os problemas que os educadores
de seus filhos lhes entregam e ou transferem
nas reuniões de pais (GENTILLE, 2006).

principalmente “porque que não tem dado
a devida importância ao que acontece fora
Percebe-se, portanto a necessidade de
e antes dela, com seus educandos. ” (p.15). se construir uma relação de intervenção
na própria instituição escola, e buscar uma
A escola precisa estabelecer uma relação proposta de aproximação dela com a família,
de cooperação com a família, pois os para “... planejar e estabelecer compromissos e
professores precisam conhecer as dinâmicas acordos mínimos, que levem ao fim do bloqueio
internas e o universo sócio-cultural vivenciado criado nesta situação” (Bassedas, 1996, p.35).
pelos seus alunos, para que possam respeitálos, compreendê-los e tenham condições
Bassedas (1996) se refere ainda à construção
de intervirem no providenciar de um de uma parceria que possa substanciar o
desenvolvimento nas expressões de sucesso papel da família no desempenho escolar dos
e não de fracasso diagnosticado. Precisam filhos e o papel da escola na construção de
ainda, dessa relação de parceria para poderem personalidades autônomas moralmente e
também compartilhar com a família os intelectualmente falando. Conforme Macedo
aspectos de conduta do filho: aproveitamento (1996) deve-se haver “a determinação
escolar, qualidade na realização das conjunta em oferecer uma experiência
tarefas, relacionamento com professores e construtiva, que torne a criança melhor, tanto
colegas, atitudes, valores, respeito às regras. em relação aos conhecimentos escolares,
quanto aos valores e princípios que nortearão
Portanto a palavra mais apropriada e diria a sua conduta...” (MACEDO, 1996, p.13).
essencial, nessa união e parceria é cooperação.
E quando se fala em cooperação, o conceito
Atualmente, percebe-se que a escola não
de Piaget expresso pelas palavras de Menin pode viver sem a família e a família não
(1996, p.52) é: “Cooperação para Piaget, é pode viver sem a escola - são instituições
operar com... é estabelecer trocas equilibradas interdependentes e complementares. Algumas
com os outros, sejam estas trocas referentes a delas têm incluído os pais no programa de
favores, informações materiais, influências etc”. ensino, convidando-os a participar de eventos
e discutindo com eles as questões dos
Pensar neste tipo de parceria requer então alunos. Temos que ter sempre em mente que
aos professores inicialmente uma tomada de o que o aluno faz em casa, faz na escola; ele
consciência de que, as reuniões baseadas transfere para a escola coisas da casa, e isso
em temas teóricos e abstratos, reuniões constitui o maior fundamento para justificar a
para chamar a atenção dos pais sobre a união constante e eterna dessas únicas duas
lista de problemas dos filhos, sobre suas instituições de educação (CAPELATTO, 2004).
péssimas notas, reuniões muito extensas,
sem planejamento adequado, em que só o
professor pode falar, não têm proporcionado
sequer a abertura para o iniciar de uma
proposta de parceria, pois os pais faltam às
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Escola e família têm os mesmos objetivos: fazer a criança se desenvolver em todos os
aspectos e ter sucesso na aprendizagem; portanto a união de ambos é uma das alternativas
que pode ajudar e contribuir com o sucesso esperado.
A partir dos estudos realizados percebe-se a extrema importância do papel que a família
desempenha na formação de seus membros, independente das diferentes concepções que
a ela são atribuídas e, por outro lado, existem ações que podem ser efetivadas pela própria
escola enquanto as crianças ali permanecem.
A escola, apoiada em políticas educacionais eficientes, deve propor e investir na ação
integrada de professores, alunos, pais, funcionários, coordenadores e diretor, em torno de
projetos que visam solucionar de maneira prática as demandas da instituição, e buscam a
formação integral dos alunos e a construção de uma escola alicerçada nos valores humanos.
Portanto, a cooperação e a solidariedade são pontos fundamentais para a superação dos
problemas educacionais (Revelat, 2009).
Com os pais desejando participar, e as escolas prontas para ir além da instrução, o caminho
para o fim da confusão passa, obrigatoriamente pelo diálogo. “Não se trata de dizer que cada
um tem papel fixo e que o descumprimento de algum desses papéis alivia a outra parte de
cumprir o seu também” (ALVAREZ, 2012, p.71). O ideal é a definição conjunta de estratégias
e avaliação constante do funcionamento das mesmas.
Portanto acredito que, a construção dessa parceria, seja papel inicial dos professores,
pois transferir essa função à família somente reforça sentimentos de ansiedade, vergonha e
incapacidade aos pais, uma vez que não são eles os especialistas em educação, não possuem
o conhecimento metodológico e específico, não entendem de pedagogia e desconhecem a
didática, enfim, o resultado desta postura já se conhece muito bem: o afastamento da família.
Conclui-se então, que o mais relevante é conscientizar o professor do papel que ele possui
na construção dessa parceria: a intervenção pedagógica nestas questões, deve ser no sentido
de considerar a importância da participação da família, vivenciar reflexões que lhes possibilitem
a reconstrução da auto-estima, afim de que se sintam primeiramente compreendidos e não
acusados, recepcionados e não rejeitados, pela instituição escola, além de que esta última
possa fazê-los sentir-se reconhecidos e fortalecidos enquanto parceiros nesta relação. Pois,
“... se toda pessoa tem direito à educação, é evidente que os pais também possuem, o direito
de serem senão educados, ao menos informados e mesmo formados no tocante à melhor
educação a ser proporcionada a seus filhos”. (Piaget, 1972/2000, p.50)
Família e escola devem, portanto, trabalhar em parceria para dar uma educação completa
e coerente às crianças. Para Quézia Bombonatto – presidente da Associação Brasileira de
Psicopedagogia (ABPP) - “A escola precisa dar respaldo para os valores que os pais ensinam
e vice-versa. As crianças precisam de uma parceria entre as duas partes para
aprender. A escola pode trabalhar a ética e a cidadania, mas se valores
como disciplina, limites e pontualidade não vierem de casa, não é na
escola que elas vão aprender” (2012, p.71). Espera-se, por fim, que
esse trabalho ofereça um conjunto de reflexões e subsídios para que
outros estudiosos se aprofundem e apontem ações que precisam
ser colocadas em práticas frente à complexidade do tema.
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INCLUSÃO NO ENSINO TÉCNICO:
DESAFIOS E PRESSUPOSTOS NO
EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA
RESUMO: O desafio que se coloca hoje às instituições de ensino técnico é grande, visto
que precisa articular a democratização do acesso a uma educação que exige garantia de
qualidade a todas as pessoas, sobretudo aos alunos deficientes que de algum modo, afeta
o seu processo de aprendizagem. Entretanto, a inclusão é algo que vem aos poucos se
efetivado, superando toda uma história de isolamento, preconceito e discriminação. O trabalho
tem como principal trazer reflexões sobre os desafios e pressupostos da docência no ensino
técnico. Para tanto, procedeu-se com revisão bibliográfica, por meio de materiais secundários
procurando conhecer e analisar algumas contribuições de autores que já abordaram o assunto
considerado. Os resultados apontaram que a chegada de alunos inclusivos no ensino técnico
tem criado situações de despreparo, por parte dos professores, como das próprias instituições
de ensino as quais ainda sem o devido preparo, recebem alunos com os mais diferentes
percursos escolares. Conclui-se que o deficiente é, antes de tudo, um ser humano que merece
respeito e atenção, e que deveria ser aceito pelo meio social sem nenhum tipo de discriminação.
Existem várias barreiras que precisam ser superadas para que estes sujeitos sejam de fato
incluídos socialmente como cidadãos dotados de direitos, deveres e com qualidade de vida.

Palavras-chave: Inclusão; Ensino Técnico; Educação Especial.
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INTRODUÇÃO

A

inclusão de alunos deficientes
no espaço pedagógico tem sido
alvo de vários questionamentos,
especialmente quando se discute sobre a
inclusão destes no Ensino Técnico. Entretanto,
embora o processo de inclusão é defendido
como essencial e importante, exige não apenas
uma modificação na estrutura da escola, como
também uma transformação nas atitudes,
posturas, valores e respeitos às diferenças.
Observa-se que a complexidade da
educação de alunos com deficiência tem
chamado a atenção dos professores, já que
esses sujeitos, apresentam dificuldades
e limitações, o que acaba interferindo de
modo significativo em sua socialização
e em seu desenvolvimento geral. Diante
disso, embora as propostas pedagógicas
tenham como objetivo proporcionar o pleno
desenvolvimento de suas capacidades, as
diferentes práticas educacionais têm colocado
uma série de entraves os levando, ao final da
escolarização, o que por muito não alcançada,
a não serem capazes de ler e escrever
de modo satisfatório, ou terem o domínio
adequado dos conteúdos acadêmicos.
A ingressão de alunos com deficiência no
ensino técnico descaracteriza um ambiente,
conhecido até então pela homogeneidade,
provocando um movimento a fim de oportunizar
um espaço humanitário e democrático.
Apesar de o processo de acessibilidade ser
objeto de pesquisas e estudos em grande
maioria das instituições de ensino, a prática
apresenta que a operacionalização de
atividades afirmativas que de fato contemplem
a inclusão educacional precisa ser ampliada,
com intuito de contemplar as particularidades
que caracterizam a diversidade do aluno.
A motivação para escolha do tema se deu
por considerar que a educação inclusiva no
ensino Técnico é um desafio a ser vencido
pelas instituições de ensino superior, já que
promove além da socialização e integração,
o respeito às diferenças. Além disso, se

justifica, uma vez que para que haja uma
educação eficaz e de qualidade no ensino
técnico é necessário que se conheça as
deficiências e é preciso adaptação das
atividades como métodos benéficos a todos
os alunos. A discussão sobre esse assunto
se torna relevante, visto que um dos maiores
desafios dos professores nos dias atuais é
a busca por uma educação mais qualificada
em que todos se respeitem, eliminando
a exclusão e respeitando as diferenças.
O trabalho tem como objetivo geral trazer
reflexões sobre os desafios e pressupostos
da docência no ensino técnico. Para tanto,
tem os seguintes objetivos específicos:
estudar o acesso à educação como
direito fundamental; fazer um apanhado
na literatura sobre a educação no contexto
da inclusão e; trazer reflexões sobre a
inclusão nas instituições de Ensino Técnico.
A pesquisa em questão procedeu com
revisão bibliográfica, por meio de materiais
secundários procurando conhecer e analisar
algumas contribuições de autores que já
abordaram o assunto considerado. Foi realizada
uma busca na base de dados Scielo, Educ@,
Google Acadêmico e livros publicados, usando
as seguintes palavras chaves: Educação
Especial. Educação Inclusiva. Ensino Técnico.
Inclusão. Inclusão no Ensino Técnico.
O assunto vem sendo discutido tomandose por base diferentes conceitos, dentre
estas, o direito do indivíduo deficiente e o
exercício da cidadania. Entretanto, embora
essa diversidade resulte em um referencial
heterogêneo e rico, ainda pouco se fala
sobre os impasses do acesso do deficiente
no ensino técnico o que evidencia a
necessidade de expandir as discussões
sobre o assunto. Entretanto, para que de
fato esse processo ocorra as instituições de
ensino devem estar preparadas para receber
os deficientes, sempre considerando suas
particularidades e se fazendo parte de um
mesmo universo com diferentes bagagens,
diferentes tempos de aprendizagem e
limitações e, sobretudo diferentes habilidades.
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ACESSO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO na seara laboral, carecendo de ser incentivada
e promovida em conjunto com a sociedade,
FUNDAMENTAL

endereçando ao Estado o dever de efetivação
Os
direitos
sociais
fundamentais do direito à educação (DUARTE, 2007).
consideram a redução das desigualdades
Ressalta-se que os direitos fundamentais
sociais, os quais são serviços que devem
ser amparados pelo Estado, configurando são aqueles concernentes à pessoa humana.
contribuições positivas. A educação é um Embora sua historicidade se confunda com
direito fundamental e consequentemente é a história do advento da Constituição estatal
dever do Estado sua satisfação. Conforme moderna, cuja essência e razão estão focados
disposto na Constituição Federal (CF), a na proteção e reconhecimento da dignidade
garantia a educação é fator essencial para o humana e dos direitos fundamentais do
desenvolvimento de uma nação (BRASIL, 2016). homem, trazendo consigo os atributos
da inalienabilidade, a universalidade, a
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, imprescritibilidade e da irrenunciabilidade
MARTINS,
2008).
o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, (DIMOULIS;
a previdência social, a proteção à maternidade e
à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição (BRASIL, 2016, p. 18).

O direito à educação se destaca dentre
os direitos sociais, o vocábulo educação
possui raízes no latim educatio/educationis,
logo educação indica a ação de alimentar,
de criar, de gerar um alicerce cultural.
A educação é capaz de proporcionar o
desenvolvimento pleno da personalidade
humana e é um requisito essencial para a
construção da cidadania (LEITÃO, 2014).

O direito à educação não é um assunto recente,
tão pouco perceptível ou ultrapassado, visto
que o homem sempre demonstrou interesse
em aprender cada vez mais. Entretanto, é
certo que o direito fundamental à educação
está às margens da sociedade, visto que a sua
efetiva implementação é um desafio secular.
O Estado sempre demonstrou um interesse
É por meio da educação que o sujeito
teórico sobre a educação, assim, mesmo que compreende o alcance de suas liberdades,
de maneira tímida esse direito esteve intitulado o modo de exercício de seus direitos e,
nas principais Leis do país (DUARTE, 2007): sobretudo a importância de seus deveres,
assim, permitindo a integração em um meio
Além da previsão constitucional, há uma série de
democrático e efetivamente participativo.
outros documentos jurídicos que contêm dispositivos
relevantes a respeito do direito à educação, tais como
o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, de 1966, ratificado pelo Brasil,
no livre gozo de sua soberania, a 12 de dezembro
de 1991, e promulgado pelo Decreto Legislativo n.
592, a 6 de dezembro de 1992; a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96),
o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.
8.069/90), o Plano Nacional de Educação (Lei n.
10.172/2001), entre outros (DUARTE, 2007, p. 692).

A CF prevê que a educação é um
direito de todos e dever do Estado, e tem
por objetivo o desenvolvimento pleno
dos sujeitos, seu preparo para exercer a
cidadania e sua qualificação para atuar
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Além de passaporte para a cidadania, a
educação é um meio necessário e eficaz para
a evolução de todo e qualquer Estado do
Direito, considerando que a qualificação para
o mercado de trabalho e a capacidade crítica
dos indivíduos é fundamental (DUARTE, 2007).
Na CF, o processo de alfabetização
é disciplinado a Educação Básica (EB)
como obrigatória e gratuita, e o dever do
Estado com a EB será efetivado mediante
a garantia ensino obrigatório e gratuito,
inclusive para os que não tiveram acesso ao
ensino na idade adequada (BRASIL, 2016).
I–educação básica obrigatória e gratuita dos 4
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada
inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela
não tiveram acesso na idade própria; II–progressiva
universalização do ensino médio gratuito; III–
atendimento educacional especializado aos portadores
de deficiência, preferencialmente na rede regular de
ensino; IV–educação infantil, em creche e pré-escola,
às crianças até 5 (cinco) anos de idade; V–acesso
aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e
da criação artística, segundo a capacidade de cada
um; VI–oferta de ensino noturno regular, adequado
às condições do educando; VII – atendimento
ao educando, em todas as etapas da educação
básica, por meio de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação
e assistência à saúde (BRASIL, 2016, p. 124).

A educação pode ser entendida como uma
etapa de desenvolvimento da capacidade
moral, intelectual e física dos sujeitos de modo
geral, dirigida para a melhor integração, tanto
individual quanto social. Todavia, a educação
representa muito mais do que isso, já que
pode ser vista como uma prática contínua e
intermitente de construção e recebimento de
informações, que vão estabelecendo com o
tempo, sendo o sujeito influenciado por esta
prática com o tempo, ao mesmo tempo que está
também o influencia, assim contribuindo para o
desenvolvimento do meio em que está inserido
e si mesmo (VASCONCELOS; BRITO, 2014).

pouca prioridade que se dá a educação, com seu
discurso e com ações eficientes, buscando engajar
a sociedade em sua luta pela mudança. Não é um
movimento fácil, nem resultados imediatos, mas
é uma luta, para o professor democrático, é direito
e dever (VASCONCELOS; BRITO, 2014, p. 84).

A educação abrange contempla processos
de formação, que se desenvolvem no contexto
familiar, no trabalho, nas convivências
entre pares, nas instituições pedagógicas,
nos movimentos sociais, organizações e
movimentos sociais, manifestações culturais.
A educação, portanto, é um direito humano
fundamental e tem valor incontestável, sendo
considerada como um dos direitos sociais
mais relevantes, para tanto cabe ao Estado
o dever jurídico de concretizá-la na prática
como direito adquirido (LEITÃO, 2014).
Cabe ao Estado a criação de políticas
públicas e condições objetivas que
oportunizem o acesso pleno ao sistema
educacional, sendo isso uma regra institucional
eficaz e direta. Ressalta-se que somente o
trabalho educacional garante uma verdadeira
educação capaz de transformar a realidade,
desse modo a educação, não consiste apenas
em uma adoção ou imposição, mas sim uma
devolução dos fatores e conteúdos coletados
no próprio meio social, os quais após serem
sistematizados e organizados são devolvidos
aos sujeitos na busca de uma constituição de
consciência crítica perante ao mundo, sendo
assim, o ser humano, um ser em construção,
toma consciência do seu inacabamento e
busca por meio da educação a realização
plena da sua pessoalidade (LEITÃO, 2014).

A educação tem como principal objetivo
a formação de cidadãos para a liberdade e
para o conhecimento, pela possibilidade de
alternativas ou opções, ou seja, formar para a
cidadania, a plenitude dos direitos e sobretudo,
formar para dignidade humana. É importante
tornar claro que somente a educação
Sendo a educação uma prioridade, é preciso que pode propiciar o mais rico desabrochar
todo o país à assuma como tal não só no discurso, e a mais larga atuação das faculdades
mas expressa em verbas suficientes para que esta
psíquicas e físicas de cada pessoa, sendo
cumpra seu papel. Cabe ao professor denunciar a
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capaz de proporcionar autoconhecimento, a todas as crianças independentemente
assim como o conhecimento sobre o local de suas condições intelectuais, físicas,
em que está inserido (DUARTE, 2007). emocionais, sociais, linguísticas ou outras
condições
especiais
(SILVA,
2012).
Desse modo, a ausência da educação
Embora a declaração de Salamanca
impossibilita a evolução da própria
potencialidade do ser humano, permanecendo prega pela inclusão dos deficientes dentro
como um projeto interrompido de maneira da escola regular, a educação especial,
em quase todos os países, se configura
prematura, em razão da ausência dos valendo-se de um processo sistemático de
meios necessários à sua realização. Fato expulsão de alunos com deficiências leves
este que é profundamente lamentável para desse espaço. Aliado a isso, a educação
o meio social, pois não se trata de um especial incorporou a população com outras
projeto qualquer, mas sim de pessoas, cuja deficiências que, pelo mesmo, resultava no
dignidade fica profundamente ferida quando óbvio da não ingressão à escola regular. A
se nega a pessoa a possibilidade de se educação especial se deriva da desintegração
e
da
exclusão
(SANCHES,
2011).
desenvolver como tal, por intermédio da
educação (VASCONCELOS; BRITO, 2014).
Talvez por isso custe mais resistência à
integração em educação especial que a
inclusão na escola regular. Além disso, tornar
EDUCAÇÃO PARA A INCLUSÃO
efetivo o direito à educação exige garantias
A Declaração de Salamanca de 1994 de que todas as pessoas tenham, em primeiro
lugar, acesso ao sistema educacional,
expõe a conjuntura de ações sobre mas não a qualquer sistema e sim a uma
necessidades educativas especiais, sendo escola de qualidade e com igualdade
esta aprovada pela Conferência Mundial de oportunidades (FERREIRA, 2006).
sobre Necessidades Educativas Especiais
(NEE), organização realizada pelo Governo
Avançar para a inclusão necessita, portanto,
espanhol, em contribuição com a Organização uma redução das barreiras de diferentes
das Nações Unidas para Educação, Ciência índoles que impedem ou dificultam o acesso,
e Cultura (UNESCO),
(SILVA, 2009). a participação e a aprendizagem de qualidade.
Este documento almeja informar sobre a
política e inspirar a ação dos governos e as
ações das entidades internacionais e nacionais
de ajuda, as ações das organizações não
governamentais e outros organismos.
As quais buscam o cumprimento das
normas uniformes sobre a igualdade
de oportunidades para as pessoas com
atividades limitadas, que foi aprovada
pela Assembléia Geral das Nações
Unidas em 1993 (SILVA, 2012).
O termo NEE se refere a
todos os sujeitos crianças ou jovens
cujas necessidades se originam de
sua capacidade ou seus transtornos
de aprendizagem. Ressalta-se
que as escolas devem acolher
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Com especial atenção nos alunos mais desenvolvimento linguístico, emocional, social
vulneráveis ou desfavorecidos, por serem estes e acadêmico (CRAIDY; KAERCHER, 2001).
os que estão mais expostos a situações de
exclusão e os que mais precisam do acolhimento
Estas questões são importantes quando
no sistema pedagógico (SANCHES, 2011). se planeja a educação dos alunos inclusivos,
por isso, a sociedade, começando com
A inclusão educativa é como uma das a família e seguindo com a escola e
alternativas ao chamado dilema da diferença, serviços sociais posteriores deve oferecer
visto que, a essência de tal dilema, gira em oportunidades para desenvolver habilidades
torno da tensão entre oferecer a cada aluno e competências que lhes permitam crescer
a resposta educativa que melhor se ajuste como pessoas seguras, capazes de se
a suas especificidades. Por outro lado, é relacionarem e de atuarem da forma mais
essencial tratar esta questão no eixo do sistema autônoma e satisfatória possível, em ambos
educacional, centros, currículos e aulas os contextos sociais (OMOTE et al, 2010).
comuns, podendo dizer como inclusivas, visto
que é por intermédio de todos que se aprendem
A Educação Especial é uma modalidade do
os valores, as atitudes e as habilidades sociais sistema educativo que desenvolve sua ação
que promovem o respeito à diversidade e de maneira transversal nos diferentes níveis
a não discriminação (OMETE et al, 2010). pedagógicos, tanto nos estabelecimentos de
educação regular como nos estabelecimentos
Este assunto gera múltiplos conflitos e de educação especial, promovendo um
controvérsias que vão se resolvendo em conjunto de serviços, recursos humanos,
técnicos,
conhecimentos
episódios no contexto dos valores sociais recursos
dominantes em cada sociedade. Elencando especializados e ajudas, com o propósito de
desde políticas pedagógicas que as assegurar, de acordo ao regulamento vigente,
administrações sustentam a esse respeito e da aprendizagens de qualidade a crianças,
qualidade das tecnologias educativas aplicadas jovens e adultas com NEE, de maneira
na teoria e na prática, cujos educadores devem que possam acessar e participar para que
utilizar em suas aulas. E por meio destas progridem no currículo nacional em igualdade
manter o equilíbrio entre às tensões geradas de condições e oportunidades (SILVA, 2012).
no que se diz ao atendimento individual e de
O exercício do trabalho educativo, a fim de
um conjunto de alunos especiais participantes
da aula ministrada (SANCHES, 2011). proporcionar informação que permita realizar
Os problemas da educação inclusiva se as mudanças ou modificações pertinentes
situam na falta de professores capacitados que apontem à melhora do serviço que
para os processos de ensino-aprendizagem e oferecem, com base em um paradigma
nas dificuldades para interagir com os mesmos da Escola Inclusiva e da Cultura para a
e com os professores ao não compartilhar do diversidade, propicia aos alunos que se
mesmo ritmo de aprendizagem. Contudo, o motivem a aprender, já que por trás deles há
debate sobre a inclusão evoluiu e atualmente um professor e pai de família que confia em
as questões relacionadas com o local físico suas capacidades e que são pessoas sábias
devem ser distinguidas dos relacionados para tomar decisões (OMOTE et al, 2010).
com o meio social e emocional. O importante
O fato de ser diferente não faz de ninguém
não é o local físico em que se encontram os
alunos com necessidades especiais, e sim melhor ou pior, mas somente diferente,
a capacidade dos sistemas pedagógicos fazendo do processo de ensino aprendizagem
para encontrar soluções adaptadas às algo mais justo e inclusivo, considerando
características dos alunos, que permitam seu todos os atores envolvidos neste palco da
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vida. O contexto educacional oferece aos
alunos as condições necessárias valendose de suas necessidades e as respeita,
pode-se prescindir de qualquer problema de
aprendizagem, destinada à diferença como
um valor agregado e não um estorvo que
amarra o modelo didático homogeneizado e
segregado, assim se evita rótulos nas salas
de aula, e se conclui uma formação com
base na educação, respeito e valores entre
todas as pessoas (OMOTE et al, 2010).

social. Sendo assim, qualquer pessoa pode ter
sua capacidade de enfrentar desafios limitada,
mesmo que seja temporária (MENDEZ, 2002).

