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RESUMO
Este trabalho foi realizado a partir de diálogos e reflexões durante a disciplina de
Antropologia do 2° período do Curso de Pedagogia/UNIPAC, acerca das relações
étnico-raciais no contexto escolar. Ao analisar esta cultura observamos as diversidades e
multiplicidades de interações que as crianças estabelecem com outros grupos étnicos
por meio de interações, jogos na sala de aula como nos recreios independente da “cor”
da pele. Nesse sentido, cada sujeito e único e precisa ser tratado em sua subjetividade e
individualidade, as visões de mundo são diferentes e bastantes amplas, visto que
vivemos em uma sociedade que banaliza as questões raciais, mas, também as questões
de gênero e etnia, fatores estes que implicam em preconceitos discriminação, injustiça e
desigualdade social, frutos de estereótipos que levam a incompreensão para dentro do
contexto escolar, fazendo emergir praticas discriminatórias. As crianças não nascem
com preconceito ele é construído nas relações sociais que estão inseridas. Diante desse
fato, a proposta pela pedagogia de projetos, as rodas de conversa a contação de história
são importantes aliados dentro deste processo na tentativa de minimizar processos de
exclusão escolar e social.
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RESUMO
A psicomotricidade busca relacionar o desenvolvimento do movimento corporal com os
aspectos psíquicos e afetivos do indivíduo, entendendo que este se expressa por meio do
corpo, sob a influência do meio. Quanto à criança, esses aspectos são vinculados ao
processo de aprendizagem escolar, para melhor entendimento do mesmo. O interesse pela
temática surgiu ao perceber, pela observação, a necessidade de reflexões e diálogos entre
educadores/as regentes e educadores/as em formação, acerca da práxis psicomotora nos
anos iniciais do ensino fundamental, a fim de promover maior conhecimento sobre a
temática. Nesse sentido, o presente trabalho objetiva refletir acerca da importância da
psicomotricidade escolar nos anos iniciais do ensino fundamental. A metodologia utilizada
foi a Pesquisa Bibliográfica, a partir da leitura, análise e compreensão da literatura da área.
Ao abordar a psicomotricidade como tema de estudo é importante salientar a vertente que
surgiu primeiro, a reeducação psicomotora, que visa ensinar a criança a reaprender a
executar funções motoras perdidas; ao longo do tempo, alcança o caráter terapêutico,
surge, então a vertente terapia (ou clínica) psicomotora, esta destinada especialmente a
crianças que necessitam tratar patologias psicomotoras, relacionais, afetivas e cognitivas; e
por fim, ocorre a vertente educação psicomotora, dividida em funcional e vivenciada, a
primeira buscar sanar dificuldades motoras e melhorar as aprendizagens cognitivas e o
comportamento da criança, já a segunda procura desenvolver as potencialidades relacionais
da criança em meio à ação de brincar. Nesse contexto, evidencia-se a importância da
psicomotricidade nos anos iniciais do ensino fundamental, pois, é por meio da observação
e avaliação dos aspectos motor, cognitivo e emocional das crianças, durante as brincadeiras
e atividades, dirigidas ou não pelo professor, que se pode identificar atrasos, déficits ou
potencialidades psicomotoras, agindo com uma intervenção adequada para minimizar
dificuldades de aprendizagens.
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AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS NO
BRASIL: ARGUMENTANDO SOBRE SEUS SENTIDOS
Anderson Oramisio Santos1
Camila Rezende Oliveira2
Guilherme Saramago de Oliveira3
Adriana Mariano Rodrigues Junqueira4