O ingresso de alunos com necessidades
especiais no ensino técnico descaracteriza
um espaço reconhecido até então pela
homogeneidade, provocando um movimento
a fim de oportunizar um sentido democrático
e humanitário. Apesar de a acessibilidade ser
objeto de estudo na maioria das Instituições de
Ensino Superior (IES), a prática demonstra que
a operacionalização de atividades afirmativas
INCLUSÃO DE DEFICIENTES NO
que contemplem a inclusão educacional
ENSINO TÉCNICO
precisa ser ampliada, a fim de contemplar as
A educação é um direito fundamental e para particularidades que caracterizam a diversidade
todas pessoas, independentemente de cor, do aluno (FURLAN; RIBEIRO, 2015).
raça, religião, idade, etc. Diante disso, observaO processo de educação inclusiva é
se que a educação pode contribuir para a
construção de um mundo mais seguro, sadio, um cenário que se encontra marcado por
próspero, mais sustentável e que ao mesmo necessidades e especificidades que devem
tempo favoreça o progresso econômico, ser examinadas sob várias perspectivas, visto
social, cultural, a cooperação e a tolerância. que suas propostas inovadoras implicam
Apesar das políticas públicas favoráveis à remanejamento e reestruturações radicais do
educação e socialização de pessoas com espaço escolar, seja no contexto da Educação
deficiência, na prática as instituições de
ensino enfrentam várias tensões, problemas
e contradições (ROCHA; MIRANDA, 2009).
O homem vem evoluindo, mesmo que em
passos lentos, nas áreas do conhecimento
como na política, economia, artes e educação
bem como na inclusão de pessoas com
deficiências. Diante deste fato, a educação
especial, não é mais configurada como um
sistema pedagógico paralelo que segrega
os sujeitos diferentes daqueles padronizados
pela sociedade (ROCHA; MIRANDA, 2009).
Assim, a educação inclusiva é como um
adjacente de regras que a escola regular
estabelece para se adaptar a diversidade
dos educandos. O termo deficiência está
associado a uma limitação mental, sensorial ou
física de modo permanente ou transitório que
restringe a capacidade de executar uma ou
mais atividades essenciais da vida cotidiana,
causada ou agravada pelo cenário econômico e
1030
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Básica ou no ensino profissionalizante.
Diante dessa complexidade, a abordagem
dos fatores educacionais e do sistema
pedagógico inclusivo exige a contribuição
de diferentes áreas do conhecimento, a fim
de que procedimentos de distintos campos
do saber possam ser utilizados no intuito de
esclarecer e nortear educadores diante do
imenso desafio da adoção de uma prática
educacional que privilegie a diversidade no
âmbito educacional (PLETSCH; LEITE, 2017).

A educação possui extrema importância na
formação e no desenvolvimento das pessoas,
sendo o caminho para a construção de um
futuro saudável e promissor. E, se torna
mais fundamental ainda quando se trata
de sujeitos deficientes com necessidade
particulares (CAMARGO, 2017). Os espaços
educacionais são inúmeros, porém a escola,
como instituição social encarregada da
socialização e apropriação da cultura e do
saber permanece em um lugar destaque.

A educação especial é um assunto que gera
muitas dúvidas e debates no entorno do que é
mais importante e adequado para as pessoas
com necessidades específicas. Entretanto, é
importante considerar que o indivíduo com
deficiência é, antes de tudo, um ser humano
que merece respeito e atenção, e que deveria
ser aceito pelo meio social sem nenhum tipo
de discriminação. Existem várias barreiras que
precisam ser superadas para que estes sujeitos
sejam de fato incluídos socialmente como
cidadãos dotados de direitos, deveres e com
qualidade de vida (FURLAN; RIBEIRO, 2015).

A Educação Especial envolve um amplo
processo de mudanças para que políticas
públicas adequadas sejam implantadas a fim
de implementar os sistemas de educação
inclusiva. E, ainda busca reverter as propostas
convencionais de criação de programas
especiais que atenda de forma segregada
os alunos deficientes, sobretudo no ensino
profissional (FERRARI; SEKKEL, 2007).

Desde que se tornou aparente a
preocupação com a educação especial na
década de 1980, várias políticas públicas
foram criadas com intuito de garantir direitos
aos sujeitos com necessidades particulares.
O processo de educação inclusiva se constitui
em um paradigma pedagógico ancorado na
concepção de direitos humanos, que combina
igualdade e diferença como valores que não
se dissociam e que avança cada vez mais na
ideia da equidade formal. Contudo, apesar de
conquistas e avanços nas políticas públicas
perante aos direitos educacionais e sociais dos
deficientes físicos, na prática as instituições
de ensino enfrentam inúmeras tensões,
problemas e contradições (CAMARGO, 2017).

Ressalta-se que mesmo os princípios
da inclusão estando presentes na forma de
lei, por intermédio de resoluções e normas,
pouco se tem feito para que de fato se
efetive a política da educação inclusiva.
Assim, a inclusão no ensino técnico segue
os movimentos semelhantes ao que ocorreu
na Educação Básica, ou seja, um simples
aumento no número de alunos matriculados,
sem garantir o processo de ensino e
aprendizagem (FURLAN; RIBEIRO, 2015).
O desenvolvimento das práticas produz
questões concretas nas IES e exige respostas
que não estão disponíveis em manuais,
diretrizes e livros. A chegada de alunos com
necessidade educacional especial no ensino
técnico tem criado situações de despreparo
das instituições de ensino profissionalizante,
as quais ainda sem o devido preparo recebem
alunos com os mais diferentes percursos
escolares (FERRARI; SECKKEL, 2007).
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DESAFIOS E PRESSUPOSTOS NO
EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA

e despreparados dificulta uma ruptura com o
modelo ultrapassado e retrógrado, retardando
a superação de um antigo paradigma. Em
lugares mais restritos, como o ensino técnico,
a situação pode ficar mais conturbada e, para
que as condições de ensino e aprendizagem
avancem na democratização, é preciso levar em
consideração que, assim como para o grupo de
aluno é heterogêneo, é bastante diversificado
também o grupo de professores, integrados
por profissionais embasados nas mais diversas
teorias (POKER; VALENTIM; GARLA, 2018).

No exercício docência, integração com
a diferença é premissa fundamental. Nesta
perspectiva profissional, o diálogo com a
diversidade que constitui a heterogeneidade
humana
pressupõe
flexibilidade
e
receptividade. Diante da particularidade do
outro, é importante olhar para as necessidades
do sujeito, para suas possibilidades de inserção
social e de desenvolvimento, tomando essas
referências como ponto inicial para projetos
O movimento de inclusão que se expandiu na
e planos de ensino (FUHRMANN, 2016). educação básica nos últimos anos alcança, também,
Diversidade remete a questões complexas
e amplas, implica lidar com o eclético leque
de pessoas, considerando entre outras
características de natureza étnica, valores
estabelecidos no contexto social ou até
mesmo de empatia. A diversidade humana, vai
muito além, podendo também se apresentar
pelas limitações cognitivas, físicas ou
sensoriais. Nesses casos, interagir demanda
uma diversidade proporcional de ações e
atividades complexas e, em algumas situações
inusitadas (SOUSA, LOPES, MAIA, 2016).
A inclusão já faz parte de um rol de ferramentas
concebidas para facilitar as relações de
convivências da ecologia humana. A ecologia
busca a conscientização da sociedade
em geral e ao treinamento sistemático de
alguns específicos grupos para diminuir a
distância entre os sujeitos. Esse pensamento
soma-se ao diálogo das relações sociais e
a teoria da complexidade para sustentar os
fundamentos da educação inclusiva. Incluir
não consiste apenas em integrar ou tolerar,
mas sim, contemplar todas as condições
inerentes a diversidade, assim contribuindo
para o bem comum (PLETSCH, LEITE, 2017).
Em uma nação tão cheia de diferenças e
com tantas escolas e universidades como o
Brasil, a educação inclusiva já não é incomum
para muitos, embora a resistências de uma
pequena parcela de profissionais inseguros
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o ensino superior, subsidiado por normativas legais
que tratam da garantia de direitos, tais como o Aviso
Circular nº 277/1996 (Brasil, 1996), o Decreto nº
3.298/1999 (1999), a Portaria nº3.284/2003 (2003)
e recentemente a Lei nº 13.146/2015 (2015), Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É
expressiva a ampliação do número de pessoas com
deficiência que reivindicam o direito de ingressar e de
permanecer nas universidades, o que tem provocado
mudanças conceituais e atitudinais dos professores,
bem como nas condições de acessibilidade ao
ensino superior (POKER; VALENTIM; GARLA, 2018).

Na Educação Básica, embora ainda não
esteja presente em todas as escolas, já
possível perceber progressos na educação
inclusiva. Entretanto, a grande novidade dos
últimos anos tem sido a chegada dos alunos
deficientes no ensino técnico. É cada vez
maior a quantidade desses alunos e o perfil
pedagógico do professor pode tornar-se um
obstáculo à conquista daquilo que seria a
batalha final para muitos. Daí a importância
de reconhecer as expectativas de cada
pessoa e começar a pensar a acessibilidade
no curso tecnólogos como eixo basilar para
o trânsito livre do discente na condição de
cidadão (POKER; VALENTIM; GARLA, 2018).
No ensino técnico a formação profissional
faz com aumente de maneira significativa
as dificuldades. Colegiados constituído por
professores das diferentes áreas entram em
ação, embora muitos competentes em seus
conhecimentos específicos, alguns talvez
aptos para a educação inclusiva, outros já
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nem tanto. Todavia, o que é possível observar,
na prática, é que a grande maioria dos
professores do terceiro grau, independente
do campo de atuação, não sabem como
agir quando encontra na sala de aula alunos
com deficiência (FUHRMANN, 2016).

significa oferecer oportunidades iguais de crescimento
pessoal e profissional, além de proporcionar uma
inclusão social, ou seja, promover a integração
dos indivíduos na sociedade; tornar aquele que
tem alguma deficiência participante do processo
comum de aprendizagem, dando condições para
que ele a atinja (BAYER; AMARAL, 2013, p. 16).

No entanto, é verdade que muito se cobra
dos professores, mas ninguém foi preparado
para trabalhar com os alunos inclusivos.
Contudo, é preciso entender que não se pode,
de maneira alguma, regredir no processo
de evolução do sistema educacional e,
menos ainda da expectativa de superação
de limites velado nestes alunos. Perante ao
paradoxo da docência e não saber como
ensinar, desejar conhecimento e o saber e
se sentir excluído por aqueles que detém,
se instaura o conflito (FUHRMANN, 2016).

Portanto, fica evidente a necessidade de
uma ação em conjunto, envolvendo aluno,
professor e instituição, a fim de preparar
o ensino técnico para se tornar acessível,
além dos programas digitalizados e das
rampas de acesso. A educação inclusiva não
busca criar uma igualdade fictícia, mas sim
promover o respeito as particularidades e as
diferenças dos sujeitos, com necessidades
especiais ou não (BAYER; AMARAL, 2013).

Nesta perspectiva, os alunos deficientes
tomam a dianteira e se apegam na legislação
para garantir não apenas sua chegada no
ensino técnico, mas sobretudo seu direito a
uma educação eficaz e de qualidade, com a
apropriação de específicos conteúdos da área
escolhida, o desenvolvimento das habilidades
e a construção das competências necessárias
ao futuro desempenho da profissão. Não
existe projeto a ser seguido, mas é preciso
que cada um cumpra o seu papel e, diante
disso, cabe ao professor buscar novos
conhecimentos e a ativa posição nos projetos
de educação inclusiva nas instituições em
que trabalha (FIGLIUZZI; SANTOS, 2016).

Entretanto, é urgente despertar no ensino
técnico a consideração pela educação inclusiva,
aceitação do diferente, as particularidades de
cada pessoa, defendendo o direito de todo,
enfrentando as incertezas e aproveitando
as possibilidades de transformação social.
A inclusão no ensino técnico precisa ser
tratada como movimento irrevogável e
incondicional, sucessora da integralidade de
práticas pedagógicas diferentes e articuladas
para alcançar uma educação para todos
(MACHADO, 2014).

Ao
aluno
com
deficiência
cabe
compreender a complexidade da flexibilidade,
do novo paradigma e tolerância aos possíveis
descompassos desse processo, além da
participação efetiva na construção da educação
inclusiva no ensino técnico. Entretanto, vale
lembrar que nenhum avanço será possível
sem que as instituições de ensino técnico se
engajem a fim de reconhecer a importância de
projetos e programas de formação continuada
que possam nortear as atividades e ações
docentes e assegurar a aprendizagem
do aluno deficiente (MACHADO, 2014).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A concepção de inclusão traz consigo a noção de que o diferente e a diversidade são parte
da condição humana e, portanto, o deficiente é parte que integra a sociedade, devendo ter as
mesmas oportunidades que os demais sujeitos para se desenvolver. Diante disso, é preciso
que a sociedade se ajuste a sua condição por meio do respeito, do convívio e da mútua
cooperação.
Incluir não quer dizer colocar o aluno na escola sem proporcionar meios e condições
necessárias de permanência e assistência pedagógica, mas sim dar suporte educacional, além
de ensino de qualidade e eficaz que desenvolva de maneira tridimensional as potencialidade e
habilidades, sejam estas motoras, cognitivas, afetivas ou sociais. Todavia, é possível observar
que a proposta revolucionária de incluir os alunos no ensino técnico tem encontrado barreiras,
entre as quais se destaca a cultura terapêutica assistencialista da educação inclusiva. O
posicionamento sobre as vantagens do método inclusivo de educação ainda não parece ser
convincente ao menos aos olhos dos professores menos sensibilizados e que sobretudo
valorizam o papel instrutivo das instituições de ensino.
É fato que há trabalhos a serem realizados e, sobretudo criar espaços de reflexão, partilhas
de experiências e vivências. Não se pode negar que, por estar pautada para atender a um
estudante idealizado e ensinando com base em um projeto elitista, as instituições de ensino
técnico produzem quadros de exclusão que prejudicando injustamente a história educacional
de muitos alunos.
Por ser um assunto relativamente novo em pauta nas escolas de ensino técnico, pouco
se tem feito para a inclusão de fato se efetive. Contudo, é inegável que vive-se o tempo
das diferenças e que a globalização tem sido pluralizante e uniformizadora, contestando as
identidades essencializadas.
Portanto, considera-se que, para que que se tenha uma educação inclusiva é preciso que
ocorra uma profunda transformação na organização, na estrutura e na compreensão que se
pode vir a ter sobre os relacionamentos sociais de maneira geral, em que a exclusão não
mais aconteça. E, para isso, por meio de materiais e condições humanas criadas no espaço
educacional, poderia começar a pensar a exercer uma prática educacional em que de fato a
inclusão pudesse ser uma realidade.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente trabalho é um estudo bibliográfico que mostra a importância do lúdico,
interação, socialização e brincadeiras na educação infantil. Percebe-se que o lúdico está
presente na construção do processo de ensino-aprendizagem, na construção da identidade
da criança, na sua autoestima e na forma como vê e relaciona-se com o mundo. Durante a
pesquisa buscamos responder os seguintes questionamentos: O que é a Educação Infantil?
Como ocorre a interação e socialização na Educação Infantil? Qual a importância do brincar
na Educação Infantil? Como avaliar na Educação Infantil? Quais os desafios do professor de
Educação Infantil? A partir dos questionamentos percebemos que o brincar está intrinsecamente
ligado ao desenvolvimento da criança, sendo um importante instrumento na construção do
conhecimento e está vinculado a uma linguagem natural, proporcionando através dela o
acesso a diferentes culturas e trocas de conhecimentos, num processo de amadurecimento.

Palavras-chave: Educação Infantil; Socialização; Interação; Brincar; Avaliar.
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INTRODUÇÃO

A

Educação Infantil tem como finalidade desenvolver algumas capacidades como:
ampliar relações sociais na interação com outras crianças, brincar e se expressar
das mais variadas formas e linguagens para a comunicação efetiva. A Educação
Infantil abrange ao público de 0 a 3 anos em Creches e 4 e 5 anos em pré-escola, nesta
etapa da vida da criança, o brincar faz parte de sua rotina e deve ser levado a sério, pois
brincando, a criança se expressa, interage, aprende a lidar com o mundo que a cerca e forma
sua personalidade, recria situações do cotidiano, desenvolvendo suas habilidades de criação.
As interações e socialização de maneira lúdica na Educação Infantil são de extrema
importância, pois leva a criança a experimentar sensações e emoções fundamentais para o
seu desenvolvimento, formando através das brincadeiras sua personalidade e aprendendo a
lidar com o mundo. Assim, pelo fato da brincadeira está diretamente ligada ao desenvolvimento
infantil, esta deve estar presente no contexto escolar com o objetivo de auxiliar no processo
de ensino-aprendizagem.
Também foi abordado a importância do desenho nesta etapa de escolarização, através do
desenho a criança viaja pelo seu mundo da imaginação, cria cenários e histórias, conta fatos
importantes ocorridos em sua vida, expressa seus sentimentos, trocar experiências com os
demais enriquecendo seu vocabulário e desenvolvimento.
No professor, buscou-se através de estudos bibliográficos entender qual o seu papel na
Educação Infantil, como está presente na vida da criança e quais as formas de avaliação nesta
etapa do desenvolvimento.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL
A educação infantil é entendida como
a primeira etapa da educação básica e
compreende as crianças de zero a três
anos que serão atendidas em creches
e crianças de quatro e cinco anos,
que serão atendidas em pré-escolas.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases
9394/96, seção II da Educação Infantil,
artigo 29, vem dizer que:“A educação
infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento
integral da criança até 5 (cinco) anos,
em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual
e
social,
complementando
a ação da família e da comunidade”
(LDB 9394/96, SEÇÃO II, ARTIGO 29).
E continua no artigo 30 “A educação
infantil será oferecida em: I – creches ou
entidades equivalentes, para crianças até
três anos de idade; II – pré-escolas, para
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de
idade.” (LDB 9394/96, SEÇÃO II, ARTIGO 30)
A educação infantil tem sua integralidade
nas várias dimensões do desenvolvimento
infantil e mostra que o cuidar e o educar
são aspectos indissociáveis no atendimento
a essas crianças, sendo um direito humano
e social de todas as crianças nesta faixa
etária, sem distinção de cor, classe social,
origem geográfica, sexo, nacionalidade,
deficiência física ou mental e é dever dos
Estados e municípios garantir a oferta destes
serviços, frente a isto a Lei de Diretrizes e
Bases 9394/96 em seu artigo 4º vem dizer:
O dever do Estado com a educação escolar pública
será efetivado mediante garantia de: I - educação básica
obrigatória dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de
idade; II - educação infantil gratuita às crianças de até
5 (cinco) anos de idade (LDB 9394/96, ARTIGO 4).

A ênfase da educação infantil é estimular a
criança nas diferentes áreas do conhecimento,
promovendo
seu
desenvolvimento
e
autonomia, aguçando sua curiosidade,
sendo que, para isso, é necessário que
a criança seja feliz no ambiente escolar.

A SOCIALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A definição de socialização segundo o
dicionário Aurélio é o ato de socializar, ou
seja, de tornar social, de reunir em sociedade.
Desde que nasce a criança é inserida no
contexto social, no âmbito familiar, tendo seu
desenvolvimento pautado nas experiências
do dia a dia, como comer, vestir e brincar, já
iniciando seu conhecimento de mundo. Neste
sentido o Currículo da Cidade - Educação Infantil,
2019, p 20, vem mostrar “os bebês e as crianças
nascem em grupos familiares, e essa é a primeira
instituição a lhes oferecer um modo de viver e de
realizar tarefas do cotidiano como comer, brincar,
vestir-se, isto é, aprender socializando” (Currículo
da Cidade – Educação Infantil, 2019, p.20).
Ao ser inserida no ambiente escolar a
criança já traz consigo um conhecimento e
experiências de convivência prévio, uma leitura
do seu mundo e passa a socializar esta leitura
e aprendizado com os demais de seu grupo
e adquirindo novos aprendizados, a tarefa
do educador neste momento é entender que
as crianças têm modos próprios, válidos e
interessantes de se relacionar entre si e perceber
beleza dos momentos de interação entre elas.
Neste sentido, o Currículo da Cidade –
Educação Infantil, 2019, p 21, vem dizer:
Para um bebê ou uma criança, ingressar numa escola
de Educação Infantil, significa aprender a conviver na
esfera pública, reunir-se com outras crianças e adultos,
participar de distintos universos materiais e simbólicos,
compartilhar diversidades e constituir perspectivas comuns
a partir de pontos de vista singulares (CURRÍCULO
DA CIDADE – EDUCAÇÃO INFANTIL, 2019, P 21).

Essa interação é essencial para que a criança
aprendaalidarcomomundo,porisso,asocialização
neste período é primordial para que a criança
interaja em um ambiente diferente do familiar.
A escola exerce um papel importante cognitivo
e social, além de transmitir cultura. Com a
interação/socialização na escola, a criança
é capaz de tomar pequenas decisões, lidar
com as diferenças, resolver conflitos e nomear
sentimentos, o que ajuda no processo de
autoconfiança e da autonomia, fortalecendo os
princípios e valores já introduzidos pela família.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
O brincar é uma importante forma de
comunicação e interação entre as crianças na
Educação Infantil, é por meio deste ato que
criança pode reproduzir o seu cotidiano, num
mundo de fantasia e imaginação. O ato de
brincar possibilita o processo de aprendizagem
da criança, facilitando a construção da reflexão
da autonomia e da criatividade, estabelecendo
uma relação entre o jogo e a aprendizagem,
esta afirmação vem de encontro com a Base
Nacional Comum Curricular, 2019, p 37, que diz:
A interação durante o brincar caracteriza
o cotidiano da infância, trazendo consigo
muitas aprendizagens e potenciais para o
desenvolvimento integral das crianças. Ao
observar as interações e as brincadeiras
entre as crianças e delas com os adultos,
é possível identificar, por exemplo, a
expressão dos afetos, a mediação das
frustrações, a resolução de conflitos e a
regulação das emoções (BNCC, 2019, p 37).
Durante as brincadeiras as crianças
terão contato com diferentes emoções,
além de aprender a lidar com diferentes
situações, como por exemplo, as regras de
um jogo, tendo o desenvolvimento integral
do ser humano nos aspectos físico, social,
cultural, afetivo, emocional e cognitivo.
A palavra brincar, segundo o Dicionário
Online de Português, tem como significado
divertir-se,
folgar,
entreter-se,
sendo
um ato presente em nossas vidas.
Através das brincadeiras a
criança terá contato com as formas
mais complexas de comunicar-se
consigo mesma e com o mundo,
o
desenvolvimento
acontece
através de trocas recíprocas que se
estabelecem durante a vida e o ato
de brincar ajudará a desenvolver
capacidades importantes como
1040

a atenção, a memória, a imitação, a
imaginação, ainda propiciando a criança o
desenvolvimento de áreas da personalidade
como afetiva, motricidade, inteligência,
sociabilidade e criatividade, possibilitando
assim que a criança tenha autonomia e
autoconfiança, diante disto a Base Nacional
Comum Curricular, 2019, p 37, vem assegurar:
Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas
pedagógicas e as competências gerais da Educação
Básica propostas pela BNCC, seis direitos de
aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na
Educação Infantil, 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 sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas
quais possam construir significados sobre si, os
outros e o mundo social e natural (BNCC, 2019, p 37).

Muitas escolas encontram resistência por
parte dos familiares, nesta questão de estar
presente o brincar na pré-escola, pois ao
inserirem as crianças no ambiente escolar, os
familiares ficam ansiosos para quando a criança
irá aprender a ler e escrever, neste ponto,
cabe a escola enquanto instituição de ensino,
esclarecer e conscientizar os
familiares sobre as etapas
de aprendizagem da
criança e mostrar
a importância do
brincar dentro do
cotidiano escolar
nesta etapa da
vida.
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O DESENHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O desenho na Educação Infantil é essencial
para o desenvolvimento da criança, além de ser
uma atividade de comunicação e socialização
entre as crianças, que ao desenhar compartilhe
suas experiências com as demais. É no desenho
que a criança expressa seus sentimentos,
suas ideias e suas vontades, uma forma de
expressão quando estas ainda não tem o
pleno domínio da linguagem oral e escrita.
Ao chegar ao ambiente escolar, quando
se inicia a apresentação dos ambientes e
materiais a serem explorados, a criança não
tem pleno desenvolvimento da coordenação
motora e seus desenhos apresentam-se
como traços conhecidos como “garatujas”,
não tendo algo desenhado nitidamente, nesta
etapa a criança utiliza do corpo também
como ferramenta para o desenho, de acordo
com Rabello, 2013, p 34, afirma que:
Não poderemos identificar os porquês destes registros,
isto é, quando as crianças fazem garatujas, ainda não
tem objetivos ao desenhar, não idealizam suas garatujas,
mas podemos ter um olhar para o que fica registrado no
papel e identificar a força usada, as cores escolhidas,
os tipos de traçados, a expressão que a criança traz
ao desenhar o uso do espaço, a movimentação dos
braços, isto é, dos seus gestos (RABELLO, 2013, P 34).

Quando a criança desenha, ela cria
pontes entre seu mundo imaginário e o
que é real, externando as suas visões de
mundo. Através do desenho é possível
perceber diversos aspectos da criança, por
exemplo, se é tímida, se tem autoconfiança
e também quais os interesses dela.
Neste sentido, Rabello, 2013, p 21 vem dizer:
A criança quando desenha traz imagens mentais para o
papel e cria sua obra de arte. Isso significa transformar
o que tem em sua imaginação, na linguagem artística,
sendo assim, há uma relação dialética entre o que
imagina e o que desenha, portanto transforma
a sua imaginação em formas gráficas e deixa
registrado o que está sentindo, o que pensa ou o que
desejaria que acontecesse (RABELLO, 2013, p 21).

Quando a criança se expressa através do
desenho, não deve ser desvalorizado, nem
tão pouco limitado, a criança deve ter seus
momentos livres, para expressar o que quiser.
O desenho deve ser visto como recurso muito
importante para o professor, devendo ser uma
atividade sempre presente na rotina escolar.
O ato de desenhar deve ser valorizado
pelo professor ou adulto, quando a
criança traz o desenho para mostrar,
este deve ser incentivado, valorizado,
tornando-se algo prazeroso para a criança.
Por intermédio do desenho a criança pode
representar seu mundo da forma como o vê,
seus medos, anseios, momentos vividos e
outros que marcaram sua vida. De encontro
a isto, Rabello, 2013, p 24 vem dizer:

Sem ser consciente, a criança traz para o desenho
sua vida e sua história, os momentos pelos quais
está passando, ou o que imagina, ou gostaria de
passar e traz ainda momentos que já aconteceram
e que marcaram sua vida. Sabemos que, com o
tempo e com a crítica do adulto, a criança deixa
de desenhar de maneira espontânea, buscando
formas perfeitas, quase sempre tendo em vista a
avaliação dos adultos (RABELLO, 2013, p 24).

Por meio do desenho a criança retrata
suas experiências na busca da própria
identidade, expressando seu dia a dia,
trabalhando também com a linguagem,
conhecimento e imaginação, sendo possível
identificar como a criança percebe o contexto
social e histórico ao qual está inserida.
O professor pode utilizar o desenho como
ferramenta para assimilação de conteúdos
já trabalhados em sala de aula, como por
exemplo, as cores e as formas. Sempre
dando importância para os desenhos,
identificando o nome da criança e pedindo
para que ela explique o que foi desenhado,
fazendo com isso que o professor perceba a
evolução da criança através dos desenhos.
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AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O significado da palavra avaliar, segundo
o dicionário Aurélio é: Determinar o
valor de, compreender, apreciar, prezarse, reputar-se, conhecer o seu valor.

Os registros do acompanhamento dos alunos
só podem constituir-se ao longo do processo.
Inútil tentar descrever o que não se viu, o que não
foi trabalhado. [...] Registros significativos são
construídos ao longo do processo. Sua forma final
é apenas uma síntese do que vem ocorrendo, uma
representação do vivido (HOFFMANN, 2009, p 106).

A avaliação se destina a obter
A avaliação nas instituições de ensino
tem como finalidade dar parâmetros informações e subsídios capazes de
para os conhecimentos adquiridos pelos favorecer o desenvolvimento das crianças
educandos e traçar novas metas e e ampliação de seus conhecimentos.
estratégias para uma aprendizagem efetiva.
Pensando na criança como um ser social
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases com capacidade afetiva, emocional e cognitiva,
com desejo de estar próximo às pessoas,
(LDB) 9394/96, Sessão II, artigo 31, diz: sendo capaz de interagir e aprender com elas
“Na Educação Infantil a avaliação far-se-á de forma a compreender e influenciar seu
mediante acompanhamento e registro do seu ambiente. O processo de ensino-aprendizagem
desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, durante esta etapa da Educação Básica ocorre
mesmo para o acesso ao ensino fundamental”. justamente nestas trocas, de forma gradual,
contínua, cumulativa e integrativa, envolvendo
A finalidade avaliativa deve oferecerão ações, sentimentos, erros, acertos e novas
descobertas. Nessa etapa a avaliação deve
educador rever os objetivos e planejar novas ter como objetivos auxiliar o processo de
atividades e estratégias, dando assim um aprendizagem, fortalecer a autoestima da
real ponto de partida para esta observação, criança e orientar as ações pedagógicas,
sendo necessário que o educador construa permitindo que as crianças acompanhem
seu conhecimento e reflita sobre o suas próprias conquistas, dificuldades
processo de avaliação na Educação Infantil. e possibilidades ao longo do processo.
Quando uma criança é avaliada existe um
No decorrer deste percurso o professor deve
envolvimento do que se sabe sobre ela, o
ter um olhar observador, ampliar seu olhar a
que se sente, a relação que se tem com ela.
respeito do contexto da aprendizagem e das
atividades realizadas. O educador tem que ter
A avaliação é um ato permanente em um olhar atento ao modo como foi executada
nossa vida. A todo o momento estamos a tarefa eo que norteou os procedimentos,
refletindo sobre o que fazemos ou o que sendo realizada a avaliação através da
iremos fazer, portanto, avaliar é acompanhar observação, registro e
atividades
a construção do conhecimento. Os registros p r á t i c a s .
nestes momentos é um importante aliado
do educador nas práticas avaliativas.
De encontro a esta afirmação,
Hoffmann, 2009, p 106
vem mostrar:
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Neste aspecto Hoffmann, 2009, p 107 vem
A Educação Infantil é essencial para
dizer:
a formação de sujeitos respeitosos,
críticos e reflexivos e o professor tem
Muitas escolas vêm adotando a elaboração de pareceres o professor tem o papel de atuar em
descritivos em termos de registros de avaliação.
prol do processo de aprendizagem dos
Conscientes da incoerência da atribuição de notas
além de trabalhar questões
ou conceitos classificatórios na análise do trabalho alunos,
desenvolvido junto aos alunos, muitos professores relacionadas aos valores sociais e éticos.
passaram a fazer relatos por escrito sobre o desempenho
dos educandos, principalmente na Educação
Infantil e anos iniciais (HOFFMANN, 2009, p 107).

A aprendizagem deve ser avaliada durante
o processo de trabalho, de forma contínua,
tendo como objetivo o desenvolvimento
da criança em todos os aspectos.

O PAPEL DO PROFESSOR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A Educação Infantil é o momento de
ampliação de conhecimento e relacionamentos
das crianças, bem como é o processo
inicial para a construção de sua identidade.

Nesta etapa o professor deve trabalhar
com diferentes atividades e ferramentas que
possibilitem o desenvolvimento da identidade
da criança e para que suas experiências
e aprendizados sejam ricos. De encontro
com esta afirmação Wallon (2007, p 15),
vem mostrar: “Experimentar é realizar certas
condições nas quais certos efeitos devem se
produzir, é ao menos introduzir nas condições
uma modificação conhecida e anotar as
modificações correspondentes do efeito.
Dessa forma, pode-se comparar o efeito
com sua causa e avaliar um pelo outro”.
Ao longo do ensino-aprendizagem o
educador equilibra o brincar e ensinar, tendo
a sensibilidade para explorar o ambiente,
a cultura, equipamentos e ferramentas ao
seu redor para estimular a criatividade, a
linguagem, a cognição e a imaginação.

Ao chegar à escola, a criança e seus
familiares estão cheios de dúvidas e incertezas,
pois até este momento a criança ficava somente
no âmbito familiar e o professor tem um papel
de suma importância nesta fase de transição,
A figura do professor na vida da criança
estando ali para muito além de transmitir
saberes. Frente a esta afirmação BASSEDAS; ao longo do seu desenvolvimento é essencial
HUGUET; SOLÉ, 1999, p 133, vem dizer: para o seu autoconhecimento, percepção
crítica e construção de relacionamentos
interpessoais, através das atividades propostas
em sala de aula, os educadores participam
do aprendizado infantil nas interações
Na escola, encontramos uma grande variedade
pelos ambientes escolares e extra sala.
de situações nas quais os meninos e as meninas
manifestam a sua alegria, a sua insegurança,
os seus temores. É muito importante a
maneira como as educadoras tratam essas
situações para que se consiga o bem-estar
necessário da criança, para que ela possa
aprender e desenvolver-se com segurança
(BASSEDAS, HUGUET; SOLÉ, 1999, p 133).

O papel do professor de educação infantil está
além do cuidar e educar, ele é o personagem
que, além dos responsáveis, será um espelho
para a criança, ajudando a formar esta criança
e transformá-la no futuro em um homem ou
uma mulher que faça a diferença na sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho procurou-se analisar diferentes aspectos e suas importâncias para o
desenvolvimento da criança na Educação Infantil.
Demonstrou-se por meio deste estudo que é através da socialização e interação que ocorrem
experiências inteligentes e reflexivas, aflorando a emoção, o prazer e seriedade da criança.
Através das brincadeiras é que ocorre a descoberta de si e do outro, desenvolvendo hábitos
de tolerância e troca de experiências com os demais.
O professor possui o papel de criar mecanismos, por meio de planejamentos de atividades
que contribuam para a construção do mundo da criança.
Dentro dos eixos socialização e interação encontramos como atividade presente na rotina
escolar o desenho, que é uma linguagem gráfica em que a criança deixa registrada a sua
história, onde cada traço revela um pouco da sua identidade.
Ao desenhar, a criança desenvolve diversos aspectos, como a criatividade e amplia as suas
potencialidades de expressão.
O professor de educação infantil é fundamental na vida da criança e reflete em toda a
sociedade, pois através de suas intervenções e planejamentos levará a criança a buscar
novas conquistas e trilhar novos caminhos nas resoluções das dificuldades encontradas,
desenvolvendo capacidades cognitivas, afetivas e emocionais.
Ao avaliar a criança, o professor deve levar em conta o desenvolvimento nos diversos
aspectos: social, afetivo e cognitivo, nesta etapa a avaliação não é dada para ver assimilação de
conteúdos, sendo utilizada como norteadora de caminhos para o processo de aprendizagens
das crianças.
Concluímos com isso que a Educação Infantil é parte crucial para o desenvolvimento afetivo
da criança e levando este conhecimento para o decorrer de sua experiência acadêmica, sendo
por meio desta etapa desenvolvido aspectos que a criança levará para sua vida, tornando-se
um adulto participativo e atuante dentro da sociedade.
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INCLUSÃO, CURRÍCULO E PRÁTICAS
EDUCATIVAS: NOVOS CAMINHOS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Esta pesquisa apresenta reflexões acerca do atendimento aos indivíduos com
necessidades especiais na educação pública analisando aspectos como os direcionamentos
indicados pela legislação vigente que compreende a educação especial e inclusiva. Para
tanto foi necessário caracterizar o sistema socioeducativo e suas políticas de inclusão,
considerando desde as formas de atendimento e manejo das necessidades educativas
para a educação básica e a educação infantil, associada às especificidades que o aluno
apresenta, decorrente de sua deficiência. Assim como o próprio trabalho pedagógico e a
estruturação curricular e como conduzir as ações educativas. O presente trabalho se deu numa
abordagem descritiva e interpretativa a partir de análises bibliográficas e artigos específicos
sobre o tema, esclarecendo sobre o modelo de atendimento aos alunos com necessidade
especiais, por parte do sistema educacional público, deve estar pautado não apenas nos
aspectos da socialização, mas sobretudo no desenvolvimento educacional e formativo do
indivíduo como forma de lhe permitir maior autonomia e desenvolvimento social e cognitivo.

Palavras-chave: Educação Infantil; Educação Inclusiva; Currículo.
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INTRODUÇÃO

P

or décadas a educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento
educacional especializado, substitutivo ao ensino comum, com o pensamento
de que este modelo seria menos traumático e mais proveitoso para o indivíduo
com necessidades especiais. Traumático, pois considerava-se que o aluno, especialmente
na educação infantil, sofreria tratamento diferenciado evidenciando suas fragilidades e
limitações, proveitoso, pois os projetos pedagógicos seguiam modelos de atendimento
clínico-terapêuticos fortemente ancorados nos diagnósticos apresentados através de
laudos médicos, definindo assim as práticas escolares para os alunos com deficiência.
Neste sentido, este projeto de pesquisa pretende discutir sobre as capacidades individuais
do indivíduo com necessidades especiais, além de considerar quais os impactos sociais
que a educação pode trazer para o próprio aluno, para sua família e para a sociedade.
Apesar de estar incluída e discriminada em legislação específica, a escola pública não
foi preparada para atender aos estudantes que necessitam de condições diferenciadas, seja
em relação ao espaço físico ou mesmo ao mobiliário existente para acomodação. Faz-se
necessário prever mudanças desde a base curricular das Universidades e Faculdades, que
formam educadores mais conscientes de sua capacidade de auxiliar positivamente a formação
e transformação do aluno com NEE, como das instituições públicas e órgãos governamentais,
que precisam rever a estrutura oferecida e o atendimento que a escola pode oferecer. A educação
inclusiva vem sendo discutida ao longo das últimas décadas, destacando-se a necessidade de que
todas as pessoas tenham a mesma oportunidade de acesso, permanência e de aproveitamento
na escola pública, independentemente de qualquer característica que apresentem ou não.
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O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA
FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
A priori, formação tem a ver com dar
forma; processo ou conjunto de ações ou
procedimentos com a finalidade de formar,
configurar, dar forma a algo (Léxico dicionário)
Já em relação ao homem, o conceito de
formação está associado a ampliação das
possibilidades de escolha, de conduzir o
próprio destino e posicionar-se frente a
sociedade de maneira crítica e atuante. É
segundo tais propósitos o que se espera que a
educação possa atingir aos alunos, através de
educadores envolvidos e de projetos políticos
que incluam um conjunto de conhecimento e
competências voltados ao desenvolvimento
de um educando crítico, atuante, capaz de
refletir e tomar decisões, seja em relação à sua
própria história, seja voltado à sociedade em
geral. Neste sentido, como destaca Rousseau,
o papel da educação não é a formação do
homem, mas do cidadão, reconhecendo que
“[...] a educação do homem
começa com o nascimento;
antes de falar, antes de ouvir, ele já se
instrui. A experiência antecipa as lições; no
momento que conhece sua ama-de-leite, ele
já descobriu muitas coisas” (1995, p. 45).

Em busca de uma educação pública de
melhor qualidade, a UNESCO destaca quatro
eixos que devem nortear as mudanças:
• Aprender a conhecer;
• Aprender a fazer;
• Aprender a conviver uns com os outros;
• Aprender a ser.
A qualidade de ensino que se pretende não
diz respeito apenas às melhorias dos processos
cognitivos ou de uma educação voltada ao
atendimento das necessidades do mercado de
trabalho. Espera-se que sua finalidade maior
esteja centrada na formação de um indivíduo
capaz, crítico, solidário e justo. Frederico
Mayor , ex-diretor da UNESCO, destaca que:
[...]“o processo de desenvolvimento deve, antes
de mais nada, fazer despertar todo o potencial
daquele que é, ao mesmo tempo, o seu principal
protagonista e último destinatário: o ser humano,
o que vive hoje na Terra e o que nela viverá no dia
de amanhã” (REVISTA EDUCERE,VOL.4, N.2, 2004).

Em um dos artigos da Declaração
Mundial sobre Educação para Todos (Unicef,
1990)
destaca-se que toda pessoa
deve beneficiar-se de uma formação
concebida para corresponder a suas
necessidades educativas através de
instrumentos de aprendizagem essenciais,
seja para trabalhar e viver com dignidade,
para participar do desenvolvimento social
ou tomar decisões de forma esclarecida.
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É esta educação, voltada às necessidades
do indivíduo, não aos interesses do ‘mundo
globalizado’, que se espera das instituições
públicas e de seus educadores. A Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
aprovada pela ONU em 2006 e da qual
o Brasil é signatário, estabelece que os
Estados-Partes devem assegurar um sistema
de educação inclusiva em todos os níveis
de ensino, em ambientes que maximizem
o desenvolvimento acadêmico e social
compatível com a meta da plena participação e
inclusão, adotando medidas para garantir que :
• As pessoas com deficiência não
sejam excluídas do sistema educacional
geral sob alegação de deficiência e que
as crianças com deficiência não sejam
excluídas do ensino fundamental gratuito e
compulsório, sob alegação de deficiência;
• As pessoas com deficiência possam ter
acesso ao ensino fundamental inclusivo, de
qualidade e gratuito, em igualdade de condições
com as demais pessoas na comunidade em
que vivem (Art.24). (MEC;SEESP/2007).

O Censo Escolar/MEC/INEP realizado
anualmente em todas as escolas de educação
básica acompanha os indicadores e políticas
educacionais. Na educação especial são
definidos como indicadores: acesso à educação
básica; oferta do atendimento educacional
especializado; matrícula na rede pública;
acessibilidade nos prédios escolares; inclusão
nas classes comuns; número de municípios
e de escolas com matrícula de alunos com
necessidades
educacionais
especiais.
Acompanhando a atualização dos conceitos e
terminologias, a partir de 2004, são efetivadas
mudanças no Censo Escolar, que passa a
coletar dados sobre a série ou ciclo escolar
dos alunos atendidos pela educação especial,
que permitem a avaliação do fluxo escolar
e a organização do sistema educacional.

No Brasil diversas leis federais e
orgânicas garantem o acesso das pessoas
com necessidades educacionais especiais
ao ensino na rede pública e regular de
ensino. A expectativa da educação para
todos estabelece um grande desafio, pois
a realidade mostra uma grande parcela de
PNEES excluída do sistema educacional
EDUCAÇÃO INCLUSIVA: INCLUSÃO
que não tem acesso a escolarização,
OU INTEGRAÇÃO?
mesmo com todos os empenhos a favor da
De acordo com a Organização Mundial de universalização do ensino, mas, este desafio
Saúde, estima-se que aproximadamente 10% é essencial para responder as perspectivas
da população possui alguma deficiência. Em de democratização da educação no Brasil.
2000, o Censo Demográfico/IBGE , usando
Em 1996, as mudanças propostas na
um conceito amplo de deficiência (dificuldade
de ouvir, enxergar, locomover-se ou de Lei de Diretrizes e Bases para a educação
percepção intelectual), apontou que 8,3% nacional (lei 9394) destacou a importância
da população brasileira apresentava pelo do atendimento aos indivíduos com
menos um tipo de deficiência severa, sendo: necessidades especiais pela rede pública
• 3,46% com deficiência visual severa; educacional, como apresenta o artigo 58 :
• 1,12% com deficiência auditiva severa; “Entende-se por educação especial, para os
• 2,33% com deficiência motora severa; efeitos desta Lei, a modalidade de educação
• 1,4% com deficiência mental ou intelectual escolar, oferecida preferencialmente na rede
regular de ensino, para educandos portadores
Das 45.606.048 pessoas declaradas de necessidades especiais”, assegurando
portadores de alguma deficiência, 1,6% a oferta de atendimento especializado
são totalmente cegas, 7,6% são totalmente e demais detalhes de acordo com as
surdas,
1,62%
não
conseguem
se individualidades do aluno a ser atendido.
locomover
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Já no artigo 59, a lei dá destaque O CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO
ao currículo, a formação do docente e ESPECIAL: UMA BREVE REFLEXÃO
demais especificidades de acordo com as
necessidades a serem atendidas, como segue:
A necessidade de pensar em um currículo
que atenda a necessidade dos portadores
• I - currículos, métodos, técnicas, de necessidades especiais, mais que uma
recursos educativos e específicos, para meta, se apresenta um grande desafio.
atender às suas necessidades;
Apesar de o currículo das escolas não terem
assimilado as mudanças impostas pelas leis
• II - terminalidade específica para aqueles nacionais e internacionais, cabe ressaltar
que não puderem atingir o nível exigido para a que esta modalidade de ensino constitui
conclusão do ensino fundamental, em virtude um universo de descobertas e de interação
de suas deficiências, e aceleração para
entre aspectos sociais, culturais, políticos
concluir em menor tempo o programa
e pedagógicos. Coll (1995, p. 301
escolar para os superdotados;
in Beyer, 2005) nos revela que
é fundamental “garantir que
• III - professores com
os alunos com necessidades
especialização
adequada
em
educacionais
especiais
nível médio ou superior, para
participem de uma programação
atendimento
especializado,
tão normal quanto possível e
bem como professores do
tão específica quanto suas
ensino regular capacitados
necessidades requeiram”.
para a integração desses
		
educandos nas classes
Ainda, que estejamos
comuns;
vivenciando um momento
de transição, e as mudanças
• IV - educação especial para o trabalho, nunca são fáceis, a educação inclusiva
visando a sua efetiva integração na vida em traz benefícios para todos os envolvidos no
sociedade, inclusive condições adequadas processo, tanto para o aluno deficiente como
para os que não revelarem capacidade de para o aluno dito normal, o que deve estimular
inserção no trabalho competitivo, mediante o empenho da escola em se amparar para
articulação com os órgãos oficiais afins, um currículo mais abrangente. É necessário
bem como para aqueles que apresentam que o currículo da educação básica também
uma habilidade superior nas áreas artística, se adéque para atender às PNEES, pois do
intelectual ou psicomotora;
que adianta mudar o currículo dos cursos
de formação de professores, se quando
• V - acesso igualitário aos benefícios dos chegarem às escolas estes profissionais
programas sociais suplementares disponíveis não poderão exercer o que aprenderam.
para o respectivo nível do ensino regular.
		