Resumo
O objetivo deste trabalho é discutir o conteúdo dos documentos oficiais referentes ao
ensino de nove anos e os impactos causados por essa antecipação. Trata-se de um
estudo documental e bibliográfico em que foi consultada a legislação educacional, bem
como os posicionamentos dos estudiosos sobre o assunto. A abordagem sobre essa
temática torna-se importante, já que ao descrever o fazer pedagógico no cotidiano
escolar, obrigatoriamente, analisa-se também a incorporação de mudanças postuladas na
legislação vigente, às interações, o processo ensino-aprendizagem e seus impactos sobre
o desenvolvimento da criança. O acesso da criança de seis anos no ensino fundamental
não pode constituir-se apenas em medida administrativa como promotora de soluções
paliativas à problemática indicada pelos órgãos estrangeiros. Porém, espera-se que o
Estado se atente ao processo didático-pedagógico específico às características etárias
dessa população, não se justificando o aumento do tempo de permanência dessas
crianças na escola como uma solução dada aos problemas instaurados nessa faixa etária.
Concluiu-se que não houve mudanças e/ou foram ínfimas no cotidiano escolar com o
Ensino Fundamental implantado, além de dicotomias entre o discurso dos documentos
públicos e as práticas pedagógicas. Há necessidade de investimentos na formação
continuada dos profissionais da educação, que contribua para que o trabalho pedagógico
privilegie interações, mediações, contextualizações e a atividade lúdica, considerandose que o objetivo do Ensino Fundamental de nove anos não foi o de antecipar a
escolaridade, mas garantir a ampliação das oportunidades de aprendizagem e de
vivências. Promover recursos e investir na formação continuada é imprescindível para
se garantir uma educação de qualidade e que privilegie a infância nesse processo.
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Introdução

No Brasil a educação formal passou por processos de ajustes e importantes
mudanças foram deflagradas, especialmente, nos anos de 2005 e 2006, a partir das Leis
Federais nº 11.114, de 16/05/2005 e nº 11.274 de 06/02/2006, que alteraram a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN nº 9.394 de 20/12/1996.
A educação básica tem início na educação infantil e se estende até o ensino
médio. A educação infantil, com o nível de ensino, ocorre primeiro em creches ou
instituições equivalentes a partir de três anos de idade, e, em instituições pré-escolares
dos quatro aos cinco anos de idade. Nesta etapa não há a obrigatoriedade do
cumprimento da carga horária total e nem existe avaliação de caráter promocional, mas
existe sim, o acompanhamento do desempenho dos alunos e a observância de seu
desenvolvimento, que o ajudará na sua formação futura.

É no cotidiano que a escola se revela como um espaço de confrontos
de interesses entre um sistema oficial que distribui funções, determina
modelos, define hierarquias, e outro, o dos sujeitos – alunos e alunas,
professoras e professoras, funcionários e funcionárias – que não são
apenas agentes passivos diante da estrutura. Em seu fazer cotidiano,
esses sujeitos por meio de uma complexa trama de relações que inclui
alianças e conflitos, transgressões e acordos, fazem da escola um
processo permanente de construção social (ARAÚJO, 2003, p. 213).

A aprovação da antecipação da escolaridade obrigatória no Brasil que passa de 8
para 9 anos, está acostada na Lei 11.114/05 que estabelece como obrigação dos pais ou
responsáveis a matrícula das crianças a partir dos seis anos de idade no Ensino
Fundamental,
A Lei nº 9.394/96 já previa a inclusão de crianças de 6 anos, não sendo porém
obrigatório. Na prática, os Estados e municípios brasileiros ficaram obrigados a oferecer
educação a todas as crianças a partir dos seis anos de idade.
Quanto a inclusão de um número maior de crianças no sistema educacional
brasileiro, especialmente aquelas pertencentes aos setores populares, já se encontram
majoritariamente incorporados ao sistema de ensino (pré-escola ou no 1º ano do ensino
fundamental).