De acordo com o Ministério da
Educação as adaptações curriculares são:
[...] respostas educativas que devem ser dadas
pelo sistema educacional, de forma a favorecer a
todos os alunos e dentre estes os que apresentam
necessidades educacionais especiais: de acesso
ao currículo; de participação integral, efetiva e
bem-sucedida em uma programação escolar tão
comum quanto possível” (BRASIL, 2000, P.7).
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FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR
De modo a possibilitar a articulação dos
conhecimentos do ensino especial e do ensino
comum, faz-se necessária a flexibilização
curricular, procurando torná-lo mais dinâmico
e acessível a fim de favorecer a aprendizagem
de todos os alunos integrantes da educação
nacional, pública ou privada, superando a lógica
de adaptações e promovendo a ampliação
dos conhecimentos e experiências de vida e a
valorização dos percursos de aprendizagem,
promovendo a integração entre os educandos,
em especial à troca de vivências. No entanto,
de acordo com as Diretrizes Nacionais para
a Educação Especial na Educação Básica:
		
Em casos muito singulares, em que o
educando com graves comprometimentos
mentais e/ou múltiplos não possa beneficiar-se
do currículo da base nacional comum, deverá
ser proporcionado um currículo funcional para
atender às necessidades práticas da vida. O
currículo funcional, tanto na educação infantil
como nos anos iniciais do ensino fundamental,
distingue-se pelo caráter pragmático das
atividades previstas nos parágrafos 1o, 2o,
3o e 4o do Artigo 26 e no Artigo 32 da
LDBEN e pelas adaptações curriculares muito
significativas (PARECER 17, 2001, P.27).
		
O atendimento educacional especializado
aos alunos com deficiência deve buscar, além
da ampliação dos limites individuais, também a
promoção da independência para a realização
de tarefas e a construção da autonomia por
parte do aluno. As legislações brasileiras
específicas orientam que esta educação
deva ser ofertada obrigatoriamente pelos
sistemas de ensino públicos, em turnos
inversos ao da classe comum, em ambientes
de recursos da própria escola onde o aluno
está matriculado, em outra escola da rede
pública ou em centros especializados que
realizem esse serviço educacional, não
substituindo a escolaridade regular, mas
servindo de apoio e complemento à mesma.
1052

De modo geral, as adaptações que se
fazem necessárias no currículo devem
possibilitar a participação do aluno
com necessidades especiais em todo o
processo educacional, garantindo sua
integral inclusão, além de favorecer sua
permanência no ensino regular. Dentre tais
adaptações, destacam-se (MEC, 2000, p.07):
• A criação de condições físicas, materiais
e ambientais em sala de aula;
• Favorecer o melhor nível possível de
comunicação e interação do aluno com toda
a comunidade escolar;
•		
Permitir e favorecer a participação
do aluno em toda e qualquer atividade escolar;
• Priorizar a aquisição de equipamentos
e materiais específicos e necessários à
participação dos alunos com NEE;
• Incentivar a utilização de sistemas
alternativos de comunicação para alunos com
dificuldade de comunicação oral;
• Promover ações que busquem valorizar
o aluno com NEE, de modo a minimizar suas
limitações, favorecendo assim o processo de
autoestima.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL: DO PAPEL
PARA O REAL

DESFAZENDO ALGUNS MITOS SOBRE
A DEFICIÊNCIA

O tratamento dado à educação especial
atualmente é bem diferente de algumas
décadas atrás, principalmente no que tange a
preocupação com a criança com NEE e sua
realidade, quando a criança era mantida em
creches, centros de atendimento para deficientes
ou mesmo em casa, sob os cuidados da família.

Uma pessoa pode apresentar algum tipo de
deficiência ou múltiplas deficiências que podem ser
percebidas desde o nascimento, ou apenas com
o passar de seu crescimento e desenvolvimento.
		
Com tantos anos de exclusão e preconceito,
a integração das pessoas “deficientes” à
sociedade de modo geral (não apenas nas
escolas), traz estranhamento e curiosidade.
Tristemente, muitos mitos foram fortalecidos em
virtude da ausência de contato e convivência
corriqueira. E muito embora esta falta de
contato, tenha gerado certo desconhecimento
em relação aos hábitos ou à individualidade
das pessoas com necessidades especiais,
não podemos de observar que todos nós,
individualmente, temos nossas manias, nossas
cismas, nossos “toques”. É preciso enfrentar
e vencer alguns dos mitos que foram sendo
criados em nossa história político-educacional:

Hoje o processo de inclusão é uma realidade
e a educação especial, outrora sobre os
ombros da família, agora é de responsabilidade
do Estado, que precisa tornar efetiva todas as
propostas encaminhadas para uma educação
séria e que possa realmente auxiliar ao
educando com necessidades especiais.
Desde as adaptações curriculares e suas
implicações, como a formação dos profissionais
envolvidos e diretamente responsáveis para
sua efetivação. Diante disso Beyer retrata que:

• O surdo é agressivo e atrapalha o
Atualmente a educação especial encontra-se numa andamento da aula;

situação de crise de identidade. O monopólio histórico
da educação especial na área do ensino de crianças
com deficiência parece estar terminando. Cada vez
mais há pressões sociais no sentido da abertura
de espaços, para que as pessoas com deficiência
saiam de redutos segregados, dentre eles as oficinas
de trabalho protegidas e as escolas especiais, e
coloquem-se nos espaços comuns da sociedade,
isto é, nas escolas regulares, públicas e privadas, e
também no mercado de trabalho (BEYER, 2005, p.11).

• O deficiente mental não aprende e
atrapalha o andamento da aula;
• O deficiente mental é chato, pegajoso,
não respeita limites;
• O cego é meio “por fora” e “molão”, de
forma que nem aproveita muito das aulas;

• A criança que tem paralisia cerebral é
Nesse sentido, o Ministério da Educação perigosa, agressiva, não dá para conviver com
elaborou um material específico que serve outras crianças;
de orientação das ações necessárias: o
• A criança que tem paralisia cerebral é
“Projeto Escola Viva – Garantindo o acesso e
permanência de todos os alunos na escola”, retardada, nunca vai aproveitar nada do ensino
em uma classe regular;
com o intuito de fornecer suporte técnicocientífico aos educadores, de modo a orientar
• As crianças com deficiência têm
ações para um ensino de qualidade. Através inúmeros problemas de comportamento;
da Secretaria de Educação Especial, o projeto
• As crianças com deficiência têm
elaborado procurou abranger as diferentes
problemas
e necessitam de cuidados que só
necessidades, elaboradas numa coletânea
com cinco cartilhas (BRASIL, 2002). os educadores especiais são capazes de dar;
• As crianças com deficiência são
dependentes e incapazes de fazer quaisquer
coisas sozinhas (MEC, 2000, p.12/13)
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É inegável que uma criança portadora de
alguma deficiência, terá limites e habilidades
diferentes das demais. No entanto, isto não é
regra única de indivíduos com necessidades
especiais. Uma criança pouco estimulada
em suas habilidades motoras, por exemplo,
terá dificuldades para correr ou subir
escadas, por exemplo. E isso faz dela um
indivíduo com necessidades especiais?
Sendo assim, podemos afirmar que não
há impeditivos para que qualquer criança,
com ou sem deficiência, se relacione e,
através de adaptações ou de mecanismos
alternativos, passe a interagir e participar de
atividades regulares com o restante do grupo.

Assim como com o avanço da medicina,
muitas doenças que afastam indivíduos do
convívio social, estigmatizadas como “débeis
mentais”, com acompanhamento e tratamento
especializado, hoje estão inseridas nas
instituições de ensino e no mercado de trabalho.

É nesse sentido que o Projeto Escola Viva
buscou abranger as necessidades gerais e
específicas de cada deficiência, apresentando
sugestões em cartilhas específicas que
podem ser adaptadas de acordo com a
realidade de cada comunidade escolar, de
cada classe, de cada aluno. Vale salientar
que não se trata de um projeto pedagógico
fechado (nem poderia ser!), visto que o ser
Existem ferramentas que possibilitam a humano está em constante evolução, e no
articulação e o aprendizado, assim como a processo ensino-aprendizagem, o ato de
inserção na sociedade, de modo a transformar planejar deve ser alvo de reflexões constantes.
os limites e possibilitar o progresso das
pessoas com necessidades especiais.
Dentre as mais conhecidas destacam-se a
linguagem de sinais – LIBRAS e a leitura labial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação inclusiva começa a trilhar caminhos mais concretos, apesar de ainda ser
necessário vencer muitas barreiras e estruturar mais solidamente as bases para uma educação
de qualidade e que atenda realmente as necessidades desses alunos.
		
A realização de um trabalho pedagógico consciente para alcançar metas e objetivos
educacionais na educação inclusiva precisa passar por uma formação mais ampla dos
educadores que atuam na rede pública de educação, assim como ampliar o efetivo de
profissionais especialistas que possam complementar o trabalho pedagógico que a escola
inicia.
		
Para que as mudanças propostas aconteçam é preciso que as ações planejadas ocorram
simultaneamente. Não basta que sejam aprovadas leis discriminando o que fazer e como
fazer, é preciso que sejam criadas oportunidades e que ocorram investimentos de todas as
partes: sociedade, família e escola.
		
O processo de inclusão não pode ser unilateral. A criança necessita de apoio familiar e
de especialistas, precisa encontrar desafios na escola e sentir-se acolhido. Para tanto suas
necessidades precisam ser conhecidas e respeitadas.
		
É necessário que a escola entenda seu papel formador e sua responsabilidade para o
desenvolvimento desse cidadão. Que sejam observadas as ações urgentes e que as adaptações
(curriculares e sociais) tornem-se prioridade no Projeto Político Pedagógico, envolvendo não
apenas o grupo escola, mas também toda a sua comunidade em prol de uma educação
realmente ‘para todos’.
		
As reflexões acerca da educação inclusiva devem considerar todos os aspectos importantes
para um aluno – portador ou não de necessidades especiais. Considerar a educação para
além do olhar assistencialista, como uma instituição socializadora, buscando oportunizar ao
aluno com necessidades especiais uma formação mais ampla, que lhe possibilite tornar-se
dono de si e de suas decisões, capaz de interagir, decidir, discordar, dividir, somar; capaz de
torna-se um cidadão autônomo.
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A APRENDIZAGEM PEDAGÓGICA
ESCOLAR DIGITAL NO ENSINO DA
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

RESUMO: Questionam-se: como é desenvolvido o letramento no processo alfabetizador?
Qual a diferença entre alfabetização e letramento? Objetivou-se destacar o papel do letramento
no aprendizado escolar como amplamente reconhecido. Mostrar que as características da
criança e a escola também influem. Tendo em vista que algumas crianças na fase escolar
apresentam dificuldade em seus processos de aprendizagem, relativas á questões afetivas
podendo influenciar tal processo. A metodologia desenvolvida neste trabalho foi à revisão
bibliográfica para mostrar que a construção da leitura e da escrita começa muito antes da
criança ir à escola sabendo caminhar, falar e escutar. Quando professores e educadores
têm uma reflexão pedagógica é mais fácil analisar o porquê do seu aluno não aprender
e quais os fatores que levam o aluno a ter dificuldades no processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Aprendizagem; Alfabetização; Letramento; Pedagogia.
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INTRODUÇÃO

O

artigo a importância da alfabetização e do letramento na alfabetização digital escolar
justifica as causas do sucesso da aprendizagem, bem como de suas dificuldades,
deixarem de ser localizada somente no aluno e no professor e passarem a serem
vistas como um processo maior com inúmeras variáveis que precisam ser apreendidas com
bastante cuidado pelo professor, pedagogo e a participação gestora da escola. Especificamente
na área educacional, o computador tem se transformado em mais um dos recursos didáticos
do educador.
Com essa visão questionam-se como é desenvolvido o letramento no processo alfabetizador?
Qual a diferença entre alfabetização e letramento? Por que não explorar o computador como
ferramenta educacional?
Como objetivo teve-se destacar o papel do letramento no aprendizado escolar como
amplamente reconhecido. Mostrar que as características da criança e a escola também
influem. Tendo em vista que algumas crianças na fase escolar apresentam dificuldade em seus
processos de aprendizagem, relativas á questões afetivas podendo influenciar tal processo.
Quando professores e educadores têm uma reflexão pedagógica é mais fácil analisar o
porquê do seu aluno não aprender e quais os fatores que levam o aluno a ter dificuldades
no processo de aprendizagem. Muitas das vezes os mesmos tendem a procurar um culpado
para isso tudo, e o maior crucificado são as famílias em que o aluno vive por sua postura e
comportamento.
A metodologia desenvolvida neste trabalho foi à revisão bibliográfica para mostrar que
a construção da leitura e da escrita começa muito antes da criança ir à escola sabendo
caminhar, falar e escutar. E escrever é ler é dar transcendência no tempo e no espaço ao
caminhar, falar e escutar.
Paradoxalmente o lema de muitas escolas é: quietas, caladas, paradas, se contrapondo aos
primeiros indícios se sua construção dos mecanismos da leitura e escrita.
Dessa forma demonstraram-se no artigo os princípios e processos da alfabetização e
letramento.
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INFORMÁTICA EDUCACIONAL E
INFORMÁTICA EDUCATIVA
Estamos no século XXI e a sociedade passa
por grandes transformações, tanto em aspectos
econômicos, financeiros, culturais e sociais
como também educacionais. A exigência é
um sistema educacional cada vez mais eficaz.
O analfabetismo perdura ao longo dos anos
e assume hoje uma gravidade maior, não
só porque a evolução da sociedade já não
aceita mais esse tipo de restrição ao exercício
pleno da cidadania, mas também, porque
o dinamismo atual do mercado de trabalho
requer trabalhadores com qualificação e
capacidade de manejo das novas tecnologias.

mercado. No Brasil, a questão da informática
relacionada com a educação já tem sua
história (MORAES, 1995), apesar de poder
ser ainda considerada como recente, já vem
demonstrando sua presença tanto em nível de
política pública como de uma prática pedagógica
relacionada ao cotidiano de várias escolas.
Para a organização dessa política é necessária à
formação de recursos humanos altamente capacitados
para o novo sistema. Até 1985 as universidades se
apresentavam como os principais formadores, mas como
havia a necessidade de aumentar a oferta quantitativa,
atribuiu-se ao ensino de 1º e 2º graus (atuais Ensino
Fundamental e Ensino Médio) a tarefa de contribuir
para a formação de recursos humanos. Buscava-se
com isso garantir o “lugar do Brasil como um país
capaz de desenvolver e utilizar a principal tecnologia
produzida no século XX” (OLIVEIRA, 2009, p. 27).

Surgiram, também, de acordo com
Oliveira (2009, p. 30), várias recomendações
norteadoras que até hoje influenciam a
política governamental: que as atividades de
informática na educação fossem balizadas
por valores culturais, sociopolíticos e
pedagógicos da realidade brasileira; que os
aspectos técnico-econômicos não fossem
definidos em função das pressões do
mercado, mas em função dos benefícios
sócio-educacionais que pudessem gerar; que
o governo viabilizar recursos para desenvolver
atividades de pesquisa e experimento sobre
o uso de computadores na educação; que o
A tecnologia no contexto educacional não uso de recursos computacionais não fosse
deve ser tratada apenas como um processo considerados como nova panacéia para
de desenvolvimento natural, mas também, enfrentar problemas da educação básica ou
como o resultado de uma luta pela
sobrevivência
do
Para Almeida (2009), a introdução
da informática na educação deve ser
percebida, levando em consideração o
quadro de desenvolvimento e crise mundial.
Na visão do autor, faz-se necessária uma
nova reorganização das forças produtivas,
sendo a informática mais uma etapa neste
processo de divisão da força de trabalho a
nível mundial. Quando se fala na inserção da
informática na educação, em paralelo, levamse em conta questões mundiais de produção,
onde a educação tem um papel importante
no
desenvolvimento
do
capitalismo.
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como substituta da carência de docentes e
de recursos instrucionais elementares; que
fossem criados projetos-piloto, de caráter
experimental, em universidades, objetivando
a realização de pesquisa sobre a utilização
da informática no processo educacional.
É essencial que nos preocupamos com
a questão pedagógica quando falamos de
tecnologia dentro da escola. Assim, para
Valente (apud OLIVEIRA 2009), Galictis cuja
preocupação está voltada aos aspectos
pedagógicos, afirma que o papel do
computador na educação vem se definindo
na medida em que se questiona A função da
escola e do professor, uma vez que para ele, “A
função do aparato educacional não Deve ser a
de ensinar, mas de Promover o aprendizado”.
Ainda para Oliveira (2009), modificando uma
concepção da escola, modifica-se também o
papel do professor, que passa a ser, não mais o
repassador de informação, porém o facilitador
No processo de ensino-aprendizagem.
Também, Chaves (apud OLIVEIRA 2009),
abordando a questão pedagógica da entrada do
computador na educação que, afirma, embora
não tenhamos provas contundentes a respeito
do potencial deste instrumento pedagógico,
acredita que o contato regrado e orientado da
criança não trabalho com o computador pode
contribuir, positivamente, para acelerar seu
desenvolvimento cognitivo e intelectual, em
especial sem que concerne ao raciocínio lógico
e formal, uma capacidade de pensar com rigor
e de encontrar soluções para os problemas.
Para Chaves (apud OLIVEIRA 2009),
não será apenas com o computador que
se atingirem tais objetivos. No entanto, esta
máquina traz o elemento motivacional, tanto
para os alunos quanto para os professores.

Quase toda forma de utilização do computador
por parte da Criança Deverá surtir algum benefício
pedagógico. Algumas formas de utilização Serão
mais adequadas para o desenvolvimento de
habilidades Certas, algumas formas se adaptam
melhor à consecução de outros objetivos
educacionais (CHAVES apud OLIVEIRA 2009, p. 17).

Papert (1986, apud OLIVEIRA 2009,
p. 123) acredita que uma articulação do
potencial do computador com um novo
modelo de escola pode Garantir uma
transformação de todo o processo de ensinoaprendizagem hoje existente e enfatiza:
A presença do computador nos permitirá mudar
o ambiente de aprendizagem fora das salas de
aula de tal forma que todo o programa que todas
as escolas Tentam ensinar atualmente grandes
dificuldades com, despesas e limitado sucesso,
será aprendido como a criança aprende a falar,
menos dolorosamente, com Êxito e sem instrução
organizada. Isso implica, obviamente, como escolas
que as que conhecemos hoje não terão lugar nenhum
futuro (PAPERT, 1986, apud OLIVEIRA 2009, p. 123).

É um fato importância de se buscar
sempre novas estratégias de ensino,
atualizar o conhecimento e Desenvolver
novas metodologias para o trabalho na
escola. Se tratando de uma escola que
vise à inclusão e um ensino de qualidade
este fato torna-se ainda mais eminente.
A interação com pessoas, sendo todas
diferentes entre si em suas características
pessoais, Potencialidades, habilidades e
Necessidades é à base do desenvolvimento
de todos para uma vida mais plena. Durante
anos a Educação Especial funcionou como um
sistema paralelo e não como parte integrante
do sistema geral de educação, criou-se um
mito de que é difícil trabalhar com pessoas
portadoras de necessidades especiais.
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Não é fácil, mas é totalmente possível, pois
mudanças requerem viáveis de infraestrutura
e um professor competente, sendo que isto
sempre foi necessário para uma educação
que vise o pleno desenvolvimento dos alunos.
É preciso um Sensibilizar a sociedade conviver
com a diversidade humana dentro das escolas
inclusivas, inclusivas Empresas e dentro
de políticas públicas inclusivas. Pois estes
são os alicerces do processo de inclusão.
Na Escola Inclusiva todas as pessoas
portadoras de Necessidades Educativas
Especiais Têm direito à escolarização, o mais
próximo do normal Possível. O seu objetivo
é acolher todos que apresentem alguma
diversidade, e assim trata-se, indiscutivelmente,
de uma sociedade de direitos para todos:
A inclusão é um motivo para que a escola se modernizar
e os professores aperfeiçoem suas práticas e, sendo
assim, a inclusão escolar de pessoas deficientes tornase uma consequência natural de todo um Esforço de
atualização e de reestruturação das atuais Condições
do ensino básico (MANTOAN, 1997, p.120).

Desta forma uma inserção do computador
na escola inclusiva apenas vem ao
encontro do objetivo mais importante:
educar
com
qualidade
e
respeito.

Esse é um retrato de nossas escolas,
reflexo que nos faz lembrar que apenas nas
primeiras décadas do século XX o direito
ao ensino público se tornou legal, por
isso, o índice de analfabetismos no Brasil
continua lamentável. Alfabetizar e letrar vão
além da simples decodificação dos códigos
alfabéticos, assim é necessário haver uma
revisão das antigas formas de alfabetizar.
Conforme as palavras de Magda Soares
(2012) julgam-se imprescindível haver uma
conscientização sobre a importância da
alfabetização para esse novo milênio, visto que
num mundo em rápida e crescente evolução
como o qual em que vivemos é necessário que
o adulto que não conseguiu ser alfabetizado
na época adequada, incorpore que nunca é
tarde para começar e como ele faz parte do
mundo, deve ser sujeito deste mundo e não
simplesmente espectador (SALES, 2018, p. 03).
Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco
porque, no quadro das atuais concepções psicológicas,
linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita. A
entrada da criança (e também do adulto analfabeto)
no mundo da escrita se dá 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, 2012, p. 15).

Portanto, ele distinguirá estes dois mundos
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NO
como sendo o da natureza e o da cultura; o papel
PROCESSO DE APRENDIZAGEM
do homem na realidade e com ela; as relações
Alfabetizar é a tarefa mais importante no
processo de ensino e aprendizagem e não
tem sido fácil para os professores das séries
iniciais do Ensino Fundamental exercê-la de
forma eficaz, principalmente quando temos
por base o nosso país, o qual ao longo de
sua história enfrentou crises severas com
o fracasso da alfabetização nas escolas
brasileiras, diante disso pode-se afirmar
que vivemos num país cujos índices de
fracasso vem se reduzindo, mas continuam
inaceitáveis (MORAES, 2012, p. 21).
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entre a natureza e a comunicação dos homens;
a cultura como resultado de seu trabalho, de
seu esforço (re) criador. O analfabeto aprende
criticamente a necessidade de aprender a ler
e a escrever. “É entender o que se lê escrever
o que se entende” (FREIRE, 2012, p. 72).

Os métodos tradicionais de alfabetização que
conhecemos, apesar das diferenças que apresentam,
têm uma única e comum teoria de conhecimento
subjacente: a visão empirista/associacionista de
aprendizagem. Segundo tal perspectiva, o aprendiz
é uma tábula rasa e adquire novos conhecimentos
(sobre o alfabeto) recebendo informações prontas
do exterior (explicação sobre letras e sons) que,
através da repetição do gesto gráfico (cópia) e da
memorização (das tais relações entre letra e som),
passariam a ser suas (MORAES, 2012, p. 27).
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Por isso, a alfabetização não pode ser
como uma doação, de fora para dentro, mas
de dentro para fora, pelo próprio analfabeto,
ajustado pelo professor (FREIRE, 2012, p. 72).

Ler é um conjunto de habilidades e
comportamentos que se estendem desde
simplesmente decodificar sílabas ou palavras
até ler Grande Sertão Veredas de Guimarães
Rosa. Uma pessoa pode ser capaz de ler
um romance um bilhete, ou uma história
em quadrinhos, e não ser capaz de ler um
romance, um editorial de jornal. Assim ler é
um conjunto de habilidades, comportamentos,
conhecimentos, que compõem um longo e
complexo continuum (SOARES, 2012, p. 48).

Ferreiro (2008) em sua concepção de
alfabetização se opõe a Magda Soares quando
enfatiza que o processo de alfabetização é
restrito, refere-se apenas ao aprender/ensinar
a ler e escrever, a codificar e decodificar
os signos linguísticos. Na sua visão como
alfabetizadora o processo de alfabetização e
letramento são conceitos que embora distintos
constituem-se em elementos complementares.

Assim como outras coisas, ler é uma questão de
compartilhar. Compartilhar objetos, compartilhar
tarefas compartilhar os significados construídos em
torno delas. No entanto, nessa atividade compartilhada
a responsabilidade é diferente para o professor e
para os alunos, pois o primeiro pode se colocar ao
nível dos segundos, para ajudá-los a se aproximar
dos objetos perseguidos (SOLE, 2014, p. 173).

Conforme Sales (2018, p. 04) “o
desenvolvimento da competência leitora não
finaliza quando o aluno domina o sistema
de escrever e ler; o processo é contínuo e
conta com a participação do aprendiz nas
práticas que se envolvem a língua escrita”
e que se traduz na competência de ler e
produzir textos dos mais variados gêneros.
Quanto maior o acesso à cultura escrita, maiores as
possibilidades de construção de conhecimentos sobre
a língua, mais se estabelece à comunicação com os
textos impressos, por meio da busca da compreensão;
constituindo uma tarefa permanente, que se enriquece
com novas habilidades à medida que se manejam
adequadamente textos cada vez mais complexos, sabese que ler é um processo que se desenvolve ao longo de
toda escolaridade e de toda vida (SALES, 2018, p. 04).

Assim, de acordo com Soek; Haracemiv;
Stoltz (2009, p. 40) “o letramento não acontece
apenas dentro das classes de alfabetização.
Ele acontece antes e durante a alfabetização
e contínua para o resto da vida”. Dessa forma,
conforme as autoras, as habilidades de leitura
e escrita deixaram de ser vistas como o simples
desenvolvimento de habilidades motoras para
assumirem o papel de habilidades culturais e
sociais necessárias à vida de todo cidadão.

O termo letramento está intrínseco no
processo de alfabetização, uma vez que
considera o sujeito social no processo de
construção do seu conhecimento. Segundo
sua teoria a alfabetização caracteriza-se pela
sucessão de etapas cognitivas que, sem a
instrução direta vinda dos adultos, elaboradas
pelas crianças em processo de construção
do conhecimento a partir da interação com É preciso que no decorrer do letramento, o alfabetizando
o meio social e escolar (FERREIRO, 2008). entenda que, há certa dose de representações arbitrárias,
as quais exigem estratégias cognitivas próprias. Ele [o
aluno] deverá saber [...] em que casos pode haver
situações arbitrárias; deverá saber que é preciso
memorizar a forma das palavras (FARACO, 2012, p. 10).

Solé
(2014,
p.18),
defende
que
“compreender e interpretar textos escritos
de diversos tipos com diferentes intenções
e objetivos contribui de forma decisiva para
Faraco (2012) relacionando som e letra
a autonomia das pessoas”, na medida em
divide o sistema linguístico em dois grupos
que a leitura é um instrumento necessário
onde no primeiro mantém relações biunívocas,
para que nós manejamos com certas
em que há uma determinada unidade sonora
garantias em uma sociedade letrada.
corresponde a certa gráfica; no segundo
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mantém relações cruzadas, dividindo-se O LETRAMENTO DENTRO DA ESCOLA
ainda, e considerando a unidade sonora que
possui mais de uma representação gráfica
A escola é um importante lugar para ser
desenvolvido
o letramento, mas pena que
possível havendo ainda uma unidade gráfica
que representa mais de uma unidade sonora. muitas vezes visa apenas à alfabetização,
deixando de lado o que seria primordial no
processo de ensino aprendizagem. Quando
Micotti (2012) faz reflexões discutindo
falamos de Alfabetização uma das palavras
temas presentes no cotidiano escolar, que vem a cabeça é Emília Ferreiro. Junto
propondo soluções possíveis para questões com suas colaboradoras em publicações
relacionadas ao processo de alfabetização. de livros e grupo de pesquisas sobre
Nesta perspectiva buscam-se fazer com que o alfabetização: Ana teberosky, Alicia Lenzi,
aluno domine a linguagem em sua dimensão Suzana Fernandez, Ana Maria Kaufman,
discursiva, oral e escrita, em diversas situações. Lílian Tolchinsk e Margarida Gómez Palácio.
Para a concepção interacionista, consideraA mestra Emília Ferreiro psicolinguística
se a linguagem como um trabalho social e argentina revolucionou o conceito de
histórico, no qual as pessoas se constituem alfabetização com seus métodos construtivistas/
e operam com recursos diversos, desde que sócio-interacionista dos grandes Pensadores
consigam a significação do que querem. Vygotsky e Piaget, o ato de ensinar deslocase pelo ato de aprender através da construção
Considera-se que a utilização da escrita do conhecimento do educando absorvendo o
que lhe é ensinado, mediado pelo educador
para o registro do saber produzido pelo homem
intervindo e trabalhando os aspectos afetivos,
é acompanhada por uma transformação cognitivos e motores. Antes centrado no
gradativa nos mecanismos de transmissão do professor que ensina, passou a ser no aluno
conhecimento.
que aprende método da construção do
saber, respeitando o tempo do aluno e ao
Inicia-se então um processo de acumulação mesmo tempo valorizando o seu ritmo de
aprendizagem e o meio no qual está inserido.
do saber, gerando a possibilidade de
criação de conhecimentos novos a
Desviou o enfoque do “como
partir do acervo já disponível. Se de
se ensina” para “como se
início, a escrita é apenas suporte
aprende”, colocando a escrita
gráfico da memória auditiva, com
no seu devido lugar, tirando
da escola o monopólio da
o advento da tipografia, a palavra
alfabetização no centro
é retirada do seu universo sonoro
dessa
questão que o sujeito
e transformada numa configuração
ativo e inteligente descrito
no espaço da página impressa.
por Piaget. Ferreiro lançou
com Ana Teberosky, o livro
“Psicogênese da Língua
Escrita (2008)”, onde
aborda os níveis estruturais
da linguagem escrita
durante
o
processo
de alfabetização que
os
alunos
se
encontram e se
desenvolvem
em diferentes
r i t m o s .
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Emília Ferreiro (2008) divide os estágios
pelo qual a criança passa durante o processo
em nível pré-silábico (início da fonetização
da escrita), onde a criança escolhe as
letras que se familiariza de acordo com
suas hipóteses de escrita. A palavra que
está escrita representa o nome da figura
desenhada e que está sendo mostrada.
Associa as pessoas, não preocupando com
o som da letra. Usa uma quantidade de letras
menores que tem cada palavra (usa duas
ou três letras), percebe que é preciso variar
caracteres para obter diferentes palavras.

suas habilidades. Se ela se sentir segura
ela poderá enfrentar todas as dificuldades
que encontrará no processo de ensino
aprendizagem com êxito, pois se mostrará que
tem equilíbrio emocional e que sabe respeitar
os limites a qual foi colocada, adquirindo
também sua independência: “alfabetizar e
letrar são duas ações distintas, mas o ideal
seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar
a ler e escrever no contexto das práticas
sociais da leitura e da escrita, de modo que
o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo,
alfabetizado e letrado” (SOARES, 2012, p. 47).

O nível silábico onde a criança já tem
consciência das diferenças na representação
da escrita das palavras relaciona-se com o
som. Usa letras aleatórias ou usam só vogais
ou apenas consoantes, letras inventadas ou
também repete letras que entendem devido
o número de sílabas das palavras. Fazem
correspondências aos sons e escolhem
letras de forma ortográfica ou fonética.

A pré-escola deve trabalhar todos os
conhecimentos prévios, pois é lá que a
criança começará o processo de ensino
aprendizagem e é de lá que crescerão os
futuros donos deste país. A criança deve brincar
para assim desenvolver suas habilidades
de nível global, como, jogos, brincadeiras,
brinquedos, histórias, músicas, dramatizações,
entre
outros
estímulos
concretos.

O nível alfabético que é a etapa final da
A pré-escola pode ser considerada a ponta
evolução. A criança já sabe assimilar que as pé inicial para colocar em prática as habilidades
sílabas são apenas unidades, mas, que
adquiridas na sociedade dentro da
podem ser separadas em unidades
escola com maior direcionamento, por
menores. Ela ainda não tem
isso é muito importante que a
uma identificação garantida
criança a frequente. Quanto
do som com a identificação
mais estimularmos nossas
da letra, e pode ter
atividades
cerebrais
dificuldades de ortografia
maior será o desempenho
na
escrita,
supondo
do indivíduo no processo
necessidade de análise
de ensino aprendizagem.
fonética das palavras. A
pré-escola recebe este
Os
pais
precisam
nome justamente para que
pesquisar muito bem na
todos entendam que ela é
hora de escolher a primeira
um período preparatório para
escola de seus filhos, pois
que o aluno receba as primeiras
infelizmente ainda encontramos
informações formais, pois ele já trás de
escola que esquecem o lúdico e encara
casa uma grande bagagem que deve
a alfabetização como fator único dentro
ser usada dentro do contexto escolar.
da pré-escola. Com certeza os pais que
incentivam uma boa educação dos seus
A criança para aprender ela precisa estar
filhos, seja dentro ou fora da escola estarão
em um ambiente que a torne feliz e que
contribuindo para o futuro deles e da nação.
a deixe à vontade, para assim exercitar
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A deficiência na leitura é um problema que
atinge muitas crianças, nas séries iniciais,
fazendo com que muitas não consigam alcançar
o mundo da escrita e da leitura. Perante a
esse problema o educador deve desenvolver
estratégias estimulando as crianças no hábito
da leitura, possibilitando o contato com diversas
informações e conhecimentos e também
estratégias na prática pedagógica, tornandoos leitores eficientes e escritores eficazes.

escolar esperado e também perdem o gosto
pela leitura, podendo muitas vezes abandonar
os estudos, Cíntia Alves Pereira e Eli Santiago
Júnior, colocou as seguintes perguntas
para se entender esse processo alfabético:
A criança que ainda não se alfabetizou, mas já
folheia livros, finge lê-los, brinca de escrever, ouve
histórias que lhe são lidas, está rodeada de material
escrito e percebe seu uso e função, essa criança
é ainda ‘analfabeta’, porque não aprendeu a ler e a
escrever, mas já penetrou no mundo do letramento,
já é de certa forma, letrado (SOARES, 2012, p. 24)

Deve promover horários para leitura,
propondo um ambiente aconchegante, expor
diversos livros e deixar que as crianças
A partir da leitura de variados autores
possam manipulá-los e lê-los, levá-los para
casa para ler junto com seus familiares. poderemos refletir e saber o que poderemos
fazer para resgatar a autoestima e trazer
Ensinar a ler e a escrever, mesmo com esse aluno para as salas de aula mostrando
os problemas que as instituições de ensino que entender a alfabetização é possível e
enfrentam, é sempre sua função principal, que todos são capazes. Mostrar também
e que deve sempre acontecer de forma que a postura da escola e do professor pode
natural, de acordo com a realidade do aluno. influenciar nesse processo. Alfabetizar letrando
é ensinar a ler e escrever no contexto das
Kleiman (2012) diz que a leitura possibilita a práticas sociais da leitura e da escrita, assim
compreensão do mundo, a comunicação com o educando deve ser alfabetizado e letrado.
os outros, a formação pessoal e profissional,
questionamento de ideias, momentos de lazer
e prazer, de estímulo à imaginação ampliando
assim nossos conhecimentos de mundo. È na
escola que a criança tem mais contato com a leitura
e com a escrita; desse modo, a escola precisa
assumir essa responsabilidade, priorizando
o ensino da leitura, bem como da escrita.
O ato de ler é um processo abrangente e complexo; é
um processo de compreensão, de intelecção de mundo
que envolve uma característica essencial e singular
ao homem: a sua capacidade simbólica e de
entendido não só no sentido mais restrito de
situação imediata de interação com o outro
pela mediação da palavra. Tendo no horizonte
essa concepção de palavra enquanto signo
vivo, dialético, voltado para o outro, que nossas
preocupações sobre a leitura têm sido suscitadas
(BRANDÃO-MICHELETTI 2007, p. 17).

Percebendo que muitas crianças
lêem e escrevem abaixo do nível
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No Brasil os conceitos de alfabetização e
letramento se mesclam e se confundem. A
discussão do letramento surge sempre envolvida
no conceito de alfabetização, o que tem levado
a uma inadequada e imprópria síntese dos
dois procedimentos, prevalecendo o conceito
de letramento sobre o de alfabetização.

Magda Soares (2012, p. 23) enfatiza que “o
letramento não é só de responsabilidade do
professor de língua portuguesa ou dessa área,
mas de todos os educadores que trabalham
com leitura e escrita”. Mesmo os professores
das disciplinas de geografia, matemática
e ciências. Alunos lêem e escrevem nos
livros didáticos. Isso é um letramento
Não podemos separar os dois processos, específico de cada área de conhecimento.
pois a princípio o estudo do aluno no universo O correto é usar letramentos, no plural.
da escrita se dá concomitantemente por
meio desses dois processos: a alfabetização,
Não adianta simplesmente letrar quem não
e pelo desenvolvimento de habilidades da tem o que ler nem o que escrever. Precisamos
leitura e escrita, nas práticas sociais que dar as possibilidades de letramento. Isso é
envolvem a língua escrita, o letramento. importante, inclusive, para a criação do sentimento
de cidadania nos aluno (SOARES, 2012).
Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco
porque, no quadro das atuais concepções psicológicas,
lingüísticas 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 (SOARES,
2012, p. 14).

Considera-se importante a produção
e divulgação de programas informáticos
educativos ajustados às necessidades
dos currículos, é importante que esses
programas sejam interativos e que promovam
uma aprendizagem cognitiva, mas sem
os restantes elementos que constituem o
círculo escolar educadores, equipamentos,
novas atitudes de ensino; não valerão
de nada sem esses programas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de recursos tecnológicos em sala de aula representa um papel importante
no processo educacional. Por um lado, permite que comece a haver na aula mais trabalho
independente por parte dos alunos. É essencial, portanto, que os professores despertem para
a importância de envolver os alunos em atividades computacionais por meio da utilização
de softwares, pois, estes permitem que seja criado um caminho que transita da imaginação
à abstração por meio da reflexão, análise, síntese e da utilização e criação de múltiplas
estratégias para solucionar problemas.
Contudo, é preciso lembrar que o domínio da leitura envolve uma série de habilidades
complexas que precisam ser desenvolvidas progressivamente. Muitas são desenvolvidas fora
da escola, mas a maioria precisa da escola para realizar tal tarefa. Embora haja grande
quantidade de pesquisas sobre o tema, ainda não foram desvendados completamente os
mistérios da leitura e a diversidade de fatores que nela interferem. A leitura é muito mais do
que um instrumento escolar. É um passaporte para a entrada na cultura escrita.
Considera-se que a leitura não é somente a apropriação do ato de ler e escrever; ela
envolve um domínio de um conjunto de práticas culturais que envolvem uma compreensão do
mundo diferente daquele que não tem acesso à leitura, tem em si um papel tão importante e
significativo na sociedade que podemos dizer que ela cria novas maneiras de pensar e agir.
Os processos de alfabetização são gradativos e dependem também do espaço físico em
que a mesma é realizada. Transformar a escola e particularmente a sala de aula num ambiente
que estimule as mais variadas situações da escrita, realização coletiva, em pequenos grupos,
em pares ou classes, toda facilita a expressão livre do aluno.
Defende-se a formação inicial do professor alfabetizador pautada em conhecimentos
teórico-metodológicos capazes de provocar o diálogo entre teoria e prática, na busca uma
aprendizagem significativa para a docência nas séries iniciais do ensino, promovendo, assim,
uma prática reflexiva, teorizada e viabilizada como possibilidade de construção de uma escola
democrática e de qualidade.
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A MÚSICA COMO INSTRUMENTO
FACILITADOR DA APRENDIZAGEM

RESUMO: A música como uma estratégias torna o ato de aprender mais agradável, sendo assim
um instrumento facilitador da aprendizagem. O presente artigo pretende analisar como a música é
utilizada e contribui para o aprendizado global do aluno. E tem como objetivos, compreender como
a música pode ser utilizada como instrumento facilitador na aprendizagem dos alunos, analisar
como a música desenvolve capacidades cognitivas, sociais e emocionais quando trabalhadas
no dia-a-dia escolar e identificar como os profissionais de ensino percebem e trabalham a música
como facilitadora no processo de ensino-aprendizagem e promoção do desenvolvimento do aluno.

Palavras-chave: Música; Educação; Aprendizagem; Escola.
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INTRODUÇÃO

A

s linguagens expressivas e artísticas no cotidiano da sala de aula são utilizadas
como estratégia no processo ensino aprendizagem, e quando usadas de maneira
apropriadas, são de grande importância para o pleno desenvolvimento do educando.

A música como uma dessas estratégias torna o ato de aprender mais agradável, sendo
assim um instrumento facilitador da aprendizagem.
O presente trabalho pretendeu analisar como a música é utilizada, como ela contribui para o
aprendizado global do aluno e compreender como a música pode ser utilizada como instrumento
facilitador na aprendizagem dos alunos, analisar como a música desenvolve capacidades
cognitivas, sociais e emocionais quando trabalhadas no dia-a-dia escolar e identificar como
os profissionais de ensino percebem e trabalham a música como facilitadora no processo de
ensino-aprendizagem e promoção do desenvolvimento do aluno.
O docente não utiliza a música como um adjunto da educação, desvalorizando a real
importância para o desenvolvimento da criança, classificando-a como estratégia de recreação
ou somente como preparatório festivo da instituição escolar.
A partir de leituras, observou-se a obrigatoriedade do ensino da música como facilitadora da
prática educativa, porém ainda há certas resistências por parte dos educadores e instituições
de ensino, que se limitam a trazer a música para a sala de aula somente como forma de
relaxamento e não como fonte enriquecedora no aprendizado dos alunos.
A pesquisa se justifica devido à necessidade de encorajar educadores e escola a buscar
a música como um recurso facilitador, tornando o ensino mais divertido e prazeroso, pois a
música é uma poderosa aliada educacional, devendo ser considerada uma grande auxiliadora
no processo do ensino aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, linguístico,
psicomotor, social e afetivo da criança.
A pesquisa contribui efetivamente para que os educadores reflitam sobre a importância
da musicalização nas salas do ensino fundamental, e para que eles tenham uma formação
adequada visando beneficiar o desenvolvimento e a aprendizagem.
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A HISTÓRIA DA MÚSICA NA
EDUCAÇÃO
O século XIX deu início ao trabalho
de formação musical desenvolvido nos
Conservatórios Musicais, fundamentandose na teoria inatista que acreditava que a
aprendizagem musical era privilégio dos
alunos considerados talentosos. De acordo
com Pinto (1998), o ensino de música no
Brasil, com a chegada dos portugueses, esteve
relacionado à catequização dos indígenas
pelos padres jesuítas; orações e documentos
importantes eram transformados em canções
para conversão dos indígenas ao catolicismo.
Sua história começa com os índios e
com a música feita pelos jesuítas que aqui
aportaram. Esse encontro entre a música
dos jesuítas e a música dos indígenas é a
pré-história da música popular do Brasil.
No período Pombalino, com a expulsão
dos jesuítas, Marquês de Pombal ao tentar
estruturar o reino com o absolutismo, propõe
outra forma de organização de ensino,
afetando principalmente o ensino de
música. Com isso, inicia-se o gradativo
processo de desligamento da prática
musical na escola regular, passando
isto a acontecer nos conservatórios e
academias, visando mais o aprendizado
técnico da música (PINTO, 1998, p. 14).
Assim, desde a saída dos jesuítas no séc
XIII até o início do séc.XX pouco foi feito em
relação ao ensino de música em nossas
escolas. Nos Parâmetros Curriculares
Nacionais de Arte - PCN's mostra que na
segunda parte busca as artes no ensino
fundamental, destacando quatro linguagens:
Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Porém
de acordo com os PCNs e com o advento
do Estado Novo a música tornou-se, por sua
vez, uma disciplina obrigatória nos currículos
escolares. O governo buscou então por meio
dela, proporcionar uma formação moral e
cívica por meio do Canto Orfeônico que
1073

difundia as ideias de coletividade e civismo.
Em 1988, com a promulgação da
Constituição, iniciava-se as discussões que
culminaram com a criação da nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 20
de dezembro de 1996. Com a lei 9.394/96 a
Arte passou a ser considerada um componente
curricular obrigatório da educação básica,
"O ensino de arte constituirá componente
curricular obrigatório, nos diversos níveis
de educação básica, de forma a promover
o desenvolvimento cultural dos alunos" (Art.
26, § 2*), sendo a música destacada como
uma das linguagens artísticas a ser ensinada
na escola, ao lado das Artes Visuais, da
Dança e do Teatro, (p.30). Nas últimas
décadas deste século, a aprendizagem na
área de música passou a receber influências
das teorias cognitivas em sintonia com os
procedimentos pedagógicos contemporâneos.
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De acordo com a LDBN - 9.394/96, Art. 35
[...] As oportunidades de aprendizagem
de arte, dentro e fora da escola, mobilizam a
expressão e a comunicação pessoal e ampliam
a formação do estudante como cidadão,
principalmente por intensificar as relações
dos indivíduos tanto com seu mundo interior
como com o exterior (BRASIL, 1998, p.19).
No entanto, a obrigatoriedade da Lei, por
si só, não garantia que o ensino de Arte na
escola fosse desenvolvido com a qualidade
necessária para que os alunos terminassem
a sua formação escolar fazendo arte, ou
seja, compreendendo as múltiplas facetas
que envolvem o universo da arte a fim de
que "[...] sua produção artística ganhe
sentido e possa se enriquecer também
pela reflexão sobre a arte como objeto de
conhecimento". (PCN's- Brasil, 1997, p. 43).

Nesse sentido, se o educador estiver
interessados que seus alunos alunos aprendam
Arte e aprendam Música, é preciso apostar
numa proposta de ensino que abra espaço para
a diversidade, a fim de que se torne possível.
Segundo os Parâmetros Curriculares
Nacional a diversidade permite ao aluno
a construção de hipóteses sobre o lugar
de cada obra no património musical da
humanidade, aprimorando sua condição de
avaliar a qualidade das próprias produções e
a dos outros (PCN's - BRASIL, 1997, p. 75).
O Canto Orfeônico caracterizava-se como
um coral em que ideias políticas eram
passadas ao povo de acordo com o governo,
partindo do tom patriótico; seu principal
representante foi Villa Lobos.Em 1942 foi
criado o Conservatório Nacional de Canto
Orfeônico para formação de professores
em nível de segundo grau, responsáveis
pelo ensino de música nas escolas.
No ano de 1960 surgiram os primeiros
cursos de formação musical em nível superior
e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDBN 4.024 de 20 de dezembro
de 1961, o ensino de música transformou
o Canto Orfeônico em Educação Musical.
Consta no PCNs que nesse período a
Educação Musical passou a ter um enfoque
diferente: a música deveria ser sentida, tocada,
dançada, além de cantada. Sugeria-se então a
utilização de jogos, instrumentos de percussão,
rodas e brincadeiras, com a finalidade de
promover o desenvolvimento auditivo e rítmico,
além da expressão corporal e a socialização
das crianças, que deveriam ser estimuladas
a experimentar, improvisar e criar (p.26).
Já em 11 de agosto de 1971, com a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
- LDBN -5.692, a música foi incorporada
à Educação Artística, extinguindo-se a
disciplina Educação Musical. Esta lei
aproximou as áreas de Artes Visuais,e a
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Música configurando o espaço pedagógico
para o ensino de Artes. Essa medida resultou
no quase desaparecimento das atividades
musicais na escola, devido à formação
precária do educador que não dispunha de
um amplo conhecimento dessa linguagem.
A partir dos anos 80 constitui-se o
movimento Arte-Educação com a finalidade
de conscientizar e organizar os profissionais
de Arte, tanto da educação formal como na
informal. Isso permitiu que se ampliassem
às discussões sobre a valorização e o
aprimoramento do professor, que reconhecia o
seu isolamento dentro da escola e a insuficiência
de conhecimentos e competência na área, com
o intuito de rever e propor novos andamentos à
ação educativa (PCNs — BRASIL, 1997, p.30).

humano, não apenas, visando à formação
específica ou profissional do aluno.

O DESENVOLVIMENTO DA
INTELIGÊNCIA MUSICAL
A música com o significado grego quer
dizer, a arte das musas, é uma forma de arte
que se constitui basicamente em combinar
sons e silêncio seguindo uma pré-organização
ao longo do tempo. A música é uma forma
de expressão, não é atoa que está presente
em todas as culturas, podendo assim traduzir
linguagens sonoras capazes de transmitir
sentimentos, pensamentos e sensações,
conforme o local que se escuta (BRASIL, 2001).