A Lei n° 11.274, de 2006, surge posteriormente e institui o ensino fundamental
obrigatório de nove anos, com prazo de adesão previsto para até 2010 em todo o
território nacional, reformulando o artigo 32 da LDBEN, “Ensino Fundamental
obrigatório com duração mínima de 9 anos e início aos 6 anos”.
Quanto ao conhecimento Freire (1996), explana que não é algo que possa ser
transferido ou transmitido a alguém, mas construído por esse alguém.
De acordo com Antunes é necessário que:

[...] o currículo leve em consideração a realidade e as necessidades
locais, que seja democrático, flexível, permeado de cultura, que atenda
a diversidade, respeitando as especificidades de cada aluno, bem como
o seu tempo de aprendizagem, pois é preciso entender que os alunos
não necessariamente precisam realizar as mesmas tarefas todos ao
mesmo tempo (ANTUNES, 2009, p. 8538-8539).

Quanto a esta afirmação fica evidenciada quando Sacristán (2001, p. 80) coloca
que:

O currículo é regulado, geralmente, de forma a permitir a flexibilidade
e sua interpretação no momento de elaborar textos e materiais para os
estudantes ou quando os professores elaboram seus planos de aula e os
desenvolvem. Essa flexibilidade, todavia, fica praticamente anulada
no último passo de seu desenvolvimento: quando as aprendizagens
seqüenciadas são idênticas para os estudantes, que são submetidos a
tarefas idênticas e a algumas mesmas exigências de ritmo e de tempo
para a realização do trabalho.

Um reforma educativa que tenha por meta real a transformação social, portanto,
poderia perpassar pela mudança no currículo educacional, o qual pode ser pensando e
repensado acerca da organização do tempo escolar, porque essa ampliação não significa
apenas um aumento de ano no Ensino Fundamental, mas sim a possibilidade de
proporcionar uma educação com qualidade aos alunos.

1 Conceitos de políticas públicas
Políticas Públicas educacionais são aquelas que regulam e orientam os sistemas
de ensino, instituindo a educação escolar. Nas últimas décadas, a discussão acerca das
políticas públicas tomou uma dimensão muito ampla diante do avanço das condições
democráticas em todas as partes do mundo.

Matos (2009) diz que o conceito das políticas públicas podem ter como
definição o conjunto de disposições, medidas, e procedimentos que traduzem a
orientação política do Estado e regulam as atividades governamentais relacionadas às
tarefas de interesse público, ou seja, são todas as ações do governo.
Souza (2003, p. 13) comenta a relação das políticas públicas:

[...] colocar o governo em ação e/ou analisar essa ação (variável
independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou
curso dessas ações e ou entender por que ou como as ações tomaram
certo rumo em lugar de outro (variável dependente). Em outras
palavras, o processo de formulação de política pública é aquele
através do qual os governos traduzem seus propósitos em programas e
ações, que produzirão resultados ou as mudanças desejadas no mundo
real.

Já Azevedo (2003) resume como sendo tudo o que um governo faz e deixa de
fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas omissões. A participação e
opinião da população são livres e seu ponto de vista contribui para o desenvolvimento
do país.
De acordo com as orientações gerais apresentadas pelo Ministério da Educação
(2004)5, existem alguns princípios significativos para a construção de uma escola com
qualidade social que são:
a) a escola como pólo irradiador de cultura e conhecimento; e,
b) o desenvolvimento do aluno como a principal referência da organização do
tempo e do espaço da escola.
Complementando o item b devem-se levar em conta que o ser humano possui
múltiplas dimensões, as pessoas aprendem em ritmos diferentes, o conhecimento deve
ser construído e reconstruído e que o desenvolvimento do ser humano é um processo
contínuo.
O artigo que complementa ainda mais este fundamento é o 1º da Lei de
Diretrizes e Bases, como se lê a seguir:

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais.
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A intenção não é de tornar mínima a função educativa, mas de acordo com o
MEC (2004), o intuito é lembrar de que o saber não vem só da escola, mas dos pais e
dos professores; a escola é apenas a reafirmação da sua vocação de ser pólo gerador e
radiador de conhecimento e cultura.