É considerada por diversos autores como uma
prática cultural e humana. Atualmente não se
Deve-se ter a consciência da importância conhece nenhuma civilização ou agrupamento
da
educação
como
musical
como que não possua manifestações musicais
parte da formação integral de cada ser próprias. Embora nem sempre seja feita com
esse objetivo, a música pode ser vista como
uma forma de arte, considerada por muitos
como sua principal função (BRASIL, 2001).
A arte e a música nas escolas brasileiras,
vem ganhando espaço no ensino
nos
últimos anos, de maneira muito variada,
sendo assim podemos
concordar sobre
o trabalho com as diferentes culturas,
encontrada
no
Parâmetro
Curricular
Nacional de Arte PCNs (BRASIL, 2001).
As oportunidade de aprendizagem de
arte, dentro e fora da escola, mobilizam
a expressão e a comunicação pessoal e
ampliam a formação do estudante como
cidadão, principalmente por intensificar as
relações dos indivíduos tanto com o seu
interior como no exterior (BRASIL 1998, p.19).
De acordo com os PCN's as músicas de
praticamente todas as culturas até o século
XIX, tem por finalidade de conceder ao aluno
maiores oportunidades para o desenvolvimento
de uma inteligência musical. A musicalidade por
meio das culturas locais, regionais, nacionais
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e instrumentais, por sua vez nos convida organização,
disciplina,
concentração,
conhecer a nossa língua musical materna, atenção e até descobertas e apreciação
onde os PCN's no mostra que: a música por algo agradável (GAINZA, 1988, p. 120).
sempre esteve associada às tradições e às
culturas de cada época (BRASIL, 1998, p. 52).
O aluno precisa interagir com a música,
para que possa assimilar toda a sua
Toda e qualquer proposta de ensino que mensagem e beleza, além de saber interpretátem por base a diversidade musical, deve ter la entendendo o que ela quer dizer.A teoria
em mente que é necessário abrir espaço para das inteligências múltiplas estudadas por
o aluno trazer a música para a sala de aula, Fonterrada 1994 no campo musical, sugere
dando-lhe confiança e que o trabalho proposto que existe um conjunto de habilidades,
e o acesso as músicas tenha significado chamadas de inteligências, e que cada
para o seu desenvolvimento pessoal e indivíduo as possui em grau e em combinações
tenha significado as atividades proposta. diferentes.
Para
Fonterrada
(2003):
A música é muito importante para o
desenvolvimento e o aprendizado da criança.
Ela é uma das formas de expressão da
humanidade, ela também serve para que
as crianças assimilem expressões vitais da
cultura de seu povo. Para Gainza (1998),
a linguagem musical é excelente meio
para o desenvolvimento de expressão,
do equilíbrio, da auto - estima e do
autoconhecimento, além do poderoso meio
de integração social (GAINZA, 1988, p. 120).
O educador deve iniciar o seu trabalho
verificando antes de mais nada qual é o estilo
musical de seus alunos, ou seja fazer uma
sondagem, a partir desta, pode-se iniciar,
conscientizando os mesmos da letra, ritmo e
canção. A apresentação musical deve conter
temas interdisciplinares na sala de aula,
para que possa tomar o aprendizado mais
prazeroso, buscando desenvolver atitudes
e habilidades necessárias da leitura, da
escrita e produção (GAINZA, 1988, p. 120).
A música tem função de socializar e
contribuir no desenvolvimento e na formação
integral do indivíduo despertar habilidades
e condutas na criança, fazendo com que o
sujeito sinta-se sensibilizado pela melodia,
sendo assim fica livre para expressão. por
meio das músicas trabalhadas em sala
de aula, as crianças adquirem uma forma
pessoal de expressão, transformação no seu
vocabulário, atitudes de iniciativa, cooperação,

o aprendizado da música envolve a
constituição do sujeito musical, a partir da
constituição da linguagem da música. O uso
dessa linguagem irá transformar esse sujeito,
tanto no que se refere a seus modos de
perceber, suas formas de ação e pensamentos,
quanto em seus aspectos subjetivos. Em
consequência, transformará também o
mundo deste sujeito, que adquirirá novos
sentidos e significados, modificando também
a própria linguagem musical (FONTERRADA,
apud
LOUREIRO,
2003,
p.114).
De acordo com o autor, a musicalidade
pode proporcionar um bom produto, e todo ser
humano possui certas capacidades essenciais
em cada uma das inteligências, mas, mesmo
que um indivíduo possua grande potencial
biológico para determinada habilidade, ele
precisa de oportunidades para explorá-la e
desenvolvê-la. Forquin (1982) afirma que:
a
educação
musical
deve
ser
indissoluvelmente
cultural,
gestual
e
emocional, enquadrando-se numa formação
global da personalidade. Com vistas a esta
finalidade fundamental, a busca de recursos
pedagógicos permanece indefinida; tanto
quanto os outros setores, também aqui não
existem, receitas infalíveis, mas apenas
opções e direções mais ou menos fecundas ou
esterilizadoras em função da única coisa que
nos importa: fazer da música um dimensão
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integrante da personalidade, uma permanente
exigência de vida (FORQUIN, 1982, p.82).
Sendo assim, a escola deve respeitar as
habilidades de cada um, e também propiciar
o contato com atividades que trabalhem as
outras inteligências, mesmo porque, todas as
atividades que são realizadas utilizam mais
do que uma inteligência. Ao considerar as
diferentes habilidades, a escola está dando
oportunidade para que o aluno se destaque
em pelo menos uma delas, ao contrário
do que acontece quando se privilegiam
apenas as capacidades lógico-matemática
e linguística
(FORQUIN, 1982, p.82).
O trabalho realizado com a multiplicidade
de manifestações musicais das diferentes
culturas, pode contribuir para que os alunos
compreendam melhor as inter-relações
existentes entre elas. Ou seja, a perspectiva
intercultural possui uma importante contribuição
para os estudos e práticas do ensino de
música , este ensino pode desempenhar um
papel relevante na compreensão das questões
colocadas pela abordagem da música
na sala de aula (FORQUIN, 1982, p.82).
A música ajuda a desenvolver a inteligência
da criança porque ela estimula a formação
das sinapses, ou seja, as ligações entre
as células nervosas – os neurônios. Essas
conexões envolvem áreas responsáveis
pela linguagem, memorização, expressão
corporal, além da acuidade auditiva, a
atenção, a disciplina (FORQUIN, 1982, p.82).

A MÚSICA E A PRÁTICA PEDAGÓGICA
A música é um instrumento importantíssimo
para o desenvolvimento do corpo, senso
estético e crítico autoestima, coordenação
motora, maior capacidade de aprendizagem
e criação em várias áreas do conhecimento.
O que proporciona oportunidades aos
educandos
motivar-se
e
assimilarem
melhor a aprendizagem (JOLY, 2003).
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Haja vista, que nossa sociedade não valoriza
o ensino desta arte, sendo considerado sem
valor. Ou seja, sua prática deveria ser educativa
e atrativa no cotidiano escolar. Mas para que
isto aconteça é necessário que os professores
adotem uma nova prática, onde a aprendizagem
se desloque para uma organização linear
de conteúdos, possibilitando o aluno
interagir com o meio social (JOLY, 2003).

contexto escolar. Forquin (1993) considera
que:
“o sistema escolar vem contribuir
para a hegemonia social e cultural e que
somente a nova sociologia da educação pode
auxiliar no entendimento do motivo porque a
música popular é ignorada pelos professores
privilegiando somente a música seria”.

Segundo Joly (2003), existe uma relação
muito estreita que a música relaciona-se
também com outros processos de cognição:
a memória, imaginação, comunicação verbal e
corporal, além de estimular o autoconhecimento
e a auto expressão. Assim vemos que as
atividades musicais coletivas favorecem o
desenvolvimento socialização, estimulando
a compreensão, participação e cooperação.
Dessa forma a criança vai desenvolvendo
o conceito de grupo (JOLY, 2003).

o tratamento metodológico dado à
expressão musical na educação infantil e
demais séries iniciais tem-se restringido a
um momento de recreação, ou somente
ao tempo em que se preparam números
musicais para festas comemorativas da
escola. Para ela não há nenhum compromisso
ou objetivo relacionado ao desenvolvimento
expressivo da criança (SILVA, 1992).

Portanto todo cuidado é pouco e não
devemos permanecer passivos diante das
Sabemos que as práticas pedagógicas múltiplas possibilidades de conhecimento.
musicais não estão ao alcance de todos, o Devemos levar em consideração as
que deveria servir para escola de exemplo, nossas experiências e de nossos alunos.
não favorecendo somente aqueles alunos que
já possuem uma educação cultural e social A MÚSICA COMO MOTIVADOR DO
diferenciada. Por este motivo, as atividades APRENDIZADO
como cantar fazendo gestos, dançar, bater
palmas, pés, são experiências importantes
A música é uma poderosa aliada
para criança, pois elas permitem que se educacional, a mesma deve ser considerada
desenvolva o senso rítmico, a coordenação uma verdadeira de expressão, o que é
motora, fatores importantes para o processo parte integrante da formação global da
de aquisição da leitura e escrita (JOLY, 2003). criança. Segundo Leda Silva (1992):

Além disso, ao expressar-se musicalmente
em atividades que dêem prazer, demonstrando
um sentimento de segurança e alta realização.
Tendo em vista, que a música comprovadamente
pode trazer enormes benefícios para saúde
física e mental dos alunos e professores, e deve
ser usada como um componente curricular
na sala de aula. Sendo assim aquele aluno
que não teve oportunidades anteriores, sua
situação é mais complicada, deve ser criado
junto a esse aluno formas de prazer nas aulas
de educação. No caso do uso da música
popular nas práticas educativas musicais no

Para
Mônica
Uriarte
(2005):
defende a teoria que a música na sala de
aula é vista como tempo para deleite, para
combater a exaustão de outras atividades
mais diferentes. Isso irá desenvolver sua
capacidade auditiva, exercitar a atenção,
concentração e a capacidade de análise
e silêncio de sons (URIARTE,
2005).
Um cuidado deve sempre permear a prática
docente no caso das atividades musicais,
que é o de trabalhar os conteúdos teóricos
paralelamente com as atividades práticas
preocupando-se em manter o prazer na relação
que se estabelece entre professor, aluno e
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música, mantendo a espontaneidade, que
A música não substitui o restante da
deverá estar sempre presente (URIARTE 2005). educação, ela tem como função atingir o
ser humano em sua totalidade. Na óptica
As artes em geral, e neste caso a de Stefani (1987, p. 31), a música afia as
música, estão diretamente ligados a objetos emoções, pois as pessoas vivem mergulhadas
simbólicos, que são desmistificados por em um oceano de sons. A educação tem como
meio de descoberta, da apreensão e meta desenvolver em cada indivíduo toda
exteriorização dos mesmos. A criança que a perfeição de que é capaz. Porém, sem a
consegue desenvolver pouco a pouco a utilização da música não é possível atingir esta
apreciação sensorial aprende a gostar ou meta, pois nenhuma outra atividade consegue
não de determinados sons e para reproduzi- levar o indivíduo a agir (STEFANI, 1987).
los e criarem novos sons desenvolvendo
sua imaginação. A boa música harmoniza
A música é ouvida porque faz com que
os seres humanos, trazendo-o de volta as pessoas sintam algo diferente, se ela
sentimento e ação. Uriarte (2005) explica que: proporciona sentimentos, pode-se dizer
“a música afeta de duas maneiras distintas que tais sentimentos de alegria, melancolia,
no corpo do indivíduo: diretamente, com o violência, sensualidade, calma e assim
efeito do som sobre as células e os órgãos, e por diante, são experiências da vida que
indiretamente, agindo sobre as emoções, que constituem um fator importantíssimo na
influenciam numerosos processos corporais formação do caráter do indivíduo. Em qualquer
provocando a ocorrência de tensões e lugar e qualquer hora respira-se a música,
relaxamentos em várias partes do corpo”. sem se dar conta disso (STEFANI, 1987).
Portanto, é muito importante exercitar
a criança para ouvir os sons desde muito
pequena, pois esse treino irá desenvolver sua
memória e atenção. A música atua no corpo e
desperta emoções, neste sentido ela equilibra
o metabolismo, interfere na receptividade
sensória e minimiza os efeitos de fadiga ou
leva a excitação do aluno (STEFANI, 1987).
Estudos nos mostram que a música
quando bem trabalhada desenvolve o
raciocínio, criatividade e outros dons e
aptidões, por isso, deve-se aproveitar esta
tão rica atividade educacional dentro das
salas de aula. Muitos são os educadores
que já perceberam as possibilidades de
avançar pedagogicamente por caminhos
mais cativantes, utilizando a música como
parceira, investindo nas suas características
mobilizadoras para atrair e fazer crescer seu
grupo, compreendendo e experimentando seu
valor no processo educativo (STEFANI, 1987).

1079

As atividades musicais nas escolas devem
partir do que as crianças já conhecem,
desta forma, se desenvolve dentro das
condições e possibilidades de trabalho de
cada professor. Casar música e educação
dentro de uma sala de aula, além de gerar
resultados animadores e gratificantes, faz
com que a difícil tarefa de ensinar seja muito
mais gostosa e divertida (STEFANI, 1987).

A MÚSICA NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES E NO DIA A DIA
ESCOLAR
Muito se tem falado sobre a importância
da música no cotidiano escolar, das suas
possibilidades enquanto área de conhecimento
específico, apesar de ter sido retirada dos
currículos escolares na Reforma de Ensino, por
meio da Lei 5.692/71, que criou a disciplina
de Educação Artística, cabendo então ao
educador, a difícil, ou impossível tarefa de
trabalhar com os três discursos artísticos:
plástico, teatrais e musicais (PENNA, 2001).
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Esta mudança legal acabou por criar um
professor polivalente, ao qual não foram
dadas as condições necessárias para bem
responder aos conteúdos exigidos, e o
que vemos depois destas três décadas é a
música sendo utilizada nas escolas como
forma de preparar eventos comemorativos;
promover relaxamento e algumas vezes,
o descanso das crianças (PENNA, 2001).

elas na sua relação espontânea com a mesma.

Cabe aos professores criar situações de
aprendizagem nas quais as crianças possam
estar em relação com um número variado de
produções musicais não apenas vinculadas ao
seu ambiente sonoro, mas se possível também
de origens diversas, como, de outras famílias,
de outras comunidades, e de outras culturas de
diferentes qualidades: folclore, música popular,
Segundo Penna (2001, p.4), faz-se música erudita, etc. (PENNA, 2001, p.4).
necessário buscar meios para capacitar o
professor das primeiras séries para o trabalho
Infelizmente, isso está longe do que é visto
musical em suas turmas. A escola, enquanto hoje, quando a música está à disposição dos
espaço institucional para transmissão de aspectos promocionais das escolas, com o
conhecimentos
socialmente
construídos objetivo de preparar um repertório musical para
pode-se ocupar em promover a aproximação ser apresentado em comemorações cívicas ou
das crianças com outras propriedades da religiosas. Quando se fala destes processos
música que não aquelas reconhecidas por educacionais, assumisse que o professor
precisa construir um projeto coletivo na sala de
aula, com conhecimento e confiança mútuos,
baseado nas trocas e diálogos, construindo um
compromisso coletivo que articula e dá sentido
às atividades cotidianas (PENNA, 2001, p.4).
A inserção da Educação Musical na escola
se justifica por: proporcionar o desenvolvimento
das sensibilidades estéticas e artísticas, da
imaginação e do potencial criativo, o sentido
histórico da nossa herança cultural, meios de
transcender o universo musical de seu meio
social e cultural, desenvolvimento cognitivo,
afetivo, psicomotor e o desenvolvimento da
comunicação não verbal. Assim, deve-se ter
em mente que a Educação Musical deve ser
inserida como prática educativa obrigatória no
contexto escolar, a fim de se desenvolverem
as capacidades pessoais dos educadores
e dos educandos (PENNA, 2001, p.4).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da pesquisa que a Música é a arte de combinar os sons e o silêncio.
Por este motivo a música é de extrema importância para o desenvolvimento do
indivíduo. Desde cedo entramos em contato com os sons, e é por meio deste que
podemos desenvolver sensações, sentimentos, pensamentos, ideias e valores.
É importante salientar que o ensino de música visa desenvolver atitudes e habilidades
necessárias para a prontidão da leitura, da escrita, da matemática e de outras disciplinas,
esse ensino também amplia o universo do aluno, ajudando em seu vocabulário, em atitudes de
iniciativa, cooperação, disciplina e concentração. Quando é inserida na escola e bem direcionada,
a música é um agente facilitador do processo educacional, desenvolvendo no indivíduo
habilidades sociais, físicas, cognitivas e motoras, e facilitando sua comunicação com o meio.
Para que a música seja importante na formação de cidadãos críticos é necessário
que todos tenham a oportunidade de participar ativamente como ouvintes, intérpretes,
compositores e improvisadores dentro e fora da sala de aula. É importante que o educador
veja a importância de trabalhar com a música na sala de aula, para isso, deve abrir
espaço para que o aluno possa trazer a música para dentro do ambiente escolar, deixando
com que ele desenvolva seu lado pessoal em atividades de apreciação e produção.
Cada cultura possui seus próprios tipos de música totalmente diferentes em seus estilos,
abordagens e concepções do papel que ela deve exercer na sociedade. A música seria,
nesse caso, a capacidade que consiste em saber expressar sentimentos através de sons
artisticamente combinados ou a ciência que pertence aos domínios da acústica, modificando-se
esteticamente de cultura para cultura. A música existe e sempre existiu como produção cultural.
Cabe aos pais e aos professores incentivarem a criança a se interessarem pela música,
pois é por meio dela que a criança pode se comunicar e se expressar melhor. A música está
presente em todos os momentos da vida, e ela tem caráter totalmente significativo no processo
ensino-aprendizagem uma vez que faz parte integral da formação global do ser humano.
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CHRISTIANSON, Helen. A música no
desenvolvimento da criança. Rio de Janeiro:
Editora Delta, 2005.
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O DANÇAR NA ESCOLA: O ENSINO DA
DANÇA COMO LINGUAGEM ARTÍSTICA
NA ESCOLA

RESUMO: O propósito deste trabalho é evidenciar a importância de aprender dança como
linguagem e conhecimento e não somente como repertório ou danças prontas na escola.
Busca refletir como o conhecimento da linguagem pode dar um novo significado ao ensino
e aprendizagens desses repertórios, assim como propor processos de leitura e produção de
danças em ambientes escolares. A pesquisa aborda, através de uma revisão bibliográfica,
que é preciso lembrar que, aprender os signos da linguagem da dança requer antes de tudo
que haja o dançar, a incorporação desses signos. Ressalta ainda, que, a dança deve ser
vista como uma rede de relações que inclui movimento e ação sobre o mundo. Concluiu-se
que, ao ser vista também como uma área de conhecimento, sendo compreendida como arte,
linguagem e conhecimento, a dança contribui para que as crianças expressem seu universo
do fazer arte. Assim, portanto, relaciona também a participação e o conhecimento necessários
na formação do educador para que ele possa compreender e trabalhar a dança/corpo/
mundo de modo a favorecer o desenvolvimento expressivo das crianças na fase escolar.

Palavras-chave: Infância; Linguagem Artística; Dança; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

A

maneira como as pessoas definem a dança é muito ampla. Algumas a associam à
uma coreografia, onde os movimentos precisam estar em conjunto numa repetição
em que todos fazem o mesmo, ao mesmo tempo, e assim, a dança vincula-se à
presença do movimento. Para outras, a dança só existe se houver música. E há ainda, aquelas
que acreditam que a dança seja uma brincadeira, que, em algum momento, poderá virar uma
dança e que precisa acontecer em local apropriado, como um palco.
Quando a dança é vista como uma repetição de movimentos pode trazer para as crianças
e as pessoas ao seu redor, professores e familiares, um sentimento negativo como o “erro” e
a frustração. Por isso, aquilo que se acredita ser dança e que está impregnado no imaginário
sociocultural das crianças e sociedade como um todo, muitas vezes impede ou mesmo dificulta
o desenvolvimento de trabalhos contínuos, amplos e aprofundados de dança nas escolas de
Educação Infantil.
A partir dessas reflexões, o presente artigo busca refletir, assim como propõe a autora
Isabel A. Marquês, que as crianças tenham o direito de conhecer e vivenciar as artes, incluindo
a dança como forma de ação e expressão no mundo. Segundo ela, é importante incorporar
propostas de dança na escola do ponto de vista da arte, assim evidenciando a dança como
conhecimento e linguagem artística. Através das falas das crianças é possível ter referências
concretas de suas vivências e experiências, bem como suas expectativas em relação à dança
na escola fazendo com que o processo de ensino e aprendizagem seja impregnado de
sentidos. Do mesmo modo, relata que cabe aos professores, embora não tenham tido formação
específica para ensinar dança nas escolas de Educação Infantil, ir além de seus próprios
conceitos sobre a dança e de repertórios prontos, devem compreender os componentes da
linguagem da dança e suas relações favorecendo os processos criativos e de interpretação da
dança em situação escolar.
Espera-se que a pesquisa possa responder ou trazer para reflexão a importância do ensino
da dança como linguagem artística na escola. Evidenciando que, para que possa educar,
a dança na escola deve ser vista com arte, conhecimento e linguagem artística e, que, ao
envolver uma rede de relações, tem um enorme potencial a ser compartilhado com as crianças
de todas as idades. A pesquisa será feita por meio de uma abordagem qualitativa, e terá como
principal teórica (MARQUES, 2012) e alguns teóricos que abordam o assunto.
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ANALISANDO ALGUNS CONCEITOS
DE DANÇA

como apenas movimento, também aqui vale
ressaltar que a dança não pode ser vista
somente como uma brincadeira, mas como arte.

A grande maioria das danças que se
conhece, e que estão no imaginário social dos
brasileiros, não se separam dos movimentos.
Isabel A. Marques, em seu livro Interações:
crianças, dança e escola chama a atenção
para o fato de que é mais comum a percepção
das pausas nas danças em dança cênica
como o balé e flamengo, por exemplo, devido
a sua intencionalidade em pausas na dança.

Segundo Marques (2012), ao abordar
o tema, e de maneira alguma, querendo
diminuir a importância e a necessidade
de brincar, “o ideal seria não ser mais
necessário discutir a importância do brincar
na Educação Infantil”. Para ela, brincar e
dançar são linguagens muito próximas, mas
distintas, pois constituem-se em campos de
conhecimentos diferentes, têm contribuições
Isso se dá porque a dança como construção específicas à educação das crianças.
artística é justamente fruto de processos de
Uma importante diferença entre a dança
composição de seus artistas. O jogo entre
possibilidades de movimento e não movimento e a brincadeira: cada linguagem colabora
fazem parte do processo coreográfico dos de maneiras diferentes na constituição e
profissionais da dança. (MARQUES, 2012, p. 23) construção de corpos em sociedade. A
brincadeira constitui corpos lúdicos, a dança,
corpos cênicos. Corpos lúdicos e cênicos
Segundo a autora, a dança não pode ser dialogam na cena social, mas são diferentes
definida somente como movimento e não – sendo um só! (MARQUES, 2012, p. 33-34).
movimento, destacando que se entendida
como arte, a dança é relação de vários
componentes, relação entre diferentes campos
de significação. É preciso atentar-se para as
relações entre: quem/com quem se move? O
que se move? Onde se move? E principalmente:
por que se move? Enfatiza MARQUES (2012)
Desse modo, dependendo da maneira
como a dança for ensinada poderá abrir
espaços para que corpos se relacionam
consigo mesmos entre si e com o mundo. Em
outras palavras como diz MARQUES (2012):
São as redes de relações, a articulação,
ou ainda as relações de nexo entre os
signos que fazem com que a dança se
torne uma linguagem. Conceber a dança
como linguagem é justamente uma das
grandes contribuições da dança em
situação escolar (MARQUES, 2012, p. 28).

De acordo com a autora, o corpo cênico
tem potencial criador, criativo e construtor
da linguagem artística, assim ele compõe
e transforma as relações estéticas. Do
mesmo modo, inventa proposições à medida
que leem e produzem dança, por isso o
professor deve permitir e possibilitar que
corpos cênicos se tornem também corpos
expressivos, comunicáveis e significativos
para quem dança. Afirma ainda que, “é
primordial pensarmos a dança na escola
também como uma dança lúdica, que
brinca, que permite e incentiva relações
- e não imposições” (MARQUES, 2012).

Na mesma linha de pensamento, JOHNSON
(1990) afirma que os corpos enquanto projetos
comunitários, assim como a sua função não
utilitária são fundamentais para a compreensão
de muitas relações entre as brincadeiras e as
danças. Para ele, são os corpos socialmente
Outro conceito apresentado para a dança constituídos e historicamente construídos que
está vinculado à brincadeira. E da mesma brincam e dançam e, ao mesmo tempo, “são
forma que a dança não pode ser entendida as brincadeiras e as danças que constituem
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e constroem nossos corpos, e que, portanto,
O que a autora propõe é que “as crianças
nos constituem e constroem, conclui. aprendam a ler (em seus corpos) os repertórios
de dança”, e isso poderia ser feito dançando e
Ao enfatizar essa postura a escola estaria compreendendo o contexto desses repertórios.
trabalhando e educando corpos cênicos E que, com essa consciência, essas
lúdicos, onde a dança brincada faz com trajetórias seriam impregnadas de sentidos e
que a brincadeira vire dança. Segundo o professor conduzirá os alunos a tornarem
Marques (2012) esta atitude está bem longe se leitores e também produtores da dança,
da visão que se tinha da arte da dança compreendendo aquilo que estão dançando,
antes, no sistema tradicional da dança, sua linguagem artística (MARQUES, 2012).
em que se impedia a formação de corpos
cênicos também brincantes e autorais.
Considerando a linguagem como uma ação
sobre o mundo, a dança pode ser compreendida
Relacionando a brincadeira com a dança como linguagem artística - e não somente
em suas aulas, o professor estaria contribuindo como repertório - com o mesmo potencial de
para a educação de corpos sociais cidadãos agir sobre o mundo. Portanto deve se ensinar
brincantes que saberiam estabelecer vínculos e aprender a dança como linguagem artística,
com os outros e com o mundo em que possibilitando que cada criança tenha uma
vivem. Vale refletir ainda, sobre mais um experiência corporal estética e que estabeleça
conceito de dança, o de que ela não é só relações entre quem, o quê, como e onde se
um repertório, e sim linguagem. E aqui se dança, ou seja, trabalhe com os campos de
encontra o propósito dessa pesquisa, onde significação, inclusive dançando repertórios.
não se tem a pretensão de menosprezar os
repertórios trabalhados em sala de aula, uma
Um último conceito importante a ser refletido,
vez que eles existem e são importantes fontes e que vem a acrescentar esse trabalho, é o
de conhecimento a serem aprendidos pelos de que dança não é somente divertimento,
alunos. O que se busca é uma reflexão sobre ela é conhecimento. A lei de Diretrizes e
os repertórios de danças trabalhados e de Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394),
que maneira eles estão sendo desenvolvidos estabelece em seu artigo 26, parágrafo 2º que:
e aprendidos. De acordo com Marques
(2012) é preciso que sejam trabalhados de
O ensino da arte constituirá componente
modo a favorecer uma compreensão das suas curricular
obrigatório,
nos
diversos
histórias e de seus contextos para que não se níveis da educação básica, de forma
caia na decoração e cópia dos mesmos. Uma a promover o desenvolvimento cultural
investigação orientada pelo professor amplia dos alunos (LDB 9394/96, art. 26).
o universo da dança e possibilita relações
com outros campos de conhecimento,
como os tempos, os lugares e as pessoas.
Embora historicamente, a Arte, até o
ano de 1996, tenha sido considerada
Contextualizar as danças de repertório somente como atividade e não como área
é uma forma de ressignificá-las, ou seja, de de conhecimento a ser ensinada, e mesmo
produzir novos sentidos, sentidos nos tempos sendo compreendida pela lei de Diretrizes e
presentes dos alunos. Esse é o primeiro passo Bases como disciplina, percebemos, ainda
para descobrirmos (tirar a coberta) aquilo que que, muitas pessoas atribuem a dança o
já existia e que passa a existir novamente nos conceito de divertimento, relaxamento ou
corpos de cada criança ao dançar - nesse mesmo uma forma de espairecer entre
exemplo, a Capoeira (MARQUES, 2012, p. 41). atividades mais duras que requerem esforço.
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Na década de 1980, o campo da Arte pode
contar com o apoio de Ana Mae Barbosa, que
através de suas pesquisas trouxe grandes
contribuições ao enfatizar que “o fazer
artístico compreende somente uma parcela
do conhecimento da linguagem da arte. Fazer
só não basta” (MARQUES, 2010, P. 147).

O DANÇAR NA ESCOLA

Segundo Marques (2012) a dança ao ser
compreendida como arte tem “valor em si
mesma, não deveria “servir” a nenhum outro
propósito”, assim conforme ela mesma afirma,
“não dançamos “para”, nós dançamos”. O que
a autora quer dizer é que não se dança “para”
Para BARBOSA (2010) o conhecimento da ler/estar o mundo, mas sim ler e estar no mundo.
Arte deve estar vinculado entre o fazer, no caso
da dança o dançar, a apreciação, olhar e ler e a
Nessa reflexão, a dança tem o potencial
contextualização. Essa forma de compreender papel de abrir possibilidades de experiência
o conhecimento em arte foi chamada de corporal estética, e não somente o de
Abordagem Triangular no Ensino da Arte, “funcional expressiva”. Quando trabalhada
sendo reconhecida internacionalmente como no contexto escolar a dança deve possibilitar
uma maneira de aprofundar o conhecimento vivências dos acontecimentos artísticos e a
nessa área em qualquer fase de escolarização. compreensão da própria arte. Da mesma forma,
os processos criativos dos próprios alunos
MARQUES (2012) afirma que, se a arte assim tornam-se vitais para que compreendam em
como qualquer outra área de conhecimento, seus corpos/mentes esses outros caminhos
tem conteúdos específicos a serem ensinados para a leitura de mundo (MARQUES, 2012).
e aprendidos, a dança deve ter o mesmo
enfoque, uma vez que faz parte da disciplina.
Quando vista como linguagem e não como
E partindo da proposta de Ana Mae Barbosa um conjunto de passos a serem ensaiados e
propõe o que ela chama de Dança no Contexto. repetidos, a dança abre caminhos para que a
criança seja protagonista de seu próprio corpo,
Tenho sugerido que, em situação de seus próprios movimentos e da sua própria
escolar, podemos expandir a prática da dança. Como bem relata MARQUES (2012):
dança (leitura corporal no fazer e apreciar)
e a contextualização (história, tempos e
A dança, se compreendida como arte,
espaços) para o universo das relações sócio linguagem e conhecimento tem o grande
político-culturais (MARQUES, 2012, p. 50). potencial de abrir canais para a expressividade
da própria criança no universo da fruição
Analisando experiências com essas e do fazer arte (MARQUES, 2012, p. 62)
propostas (Abordagem Triangular e Dança
no Contexto) a autora relata que é possível
Por outro lado, como bem coloca
perceber o quanto o olhar e os corpos das BARBOSA (1992) “se a arte não é
crianças se transformam quando tomam tratada como conhecimento, mas como
consciência de suas possibilidades corporais um grito da alma, não estamos fazendo
a partir da incorporação e corporeificação dos nem educação cognitiva nem emocional”.
signos da linguagem em diálogo com o fazer,
o apreciar e a contextualização da dança.
Para exemplificar esse pensamento
MARQUES (2012) cita as propostas livres
Assim, além de ser um divertimento a dança e espontâneas que correm o risco de não
passa a ser um campo de conhecimento trabalharem a compreensão de signos, a
que permite a criança aprender enquanto impregnação de sentidos e a incorporação da
dança e dançando aprende o contexto e os linguagem, além de requerer um preparo por
significados dos repertórios trabalhados. parte do professor para lidar com seus resultados.
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Segundo a autora, o universo da dança na
escola hoje, ainda é um grande desconhecido
para a maioria dos professores de educação
infantil, para ela introduzir outros conceitos
e ideias sobre a dança/corpo/mundo pode
ser um pouco amedrontador. Isso pela falta
de formação em dança da maioria dos
professores de educação infantil. Enfatiza
que, “nossos cursos de Pedagogia ainda
ignoram a arte – e, sobretudo, a dança
- como integrante do currículo escolar”.
MARQUES (2012) propõe então que,
qualquer trabalho relacionado ao ensino de
dança nas escolas relacione quatro faces de
uma quadra de princípios articuladores dos
processos de ensino e aprendizagem da dança/
arte. São elas a problematização, a articulação,
a crítica e a transformação. Acrescenta
que essas atitudes, independentemente de
sua hierarquia, propõem a construção de
pontes entre a arte, o ensino e a sociedade.

TRAÇANDO UMA PROPOSTA
METODOLÓGICA

experimentar e fazer escolhas a respeito de
como e porque desejam construir suas danças
– e suas vidas (MARQUES, 2012, p. 81).
Assim, segundo a autora, o importante
nesta fase de escolarização é que os alunos
sintam, dominem, percebam, escolham e
contextualizam as possibilidades do corpo
todo/partes/locomoção/pausa nos diferentes
tempos e espaços e não necessariamente
discriminem detalhadamente cada uma
dessas quatro chaves do movimento.
Relata que, esses desdobramentos
conceituais do corpo em movimento
pelo todo/por partes podem ser feitos ao
longo do processo escolar, com calma,
contextualização, e ainda, relacionados
com as outras áreas do conhecimento.
No início do processo de ensino de
dança, o importante é que possamos brincar
muito “com as partes do corpo” (sejam
elas quais forem) e com o “corpo todo”,
compreendendo e incorporando desafios,
possibilidades e relações do corpo nessas
circunstâncias (MARQUES, 2012, p.82)
MARQUES (2012) afirma que o corpo todo/
em partes pode dançar em locomoção no
espaço ou então em pausa, como uma estátua.
E que, para a criança pequena compreender
o fluxo de movimento no espaço e a restrição
desse fluxo seria um desafio muito prazeroso.

A autora apresenta em sua obra uma
proposta metodológica que, no caso do
ensino da dança, é definida por conceitos,
crenças e pontos de vista a respeito do
corpo, da dança, da educação, do mundo.
Para MARQUES (2012) “o corpo é um
Podemos nos deslocar de diversas
componente da linguagem da dança que
não pode ser dançado isoladamente”. maneiras e também parar de muitos jeitos
diferentes. Descobrir, dominar, identificar e
Iniciando o trabalho com o corpo criar essas maneiras de deslocar e de pausa
em movimento na Educação Infantil, pode ser bem divertido e interessante para as
ela propõe que este seja feito de forma crianças pequenas (MARQUES, 2012, p. 83).
simples, compreendendo-o em quatro
Para a autora quando o corpo pausa ele
grandes grupos de saberes relacionados:
o corpo com um todo e/ou partes, em também está dançando, e é possível que
locomoção no espaço ou em pausa neste momento sejam construídos espaços.
Assim, aponta cinco possibilidades e formas:
Incorporar, apreender e compreender o parafuso (torcida), parede (achatada), agulha
corpo como fluxos constantes entre parte/todo/ (alongada), bola (esférica) e piramidal. “Seria
movimento/pausa abre possibilidades para interessante que, até o fim do processo de
que as crianças possam ouvir seus corpos, escolarização da Educação Infantil, os alunos
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tenham sido pelo menos apresentados
Ao dançar em situação escolar, essas
a
essas
possibilidades”,
acrescenta. diferenças e semelhanças corporais podem – e
devem, como já vimos – aparecer de forma bem
Trabalhar a dança/arte na escola ainda clara: cada um, por ser um corpo uno e múltiplo,
contribui para as relações entre a linguagem tem o potencial de produzir também danças
da dança e outras áreas do conhecimento diferentes, diferenciadas. Somos tão iguais e
que estejam relacionadas aos componentes tão diferentes... (MARQUES, 2012, p. 100).
da linguagem que estão sendo trabalhados.
Onde uma área não se sobrepõe, ou é
Para Marques (2012), vale a pena conversar
classificada como melhor que a outra, e com as crianças sobre o prazer e a satisfação
sim que as redes de relações entre elas de ser único no mundo e ao mesmo tempo
permitem novos mapas de conhecimento. estar conectado a outras pessoas por nossa
etnia, gênero classe social dentre outros. Desse
Também é importante ressaltar que os modo, percebendo seu corpo e os corpos dos
processos criativos e interpretativos das outros, suas danças e as danças dos outros,
crianças na escola devem se alimentar “é possível às crianças, eminentemente
de leituras de mundo ricas, ampliadas e dançando, ou seja, fazendo/fruindo arte,
consistentes. Como comenta MARQUES inserirem-se de forma crítica nos universos
(2012), “ao mesmo tempo em que a dança das relações sociais cotidianas”, conclui.
fornece óculos para diferentes leituras
de mundo, são as leituras de mundo que
O espaço também é um dos componentes
alimentam a própria dança na escola”. importantes para que o ensino da dança
possa ser trabalhado, não basta que os alunos
saibam nomear e identificar “nível alto, baixo,
RELAÇÕES CORPO/SOCIEDADE
médio” e saibam se estatelar no chão ou ficar
MARQUES (2012) enfatiza que o nas pontas dos pés. É importante que sejam
componente corpo da linguagem da dança, problematizadas as relações entre corpo,
na Educação Infantil, pode ser uma fonte espaço, dança e sociedade (MARQUES, 2012).
riquíssima de conexões para dialogar e
Assim, o componente espaço pode ser
construir com os alunos redes de relações
sócio político-culturais. No entanto, não se ensinado e aprendido nas relações entre
deve ensinar dança para que as crianças espaço pessoal e espaço geral. E, as danças
aprendam outros conteúdos escolares, pois nele trabalhadas, se relacionadas a outras áreas
qualquer outra área de conhecimento ao se de conhecimento e a situações sociais, podem
relacionar com a dança tem por finalidade a ser ainda mais incrementadas, expandidas,
enriquecer e expandir suas possibilidades. relacionadas ao mundo em que vivemos e
contribuirão para a construção artística que,
Segundo a autora, nas propostas de por sua vez, traça relações com a sociedade.
articulação entre dança e a sociedade é
Ainda segundo Marques (2012), ao
importante fazer com que as crianças percebam
que seus corpos também são articulados incorporar novas possibilidades e sentidos
e conectados ao mundo, à sociedade, das relações corpo/espaço, as crianças
também
incorporando
novas
às pessoas. Para que elas percebam, estarão
compreendam e saibam opinar/agir sobre as possibilidades e sentidos de ser/estar no
dinâmicas das interações sociais em que vivem. mundo. “Dançar produzir e fruir dança é
uma forma de isso acontecer”, acrescenta.
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Portanto experimentar outras possibilidades
do corpo/espaço pessoal, geral e do
meio faz com que o que foi condicionado
socialmente seja revirado, questionado e
criticado – nos corpos e não na retórica.
Segundo a autora criar, inventar, produzir
danças com essas possibilidades faz
com que os condicionamentos espaços
corporais possam ser também transformados.

Poderá ser bem enriquecedor também
explorar o tempo de diferentes lugares,
como cidades, praias ou campo ou mesmo,
ainda segundo a autora, das diferentes
culturas existentes nas salas de aulas.
“Diferentes culturas têm diferentes relações
com o tempo”, completa.
Cabendo
ao professor portanto saber explorar a
riqueza em sua sala e comunidade escolar.

Outro componente apresentado por
Marques (2012) é o tempo, para ela
compreender que existe um tempo corporal
próprio e um tempo externo pode ser bem
interessante para o próprio dançar, pois a
arte, em si, é um constante jogo entre tempos
subjetivos (do artista) e objetivos (do público).
Na verdade, a compreensão do “tempo
do outro” é de grande valia nessa etapa de
escolarização. Conseguir começar a relacionar
“o meu tempo” e o “tempo do outro”
pode propiciar às crianças um olhar
mais crítico e transformador sobre
o mundo (MARQUES, 2012, p. 151).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa procurou abordar, através da revisão bibliográfica, a importância do
ensino da dança como linguagem artística na escola. Refletindo sobre os conceitos que as
pessoas atribuem a dança e buscando ampliar o verdadeiro sentido que ela tem, evidenciando
que dança não é somente movimento, brincadeira, repertório ou divertimento, mas também
relação, arte, conhecimento e, principalmente, linguagem, e uma linguagem artística que
possibilita a criança expressar-se no mundo, compreendendo e atuando de modo criativo,
ético e produtivo.
Procurou se evidenciar a compreensão de que dançar tem importância em si nos processos
de ensino aprendizagem e, também, para o olhar que se tem do mundo. A compreensão
das diversas faces do mundo, que se tem a partir dos componentes da linguagem da dança
permite que a criança seja também produtora de dança, de sua própria história.
Permitir a criança que ela possa criar, inventar e produzir danças faz com que os
condicionamentos espaços corporais possam também ser transformados. E essa postura será
cada vez acessível se o professor estiver preparado para lidar com esse desafio. Para tanto, os
professores devem refletir, conhecer e incorporar o universo da dança, dando continuidade à
sua formação a fim de contribuir para o trabalho significativo que o ensino da arte possibilita.
Com base nas reflexões aqui realizadas é certo que a linguagem da dança como forma de
ler o mundo e de fazer relações contribui para que a criança possa compreender e inserir-se
criticamente em nossa sociedade.
Assim, nos processos de ensino aprendizagem da dança na Educação Infantil deve existir
relações e articulação de conhecimento que pode ser trabalhado com os signos das linguagens,
possibilitando à criança expressar sua arte, seu modo de pensar e sua linguagem artística.
O professor ao estabelecer vínculos significativos entre a linguagem da dança e as dinâmicas
das interações sociais, acaba conhecendo e incorporando a própria dança e, da mesma forma,
permitindo que a criança também o faça. E dessa forma, o conhecimento e a aprendizagem
de mundo acontecem pela arte permeando as outras áreas do conhecimento.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: INCLUSÃO E
EDUCAÇÃO

RESUMO: A humanidade é constituída pela diversidade. Somos plurais, diversos, diferentes, únicos.
Porém, é contraditório quando falamos do modo como lidamos com essa diversidade. No Brasil, foi
construído um mito de que somos um povo que acolhe e aceita as diferenças, apesar disso trazemos
conosco também muitas marcas de segregação, discriminação e intolerância. Uma sociedade
é inclusiva quando acolhe a todos, independentemente de cor, etnia, nível socioeconômico,
gênero, orientação sexual; para acolher a todos é preciso que haja ações de equidade.

Palavras-chave: Inclusão; Igualdade; Desigualdade; Educação Especial.
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INTRODUÇÃO

E

mbora o termo inclusão ainda seja um termo muito usado em escolas e ambientes
educacionais, esse assunto tem gerado muitas discussões no que diz respeito sobre
a educação para todos. Podemos compreender que a educação especial faz parte de
um todo e é muito importante que esses alunos portadores de necessidades especiais tenham
um desempenho educacional de qualidade.
Atualmente a sociedade tem buscado novas formas de perceber e lidar com as inúmeras
deficiências existente dentro da escola.; nesse sentido o aluno com deficiência vem conquistando
um espaço maior pois encontra o acesso à educação com menos preconceito, a respeito de
sua deficiência.
[...] Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza e temos o direito
a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma
igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou
reproduza as desigualdades (SANTOS, 2003, p.6).
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA FRENTE AS IGUALDADE E EQUIDADE
DEMANDAS SOCIAIS
Há muitos desafios atualmente para
que tenhamos uma sociedade inclusiva e
democrática de fato, que acolha a diversidade.
Mas afinal, o que é diversidade? Qual o real
sentido da inclusão? Como humanos, variam
quanto ao modo de ser, pensar e agir. Variam
quanto à disposição de características físicas
como cor de pele, tipos de cabelo, peso,
estatura, quanto ao gênero, orientação sexual,
relação com o corpo. Variamos em relação à
etnia, situação socioeconômica, região em que
nascemos e moramos, culturas pelas quais
passamos, dentre outras muitas características
possíveis que se cruzam e entrecruzam.
Podemos dizer então que a diversidade é
algo intrínseco à sociedade. Somos o que
somos. No âmbito social, o que vemos é a
categorização dessas características.

O que faz com que uma pessoa tenha
mais direitos que outras? Há uma frase de
Saramago que diz: “Tolerar a existência do
outro e permitir que ele seja diferente, ainda
é muito pouco. Quando se tolera, apenas
se concede, e essa não é uma relação de
igualdade, mas de superioridade de um
sobre o outro” tolerar, no sentido descrito
por Saramago, é aceitar que o outro existe.
Porém, numa sociedade que prioriza certos
modos de ser e de existir, é preciso que haja
ações em direção à equidade.

A Base Nacional Comum Curricular diz que:
A equidade reconhece, aprecia e acolhe os
padrões de sociabilidade das várias culturas
que são parte da identidade brasileira.
Compreende que todos são diversos e que a
diversidade é inerente ao conjunto dos alunos,
inclusive no que diz respeito às experiências
Segundo Pagliuso (2016, p.08), “as que trazem para o ambiente escolar e aos
pessoas são categorizadas a partir de suas modos como aprendem (BNCC, p.11).
diferenças, sejam elas sociais, econômicas,
físicas, psíquicas, religiosas, culturais, raciais
e de gênero, o que pode gerar conflitos e
desencadear violências físicas e simbólicas”.
Isto porque, as características quando
categorizadas passam a ter prestígio a
partir de modelos estéticos que priorizam
determinada etnia, peso, estatura, a partir
de posições socioeconômicas consideradas
de sucesso, a partir de um certo modo de
relacionar-se afetivamente, a partir de culturas
que historicamente dominam outras.
A questão é que algumas dessas
características passam a ser valoradas como
superiores e outras não, desconsiderando as
relações de poder que as constituem.
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A ESCOLA COMO INSTRUMENTO
SOCIAL INCLUSIVO

DEFINIÇÕES DA LEI PARA A
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Segundo o Ministério da Educação –
MEC (Brasil, 2008, p.01), “A educação
inclusiva constitui um paradigma educacional
fundamentado na concepção de direitos
humanos, que conjuga igualdade e diferença
como valores indissociáveis, e que avança
em relação à ideia de equidade formal ao
contextualizar as circunstâncias históricas da
produção da exclusão dentro e fora da escola”
Assim a escola pública muitas vezes reproduz
a lógica excludente da sociedade, mas deve
acolher a todos. Ela se estende aos estudantes
que são público alvo da educação especial, ou
seja, aqueles que possuem deficiência, mas
também aqueles que não a possuem: alunos
brancos, negros, de distintos gêneros, índios,
homossexuais, heterossexuais, entre outros.

1961–LEI Nº 4.024
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.”

1971 – LEI Nº 5.692
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.

Muitos pensam que Educação Inclusiva
e Especial são termos sinônimos ou que
a Educação Inclusiva é uma atualização
da Educação Especial. Do ponto de vista
histórico, o movimento de luta por uma
Educação Inclusiva surgiu da luta pelos
direitos da pessoa com deficiência, que até
1988 – CONSTITUIÇÃO FEDERAL
então não estava na sala regular.
Apesar de terem uma base compartilhada,
são coisas distintas, assim, vemos como
primordial que haja diferenciação destas duas
áreas. A Educação Inclusiva é um paradigma.
Em linhas gerais, é a ideia de uma escola
inclusiva para todos; a Educação Especial é
voltada exclusivamente para os estudantes
com deficiência, com altas habilidades
e com Transtorno do Espectro Autista –
TEA. A Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva perpassa todas as
modalidades de ensino. É a última parcela da
população a fazer parte do ambiente escolar.
Pensando no conceito de equidade, é a
que demanda maiores ações em relação às
barreiras impostas socialmente.