2

Legislações que tratam do ensino fundamental

Em se tratando de legislações que tratam da educação no Brasil, é válido
retroagir um pouco no passado e comentar sobre a criação da Lei nº 4.024/61, que
regulamentou a existência dos Conselhos Estaduais de Educação e do Conselho Federal
de Educação.
A Lei 4.024/61 estabeleceu que o Conselho Federal de Educação será
constituído por 24 membros nomeados pelo Presidente da República, por seis anos,
discorreu sobre o ano letivo que deve ser composto por 180 (cento e oitenta dias), não
incluindo o tempo reservado a provas e exames. Reforça ainda no seu artigo 93 que
serão aplicados na manutenção e desenvolvimento do sistema público de em sino os
recursos referentes ao artigo 160 da Constituição Federal (CF) que se assegurem:
1. O acesso à escola do maior número possível de educandos;
2. A melhoria progressiva do ensino e o aperfeiçoamento dos
serviços de educação;
3. O desenvolvimento do ensino técnico-científico;
4. O desenvolvimento das ciências, letras e artes.

“A vida e a cultura escolar devem proporcionar a aplicação prática dos
conhecimentos ao cotidiano, relacionando teoria e prática tanto para a vida do trabalho
como para o pleno exercício da cidadania”. (ARAÚJO, 2011, p. 90).
Dando sequência as normativas, surgem as Resoluções CNE/CBE nº 2 e nº 3 de
1998.
A Resolução CNE/CBE nº 2, fixa as diretrizes curriculares nacionais para o
ensino fundamental fixando os princípios norteadores pedagógicos, como a autonomia,
a solidariedade, o respeito mútuo, os direitos e deveres da cidadania, o pensamento
reflexivo e a postura estética capaz de desenvolver a sensibilidade, a diversidade e a
criatividade frentes ás manifestações da cultura e das artes.
Em seguida surge a Resolução CNE/CBE nº 3, fixa as diretrizes curriculares
nacionais para o ensino médio, sinalizando quais princípios, fundamentos e

procedimentos devem ser levados em consideração para a organização pedagógica e
curricular das escolas.
As alterações das legislações resultam de um amplo e recente movimento de
renovação do ensino, pensando a necessidade de alçar o ensino a um patamar
democrático real, uma vez que o direito à educação não se restringe ao acesso à escola.
Este sem a garantia de permanência e de apropriação e produção do conhecimento pelo
aluno, não significa, necessariamente, o usufruto do direito à educação e à inclusão.
Uma síntese das leis que fundamentam a ampliação do Ensino Fundamental,
estão resumidas abaixo:


Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961: Lei de Diretrizes e Bases da
Educação-LDBEN. Estabelece 4 anos o ensino fundamental.



Acordo Punta Del Leste e Santiago: estabelece seis anos para o ensino
Fundamental até 1970.



Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971: Fixa Diretrizes e Bases para o
ensino de 1º e 2º graus. Estabelece a obrigatoriedade do Ensino
Fundamental de oito anos.



Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional. A referida lei admite a matrícula no Ensino
Fundamental aos seis anos de idade.



Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de
Educação. A referida lei em consonância com a sinalização na LDBEN,
Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, institui dentre outras medidas,
nos objetivos e metas do Ensino Fundamental: “Ampliar para nove anos a
duração do ensino fundamental obrigatório com início aos seis anos de
idade, à medida que for sendo universalizado o atendimento na faixa de 7 a
14 anos”.



Parecer CNE/CEB nº 24/2004, de 15 de setembro de 2004 – reexaminado
pelo parecer CNE/CEB 6/2005. Visa o estabelecimento de normas
nacionais para ampliação do Ensino Fundamental para anos de duração.



Resolução CNE/CEB nº 18/2005. Estabelece as orientações para a
matrícula das crianças de 6 (seis) anos de idade no Ensino Fundamental
obrigatório, em atendimento à Lei 11.114, de 16 de maio de 2005, que
altera os artigos 6º, 32º e 87º da Lei nº 9.394/1996.



Parecer CNE/CEB nº 45/2006, de 07 de dezembro de 2006. Amplia a
duração do Ensino Fundamental para nove anos, e quando á forma de
trabalhar nas séries iniciais do Ensino Fundamental.



Parecer CNE/CEB nº 5, de 1º de fevereiro de 2007. Estabelece que a
criança deve ter seis anos completos ou a completar até o início do ano
letivo.



Parecer CNE/CEB nº 7/2007, de 19 de abril de 2007. Reexame do parecer
CNE/CEB nº 05/2007, que trata da consulta com base nas Leis nº
11.114/2005 e nº 11.274/2006, que se referem ao Ensino Fundamental de
nove anos e à matrícula obrigatória de crianças de seis anos no Ensino
Fundamental.

A legislação apresentada demonstra que o governo sempre esteve aderente às
sugestões advindas dos órgãos estrangeiros, tendo em vista ser conivente ao
estabelecido por eles, fazendo assim, que de tempos em tempos houvesse mudanças no
que diz respeito a currículo, estrutura e nomenclatura, como exemplificamos na Tabela
1 abaixo:

Série

Idade

1º ano

6 anos

2º ano

7 anos

3º ano

8 anos

4º ano

9 anos

5º ano

10 anos

Ensino Fundamental II
– Anos Finais

Ensino Fundamental I –
Anos Iniciais

Tabela 1 – Nomenclatura indicada pelo CNE para o ensino fundamental 6
Série

Idade

6º ano

11 anos

7º ano

12 anos

8º ano

13 anos

9º ano

14 anos

Fonte: MEC, 2013

Recentemente uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal,
em Santa Rosa, foi empreitada contra a Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação, pelo procurador da República Bruno Alexandre Gütschow, que
solicita ao Ministério o direito de crianças que completam seis anos de idade entre
janeiro a dezembro de 2013 de serem matriculadas ainda neste ano.
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Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/ensfund9_perfreq.pdf>. Acesso em:
20 mar. 2013.

Verificar o bem estar da criança e do adolescente na escola, são questões que
devem ser analisadas antes de tudo. Deve-se também constatar principalmente a
qualidade do ensino, analisar o que está sendo ensinado e se a escola possui estrutura
física para manter todos os alunos em condições dignas de estudo, bem como
professores aptos para exercerem as funções que lhe forem dirigidas. Existe, porém,
uma preocupação oriunda de pais e de alguns docentes quanto a estas questões em
relação a qualidade do ensino e não quanto a idade limite; pois toda criança deve viver
sua infância com alegria e respeito, como sugere o Estatuto da Criança e do
Adolescente-ECA, em seu artigo 4º7.

3 Ampliação do ensino fundamental
A luta por uma educação pública de qualidade, extensiva a todos e gerida por
relações democráticas ainda é um desafio da sociedade brasileira. “A alta qualidade da
educação, em todos os níveis, deve ser um objetivo central da ação governamental”
(CARDOSO, 1994 p. 108).
A ampliação do ensino fundamental para nove anos no Brasil se coaduna à
prática de vários países que apresentam em média 12 anos de escolarização básica,
incluindo países da América Latina. Assim, o Brasil busca alinhar-se a tal situação, na
expectativa de melhorar a educação no país, pois historicamente a educação brasileira
enfrenta desafios ainda não superados: altas taxas de evasão e repetência;
analfabetismo; problemas na formação, carreira e valorização de professores;
infraestrutura inadequada e, a contradição entre acesso e sucesso escolar, já que, o
ingresso nas escolas brasileiras não tem representado a apropriação do processo de
alfabetização, sendo este um dos maiores impasses a tão buscada qualidade na
educação.
A política da ampliação do Ensino Fundamental, busca garantir a inserção das
crianças de seis de idade nesse nível de ensino, principalmente daquelas que não
estavam sendo atendidas por instituições escolares, buscar melhorar a qualidade de
ensino no Brasil. No entanto, entendemos enquanto docentes, que a qualidade no ensino
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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.