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”.
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1989 – LEI Nº 7.853

1990 – LEI Nº 8.069

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”.

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.

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.

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.

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.
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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.

a comunidade, a necessidade de atendimento
educacional especializado”.

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”.

2001 – LEI Nº 10.172

2002 – LEI Nº 10.436/02

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.

Reconhece
como
meio
legal
de
comunicação e expressão a Língua Brasileira
de Sinais (Libras).

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 organizarse 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

2005 – DECRETO Nº 5.626/05
O decreto regulamenta a Lei Nº 10.436, de
2002 (link anterior).

2006 – PLANO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
Documento elaborado pelo Ministério da
Educação (MEC), Ministério da Justiça, Unesco
e Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Entre as metas está a inclusão de temas
relacionados às pessoas com deficiência nos
currículos das escolas.

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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2007 – DECRETO Nº 6.094/07

2011 - DECRETO Nº 7.611

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.

Revoga o decreto Nº 6.571 de 2008 e
estabelece novas diretrizes para o dever do
Estado com a educação das pessoas públicoalvo da educação especial. Entre elas, determina
que sistema educacional seja inclusivo em
todos os níveis, que o aprendizado seja ao
longo de toda a vida, e impede a exclusão do
sistema educacional geral sob alegação de
deficiência. Também determina que o ensino
fundamental seja gratuito e compulsório,
asseguradas adaptações razoáveis de acordo
com as necessidades individuais, que sejam
adotadas medidas de apoio individualizadas
e efetivas, em ambientes que maximizem
o desenvolvimento acadêmico e social, de
acordo com a meta de inclusão plena, e diz
que a oferta de educação especial deve se dar
preferencialmente na rede regular de ensino.

2008 – POLÍTICA NACIONAL
DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA
PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
Documento que traça o histórico do
processo de inclusão escolar no Brasil para
embasar “políticas públicas promotoras de
uma Educação de qualidade para todos os
alunos”.

2008 – DECRETO Nº 6.571
Dispõe sobre o atendimento educacional
especializado (AEE) na Educação Básica
e o define como “o conjunto de atividades,
recursos de acessibilidade e pedagógicos
organizados institucionalmente, prestado
de forma complementar ou suplementar à
formação dos alunos no ensino regular”. O
decreto obriga a União a prestar apoio técnico
e financeiro aos sistemas públicos de ensino
no oferecimento da modalidade. Além disso,
reforça que o AEE deve estar integrado ao
projeto pedagógico da escola.

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.
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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 Nacional de Proteção
dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista.

2014 – PLANO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO (PNE)
A meta que trata do tema no atual PNE, como
explicado anteriormente, é a de número 4. Sua
redação é: “Universalizar, para a população
de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, o acesso à educação básica
e ao atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino,
com a garantia de sistema educacional

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

inclusivo, de salas de recursos multifuncionais,
classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou conveniados”. O entrave para a
inclusão é a palavra “preferencialmente”, que,
segundo especialistas, abre espaço para que
as crianças com deficiência permaneçam
matriculadas apenas em escolas especiais.

O QUE FALAM OS AUTORES SOBRE
INCLUSÃO E EDUCAÇÃO
Quando se fala em educação inclusiva
temos que ter em mente o significado segundo
o qual a prática educacional inclusiva é
uma conquista da cidadania, uma vez que
todos independentemente dos talentos e ou
deficiências que possuam; devem ter idêntico
acesso ao saber socialmente construído e
valorizado sendo tratados com igualdade de
direitos levando em conta suas limitações.
Segundo Karagiannis,
[...] os benefícios dos arranjos inclusivos
são múltiplos para todos os envolvidos com
as escolas- todos os alunos, professores e a
sociedade em geral. A facilitação programática
e sustentadora da inclusão na organização e
nos processos das escolas e das salas de aula é
um fator decisivo no sucesso (KARAGIANNIS,
1990, p. 22).

Para Fonseca,
[...] incluir os alunos com deficiências
importantes nas turmas de educação regular
eleva a consciência de cada aspecto interrelacionado da escola como uma comunidade:
seus limites, os benefícios a seus membros,
seus
relacionamentos
internos,
seus
relacionamentos como ambiente externo e
sua história (FONSECA, 1995.).
Pereira diz que,
[...] resistências dos professores e direções,
manifestadas através de questionamentos
e queixas ou até mesmo com expectativas
de que possamos apresentar soluções
mágicas, de aplicação imediata causando
certa decepção e frustração, pois ela não
existe. O problema se agrava quando vemos o
professor totalmente dependente de apoio ou
assessoria de profissional da área da saúde,
pois nesse caso a questão clínica se sobressai
e novamente o pedagógico fica esquecido.
Com isso o professor se sente desvalorizado
e fora do processo por considerar esse
aluno como doente concluindo que não
pode fazer nada por ele, pois ele precisa de
tratamento especializado da clínica. Parece
que o professor está esquecendo do seu
papel, porém não se considera, o momento
do professor, sua formação, as condições da
própria escola em receber esses alunos, que
entram nas escolas e continuam excluídos
de todo o processo de ensino-aprendizagem
e social, causando frustrações e fracassos,
dificultando assim a proposta de inclusão
(PEREIRA, 2003, p. 83)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo nos leva a concluir que o processo de inclusão na escola está ocorrendo porém com
muitos desafios a serem traçados, embora os discursos oficiais normatizam esse processo,
cada ato traduz a dimensão da implementação, atingindo as diferentes etapas e modalidades
da educação que se apresentam no interior da escola.
Quando levamos em conta a diversidade no princípio educativo devemos ter a consciência
do trabalho em grupo e individual de modo a contemplar as necessidades de cada aluno,
níveis e formas diferentes de planejar. Ainda que levem em conta a diversidade, muitas vezes
algumas necessidades do aluno não são contempladas.
Finalizando o educador precisa conhecer os avanços da legislação e das práticas educativas,
no que diz respeito ao atendimento de alunos portadores de necessidades especiais, e exigir a
efetivação das políticas públicas em todos os aspectos que envolvem o processo de inclusão.
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INTERVENÇÃO DA ARTE NO PROCESSO
DE ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: O período de alfabetização é muito importante no processo de escolarização,
cabe a nós buscar meios de facilitar e melhorar o desempenho dos alunos por meio de outras
vertentes. Sabendo-se que a escrita se deu historicamente, por meio de desenhos conhecidos
como pinturas rupestres, traçaremos um percurso com a Proposta triangular de Ana Mae
Barbosa e as influências da arte no campo da Alfabetização. Correlacionando a criação da
escrita, sob influência de processos artísticos como elementos representados de fenômenos de
composição da escrita, ampliando os estudos às hipóteses pelos quais as crianças passam em
seu processo de alfabetização. Observando a modificação da Arte, divisão por períodos, grupos
e movimentos de acordo com a evolução da humanidade, que nos permite uma discussão sobre
o papel da arte neste processo, extremamente importante pela qual as crianças passam, já
que a arte é a primeira percepção de mundo expressa pela mesma. Elucidando ao educador a
influência e presença da Arte para uma aprendizagem rica, significativa e cheia de experiências.

Palavras-chave: Escolarização; Escrita; Hipóteses de Escrita; Pinturas Rupestres; Proposta Triangular.
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INTRODUÇÃO

A

arte é o sabor da infância, arte são experiências, descobertas, desejos, imaginação,
criatividade, prazer. Da arte construímos várias possibilidades, desta forma, permeia
não só o campo da arte, ela está no mundo, nas ações, é porosa e nos toca o tempo
todo, nos influenciando e nos tornando capazes de interpretar o que nos rodeia.
Por entender que o período de alfabetização é muito importante no processo de escolarização,
cabe a nós buscar meios de facilitar e melhorar o desempenho dos alunos por meio de outras
vertentes.
Desta forma, pensamos em utilizar o campo da Arte como facilitador e estimulador, pois a
Arte tem avançado em seu percurso em parceria perpétua do ser humano. Pensando também
nos estímulos tecnológicos as Artes entram neste processo de descoberta, imaginação e
manifestações artísticas. A evolução tecnológica no Brasil favoreceu a disciplina de arte, já
que o que podemos chamar de arte vêm aumentando e multiplicando assim as formas de
abordagens que podem ser utilizadas pelos educandos.
A importância de tornar a Arte como um ensino, surgiu fortemente nos anos 80 com
a proposta triangular de Ana Mae Barbosa. Assim pode-se somar a Proposta com novas
tecnologias e utilizando-se da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade e neste pressuposto
melhorar o quadro de alfabetização.
Pensando que a escrita se deu historicamente por meio de desenhos conhecidos como
pinturas rupestre, traçaremos este percurso com a Proposta triangular de Ana Mae Barbosa e
as influências da arte no campo da Alfabetização.
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A INTERVENÇÃO DA ARTE NO
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
As pinturas rupestres foram uma das
principais formas de comunicação e escrita
nos tempos primórdios, com muitos registros
que vem sendo estudado por estudiosos a
fim de decifrar e compreender historicamente
aqueles povos. Apesar de haver alguma relação
entre as pinturas rupestres e constituição da
escrita como temos hoje não sejam muito
parecidas, convém frisar a forma mais antiga e
a primeira representação artística (FERREIRO;
TEBEROSKY, 1985).
Podemos avultar que o sistema de registros
escritos passa por três importantes fases:
a) a pictórica, b) a ideográfica e c) a
alfabética. Há períodos, por exemplo,
em que a escrita era constituída
por desenhos, uma imagem
específica de um objeto
representava o próprio
objeto.
Inicialmente,
uma forma complicada e
complexa, pois havia pelo
menos dois mil sinais
representativos, o que
demandava muito tempo para
compreensão, nessa fase a
escrita não estava associada ao som, mas
apenas à imagem que representava. A partir
dessa complexidade e do número elevado de
sinais a escrita evolui, ficando mais abstrata e
objetiva, compondo-se por formas de cunha
e número reduzido de caracteres, conhecida
como escrita cuneiforme (Palavra de origem
grega, significando em forma de cunha). Essa
escrita era feita em tabletes de argila molhada
usando uma espécie de caneta de madeira
com a ponta em forma de cunha, daí um
armazenamento quase que indestrutível de
informação (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985).
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A evolução da escrita se deu de forma
gradativa e lenta, passando por várias
hipóteses e estudos mudando diversas vezes
sua compreensão a cada períodos e povos
até para chegar a que usamos atualmente
baseada por meio das pesquisas e importantes
descobertas, tábua de argila vinda da
mesopotâmia, ajudou a desvendar a história
e a evolução do alfabeto. Vale ressaltar ainda
que no mundo antigo, a escrita além de sua
função artística e sagrada possuía também
uma função mais pragmática e social, com ela
o ser humano teve a possibilidade de registrar
ideias, contabilizar produtos, cobrar impostos,
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enfim criar uma organização mais específica
e favorecer o surgimento das cidades e dos
estados, permeado de maneira cada vez mais
presentes as relações sociais e a própria
sociedade e registrando a história e sua
evolução,
A escrita, seja ela qual for, sempre foi uma
maneira de representar a memória coletiva
religiosa, mágica, científica, política, artística
e cultural. A invenção do livro e sobretudo
da imprensa são grandes marcos da História
da humanidade, depois é claro, da própria
invenção da escrita (CELESTE, 2010).

A criança tem naturalmente a arte como
composição de si, se expressa por meio
das diversas vertentes da arte. Pinta, dança,
desenha, rabisca, interpreta nas brincadeiras
de faz de conta e produz sua história ricamente.
Antes mesmo de entrar no processo de
escolarização, participa ativamente de um
mundo letrado, onde placas, símbolos e
diversas formas de comunicação já estão
presentes em sua vida. Ao iniciar seu processo
de alfabetização, a criança antes mesmo de
conhecer as letras, já faz experimentações
gráficas. Por meio de rabiscos, garatujas e
desenho,
ela

Dessa forma “Antes mesmo de saber
escrever o homem expressou e interpretou o
mundo em que vivia pela linguagem da arte”.
Celeste, 2010 (p.30). O dicionário Houaiss
da Língua Portuguesa
(2009) ,
define:
Arte:
s.f.
(sXIII)
1
habilidade
ou
disposição dirigida para
a execução de uma finalidade
prática ou teórica, realizada de
forma consciente, controlada e
racional. 2 conjuntos de meios e
procedimentos através dos quais é
possível a obtenção de finalidades
práticas ou a produção de objetos;
técnicas.
5p.ext.
(das
acp.1e2)
acervos de notas e conhecimentos
indispensáveis ao exercício correto de
uma atividade, ofício ou profissão <a
aprendizagem e o ensino de uma a.>
11 habilidade para fascinar, seduzir
ou enganar; ardil,artimanha, astúcia
<usava todas as a. para conquistar o
público> 12 produção consciente de
obras, formas ou objetos, voltada para
a concretização de um ideal de beleza
e harmonia ou para a expressão da
subjetividade humana <a. literária> <a.
pintura> <a. cinematográfica>.
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escreve sua história, recria suas ações,
Na hipótese pré-silábica a criança não
comunica-se com o mundo, mesmo que muitas
vezes nos pareça traços desconectados e diferencia desenho de escrita, para ela os
dois se confundem. Esta fase também é
sem sentido (CELESTE, 2010).
reconhecida como fase icônica em que a
Emília Ferreiro e Ana Teberosky, 1985 (p. escrita não tem forma, é baseada pelos riscos
12) seguem uma linha de pesquisa separada aleatórios e rabiscos, para quem os vê, porém
por três períodos: o da distinção entre o para a criança os desenhos podem ser lidos e
modo de representação icônica (imagens) possuem sentidos. São soluções criativas que
ou não icônica (letras, números sinais, o a criança cria para resolver o seu problema
da construção de formas de diferenciação, de comunicação por escrito. Como afirma
controle progressivo das variações do eixo Ferreiro, 1985 (p. 189) “neste nível a leitura
qualitativo (variedade de grafias) e o eixo do escrito é sempre global, e as relações
quantitativo (quantidade de grafias) e o da entre as partes e o todo estão muito longe de
fonetização da escrita, quando aparecem serem analisados:
suas atribuições de sonorização.
Segundo as autoras, a aprendizagem da
escrita vem de um processo
ativo, no qual a criança,
desde seus primeiros
contatos com a escrita, com
o universo letrado constrói
e
reconstrói
hipóteses
sobre a sua natureza e seu
funcionamento, sendo assim
o desenho e as diversas formas
gráficas criadas pela criança
representam para ela sua escrita de
mundo. Desta forma compreende-se
a Arte como papel importante neste
processo de aprendizagem da leitura e
da escrita.
Conforme Ferreiro, 1985 (p.180) a criança
passa por hipóteses diferentes, a partir de suas
experiências vividas, suas experimentações,
pares e aos diversos materiais escritos ou
não que a rodeia, desta forma a criança passa
por níveis estruturais da linguagem escrita até
dominar o complexo sistema alfabético, esse
processo passa pelas seguintes hipóteses:
pré-silábica, silábico sem valor sonoro,
silábico com valor sonoro, silábica alfabética
e alfabética (FERREIRO, 1985).

PRÉ-SILÁBICA
1111

assim, cada
letra
v a l e
pelo todo...”
(FERREIRO,
1985).
D e s s e
modo,
a
criança nesse
processo
o

inicia
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reconhecimento da função social da escrita,
diferenciando-a. Nesse processo e nessa
fase “desenhar” letras do seu próprio nome
é uma ação que se mistura com desenhos
e figuras. O desenho, o tracejado vale por si
e têm sentido próprio, porém, muitas vezes,
subjetivo.

SILÁBICO SEM VALOR SONORO

fixas que é capaz de reproduzir na ausência do
modelo. Destas formas fixas o nome próprio
é uma das mais importantes (se não a mais
importante), (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985,
p. 190).
A criança nessa hipótese de escrita usa
como critério perante o que representa a
imagem ou o tamanho do objeto em questão.
Assim a palavra elefante terá maior tamanho
na sua escrita do que a palavra formiga,
por exemplo, fenômeno conhecido como o
realismo nominal. Assim, a imagem serve
como parâmetro para a escrita.

Nessa fase a criança começa a separar o
desenho e da escrita, passa a esboçar letras
separadas de números e criar tentativas de
definir as formas gráficas, aproximando-se das
letras, mas ainda de forma bastante limitada
e sem nenhum valor sonoro na relação da SILÁBICO COM VALOR SONORO
oralidade e grafia. Não possuem, também, um
grande repertório para a produção, limitandoNessa hipótese há a “tentativa de dar valor
se muitas vezes as letras do seu nome próprio. sonoro a cada uma das letras que compõem a
escrita” (FERREIRO E TEBEROSKY, 1985, P.
No curso desse desenvolvimento a criança 193), assim cada letra classifica uma sílaba.
pode ter tido a oportunidade de adquirir certos
Neste nível há um salto qualitativo
importante
que
norteará
as próximas etapas deste
processo. A criança deixa de
corresponder de forma global
e vai correlacionando as partes
do texto.
A mudança qualitativa consiste
em que: a) se supera a etapa de
uma correspondência global entre
a forma escrita e a expressão
oral atribuída, para passar a
u m a
correspondência entre partes
do texto (cada letra) e parte da expressão
oral (recorte silábico do nome); mas, além
disso, b) pela primeira vez a criança trabalha
claramente com a hipótese de que a escrita
representa partes sonoras da fala
(FERREIRO; TEBEROSKY, 1985,
p.193).

modelos
estáveis de

formas

Desse modo, a criança começa a
escrever uma letra para cada sílaba, as
vezes usa vogais, as vezes consoantes, mas
escrita, tentando utilizar letras que correspondam ao
certas som da sílaba.
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SILÁBICO ALFABÉTICO
A partir desse nível, a criança percebe que as
letras não são unidades autônomas, que elas
se complementam, que juntas é que se atribui
o valor sonoro. Neste processo ela alterna
entre silábico e alfabético, apresentando
algumas vezes sílabas completas e outras
vezes incompletas. Nessa fase, a criança
passa a compreender que a hipótese silábica
entra em contradição com o valor sonoro.
Conforme Ferreiro (1985):
A criança elaborou duas ideias muito
importantes, que resiste – e com razão - em
abandonar: que faz falta uma certa quantidade
de letras para que algo possa ser lido (ideia
reforçada agora pela noção de que escrever
algo é ir representando, progressivamente, as
partes sonoras desse nome) e que cada letra
representa a das sílabas que compõe o nome.
O meio ofereceu um repertório de letras, um
série de equivalentes sonoros para várias
delas (equivalentes sonoros que a criança
pode facilmente assimilar para as vogais,
que constituem de per si sílabas, mas
que necessariamente assimilaram de
uma maneira deformante no caso das
consoantes) e uma série de formas
fixas estáveis, a mais importantes das
quais é, sem dúvida, o nome próprio
(FERREIRO; TEBEROSKY, 1985, p. 211).
Nessa hipótese, mais complexa, a criança
trabalha, então com as categorias som x
letra x sílaba. Aproximando-se do final de seu
processo de alfabetização, conforme a figura
a seguir demonstra.

ALFABÉTICA
Ao chegar nessa fase, a criança chega à fase
final desta evolução, onde faz correspondência
entre fonemas (som) e grafemas (letras),
que se articulam para formar palavras.
Neste momento a criança já desenvolveu a
capacidade de escrever assimilando a sua
fala. Mesmo que ela já tenha aprendido a
escrever a criança ainda passará por uma
fase de dificuldade ortográfica.
1113

Revista Educar FCE - 26 ª Edição - Janeiro/ 2020

A fim de fomentar e oferecer uma nova forma
de aprendizado multicultural que edificasse o
diálogo e a participação efetiva dos alunos na
aprendizagem, Ana Mae com suas influências
pós-modernas que busca caminho didático
voltado neste viés valorizando a expressão
e um patamar cultural apresenta a Proposta
triangular, que na sua essência busca uma
maior participação e aprofundamento do
ensino como um todo.
A proposta triangular foi concebida entre
1987 e 1993 no Museu de Arte Contemporânea
(MAC) da Universidade de São Paulo, que a
partir daí começou a ganhar espaço em várias
escolas, principalmente na capital de São
Paulo. Inicialmente tal proposta foi dada como
“metodologia triangular”, porém aos poucos foi
sendo

reformulada pela educadora já que ela a
configuração da palavra “metodologia”
carregava um peso muito aquém com sua
característica paradigmática.
Para a autora “Arte pode ser, também,
no Brasil, um instrumento humanizador da
educação, facilitador da comunicação e da
aprendizagem, e eficiente meio de alfabetizar,
incorporando o ritmo e o movimento...”, assim
podemos compreender que a proposta de
Ana Mae Barbosa pode ser usada não só
no campo da arte, mas também em todas
as outras áreas do conhecimento, reforçando
e aprimorando os diversos conhecimentos,
já que ela entende que sua proposta é um
caminho didático.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o processo de aquisição da escrita, a criança passa por muitos momentos de
descobertas e de aprendizagem, em que ela é autora das suas práticas e por meio da
experimentação chega a novas concepções.
Nenhuma forma de aprendizagem é fechada, porém algumas possibilidades podem ser
acrescentadas, aperfeiçoadas e praticadas. O professor não precisa fechar-se numa única
metodologia, a ponto de minar as potencialidades de seus alunos. Estar aberto a novos
olhares pode possibilitar um ensino mais leve, garantindo o interesse de grande parte dos
alunos.
Ao perceber o grande interesse natural das crianças pelo novo, pelas novas experiências,
pelos novos materiais, o professor tem uma “carta na manga”, mas ao fechar-se ele endurece
sua prática e desmotiva o jovem aprendiz que chega cheio de fantasias e desejo pelo novo.
Estamos tão preocupados em ensinar, de fazer aprender que nos perdemos no meio do
caminho, frustrando as crianças e a nós mesmos.
Desse modo, é preciso fundamentar-se em teorias consistentes, buscar sempre aprender,
mas não tomar como verdade uma única concepção de ensino. Nessa perspectiva, a arte está
atrelada a nossa vida, a nossas ações, mesmo que aos nossos olhos isso não seja perceptível.
A criança percebe o mundo e nessa percepção a arte é um traço constante. Seja no faz de
conta, seja nas produções de garatujas, seja mexendo na terra ou pulando no parquinho.
Tudo é forma pra ela, tudo é um mundo novo a ser descoberto e explorado. Contrastar esse
“mundo artístico” com o “mundo escolar” é possibilitar que a criança seja alfabetizada de
forma ampla, sem reducionismo, garantindo uma aprendizagem global em que o letramento
seja aperfeiçoado constantemente.
A partir do trabalho de pesquisa aqui realizado constatamos que as hipóteses da Emília
Ferreiro entre a garatuja e a hipótese pré-silábica, transita por um período de insegurança e
medo de errar, em que a escola exige que ela escreva, crie traços e formas específicas pré
estabelecidas socialmente. Respeitar esse momento de transição é valorizar os conhecimentos
prévios dos alunos, mediando novas possibilidades, na perspectiva que a criança alcance
novas aprendizagens.
Ao assimilar a arte nas vertentes aqui postuladas, como elementos artísticos (cores, desenhos)
e como processo de criação, percebemos que ela está presente na própria constituição da
escrita como processo histórico e está também presente na aquisição da escrita por parte da
criança, passando por caminhos similares. Assim, no início da alfabetização, a arte, tomada
como as cores, as formas e o processo de criação de hipóteses para as "letras" oferece boas
oportunidades de situações de aprendizagem e de alfabetização e letramento.
Ressaltamos ainda que a arte, em seus diversos territórios, pode
também criar outras propostas. Territórios da arte como a música,
como o teatro, enfim as diversas linguagens que podem sincretizarse à escrita. Dessa forma, da perspectiva que expusemos emergem
propostas em que a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade
são agentes transformadores para garantir alfabetização na
perspectiva do letramento.
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