depende de uma série de fatores, que não apenas a ampliação de mais um ano no Ensino
Fundamental.
Compreende-se a extensão dessa obrigatoriedade de oito anos para nove anos,
iniciando-se aos seis anos de idade, como uma das estratégias que visam equiparar o
sistema brasileiro à realidade educacional brasileira dos países do Mercosul, onde a
escolaridade obrigatória é de doze anos.
Do ponto de vista organizacional, ao garantir por lei, que todas as crianças
frequentem a escola a partir dos seis anos de idade, o Brasil avança no sentido de
oferecer um futuro melhor para as novas gerações. Entretanto, do ponto de vista
pedagógico, adaptar todo o sistema de ensino para oferecer um ano a mais está longe de
ser algo simples.
A inclusão, mediante a antecipação do acesso, é uma medida contextualizada nas
políticas educacionais focalizadas no Ensino Fundamental. Não se trata de transferir
para as crianças de seis anos os conteúdos e atividades da tradicional primeira série, mas
de conceber uma nova estrutura de organização dos conteúdos em um Ensino
Fundamental de nove anos, considerando o perfil de seus alunos.

Considerações Finais

A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos encontra-se em fase de
adaptação por várias instituições, torna-se um desafio a nós, docentes, e toda a
comunidade escolar, pois além de proporcionar as mudanças necessárias com o ingresso
da criança com seis anos, aumentando seu tempo de escolarização, acredita-se, também
proporcionará um ensino de qualidade.
Nesse sentido é destacada a gestão democrática como uma das possibilidades
para prática da proposta de ampliação do Ensino Fundamental. Pois, uma política
educacional não é suficiente para estimular mudanças, mas sim, a adoção dos princípios
da gestão democrática no espaço escolar.
Sobre o Ensino Fundamental passar para nove anos, é possível perceber que
estes têm apresentado o currículo como o principal objeto de seus estudos, e que a
maior aprendizagem não depende do aumento do tempo de permanência na escola, mas
sim, maior empregabilidade do tempo.

O acesso da criança no ensino Fundamental obrigatório não pode constituir-se
em medida simplesmente administrativa, mas no processo de desenvolvimento e
aprendizagem das crianças de seis anos de idade provocando o conhecimento e a
atenção às suas características etárias, sociais e psicológicas.
Em se tratando de medidas adotadas pelo governo brasileiro concernentes à
educação básica, desde a LDBEN, Lei nº 9.394 de 20/12/1996, instituem o conjunto de
políticas públicas estabelecidas na tentativa de colocar o país em condições similar
aquelas presentes no cenário mundial, inclusive em países da América Latina, os quais
superam o Brasil em resultados e permanência da escolaridade obrigatória.
A inclusão, mediante a antecipação do acesso, é uma medida contextualizada
nas políticas educacionais focalizadas no Ensino Fundamental. Não se aborda a
transferência para as crianças de seis anos os conteúdos e atividades da tradicional
primeira série, mas de idealizar uma nova estrutura de organização dos conteúdos em
um Ensino Fundamental de nove anos, considerando o perfil dos alunos.
A importância para a inclusão das crianças de seis anos de idade na instituição
escolar observa-se que o ingresso das crianças antes dos sete anos de idade, apresentam
resultados superiores em relação àquelas que ingressaram após os sete anos.
O objetivo principal, portanto, é de se manter o ensino fundamental com 9 anos
e assegurar a todas as crianças oportunidades de aprendizado e estimular o convívio
social.
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Análise pedagógica sobre o roleplayig poem “Boa, noite queridinhas” como recurso no
ensino de História.

Rafael Correia Rocha - Universidade Federal de Uberlândia
narrativadaimaginacao@gmail.com

Os roleplaing poems ou poemas de representação, são uma categoria de jogos de
representatividade que assemelham-se ao Larp (live action roleplaying – Representação ao
vivo) e o rpg (roleplaying game – jogo de representação de papéis). O Jogo “boa noite,
queridinhas” criado por Mtthjis Holter e traduzido por Jonny Garcia do LabLARP –
Laboratório de prática em jogos de representação, foi o jogo que chamou atenção no 2°
Encontro de Criadores e Produtores de Larp, evento organizado pela equipe da Confraria
das Ideias em São Paulo. Com objetivo descritivo de analisar novas propostas de jogos que
pudessem atuar em escolas, como proposta para o desenvolvimento de postura critica para
o ensino de História, coletando assim dados para o projeto da FAPEMIG n° CHE - APQ03413-12, Cidade de Uberlândia: História local, ensino-aprendizagem e jogos narrativos.
Ao analisar a simplicidade metodológica, que predispõe ao confronto de argumentação
critica, junto empatia e antipatia que os jogadores experimentam ao emergirem no contexto
de seus personagens. A proposta parte da ideia de um criador, podendo ser um autor, poeta,
diretor de cinema, pintor, etc, que se defronta com suas maiores criações, as queridinhas, e
decide que deve destruí-las, mas elas farão de tudo para argumentar e barganhar sua
sobrevivência, podendo ate mesmo colocar o criador em xeque, porem o destino delas já
esta decidido, mas mesmo assim elas vão lutar até o final. Situações complexas podem
nascer deste jogo, como um Samurai, que decide que tem que destruir sua honra, seu
respeito e sua dignidade, um autor que irá contra o trabalho de sua vida ou mesmo Deus,
tendo que destruir toda a sua criação de Lúcifer até as florestas do mundo. Questões essas
facilmente transpostas para os aspectos das classes sociais.
Conclui-se, portanto, que esse confronto de representatividade, exercita a argumentação
não somente para aulas de História, mas também para filosofia e sociologia, podendo
utilizar do livro didático como acervo de argumentos neste jogo.
Palavras-chave: Representatividade; roleplay; jogo.

O USO DAS ARTES NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
Liliane Araújo Alves Mota1
Mauricio dos Reis Brasão2
Resumo
Aprender e criar desenvolve sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar
formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas pelos alunos
e colegas, por meio da natureza e nas diferentes formas de expressão cultural. São muitos
os recursos didáticos utilizados no intuito de despertar o interesse do aluno para o processo
ensino-aprendizagem. Dessa forma, esse estudo tem como objetivo lançar o uso das artes
como recurso didático no processo ensino-aprendizagem, a partir de ressignificações
permeadas pelo olhar de autores que valorizam e se posicionam a favor da arte na prática
educacional. De abordagem qualitativa, é um estudo bibliográfico. Os referenciais teóricos
são buscados em Barros (2002); Guerra, Martins e Picosque (1998); Moreira (1984);
Newbery (2001); Piletti (2002); Read (2001); Sá (2010); e Alves (2005). A documentação
pesquisada foi a LDBEN (2010) e os Parâmetros Curriculares Nacionais - Artes (1998). O
estudo apresenta resultado positivo no processo com o uso das artes, de um modo geral,
nas atividades diárias. Revelam ainda que há possibilidade de mediar a aprendizagem com
a preocupação em ensinar para a vida e não para apenas um ato cotidiano, o que se
multiplica mediante o uso das artes como metodologia, diferentes habilidades e
inteligências surgem a partir desta abordagem, valorizando o indivíduo para seu melhor
desempenho visando o êxito pessoal e social. Na busca constante pelo conhecimento,
desenvolver competências por meio das disciplinas significa concretizar os pilares da
educação como Alves (2005) “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e
aprender a ser”. Através da arte o homem expõe o que está dentro de si, deixando vir à tona
os outros homens e emoções que se esconde com a repressão dos sentimentos no cotidiano.
O estudo revela que não podemos determinar exatamente os estágios de desenvolvimento
da criança, mas sabemos que uma imagem pode representar muito diante de seus olhos e
que com o passar do tempo a mesma perde espaço para conceitos que tem a função de
facilitar o processo de pensamento e raciocínio na formação da consciência individual.

Palavras-Chave: Artes, Educação, Aprendizagem, Expressão artística.
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Introdução
A arte sempre esteve presente na história humana e haverá sempre de representar
uma linguagem universal, catalogando períodos, culturas e manifestações, pois esta é a
capacidade criadora de expressão e transmissão de sensações e sentimentos. Como produto
íntimo da formação humana, integra os conhecimentos tomando espaço em seu terreno
criativo, vai além da disciplina do currículo escolar.
Através da arte o homem expõe o que está dentro de si, libertando a mente de
pressões, deixando vir à tona os outros homens e emoções que se esconde com a repressão
dos sentimentos no cotidiano da vida. Vygotsky (1989) afirma que “a criatividade é
eminentemente humana, intimamente relacionada ao desenvolvimento pessoal, social,
científico e cultural de uma sociedade”. Assim, aprender e criar estão interligadas rumo a
formação e transformação do aluno na constante busca pelo conhecimento.
Mediante a imensa maioria dos alunos hoje, diante da dificuldade de fixação do
conteúdo e sua relação com a realidade, lançar mão de metodologias que enfatizem o
desenvolvimento global do indivíduo considerando sua subjetividade passa a ser de
extrema importância na busca incessante da formação de cidadãos como sujeitos ativos na
sociedade.
Rever caminhos, métodos, alternativas e incorporar diferentes fontes de
linguagem que reforcem os conteúdos curriculares e não manipulem pensamentos, instiga e
diversifica a aprendizagem para que chegue até o indivíduo de forma significativa, onde
este irá criar e recriar conceitos de forma a fazer parte ativamente de sua própria concepção
de conhecimento para intervir nas práticas da sociedade que se desgasta devido a
prioridade dos valores materiais.
As artes podem proporcionar cultivar a perspectiva de projeto em sala de aula,
enfatizar a produção coletiva e aquisição globalizada de saberes e práticas trabalhando a
inter, multi e transdisciplinaridade.

Arte, desenvolvimento e aprendizagem
As Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB dispõe em seu artigo
26, parágrafo 2º que: “O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos
diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos
alunos”. Já os PCN’s – Parâmetros Curriculares Nacionais – Artes, nos relata sobre a
importância da educação em arte, pois esta “propicia o desenvolvimento do pensamento
artístico e da percepção estético, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar
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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.
É válido ressaltar a extrema importância do uso das artes para o desenvolvimento
global do indivíduo, esta auxilia na facilidade da expressão escrita, a encarar situações
novas ou ditas difíceis e improvisar, além de despertar a capacidade de criação instigando a
sensibilidade. Citamos Rubem Alves que compara a memória como escorredor de
macarrão - o escorredor é uma bacia cheia de furos que deixa escapar a água que não mais
é necessária, fica o macarrão, concreto que irá saciar a fome. A memória deixa escapar
aquilo que não faz sentido, guardando apenas o que foi significativo e concreto.
Read (2001) também usa metáfora ao relacionar imagem, memória e imaginação:
Olho para cima e vejo um pássaro num galho: enquanto mantenho meus
olhos no pássaro, meu cérebro continua a registrar um objeto percebido.
Fecho meu olhos, mas se desejar ainda pode ver o pássaro com os olhos
da mente. O que eu ainda “vejo” (ou seja, retenho) é uma “imagem” do
pássaro. Ela é menos distinta que o objeto percebido, embora eu seja
capaz, por meio da concentração, de torná-la mais clara e mais detalhada.
Então afasto o pássaro de minha mente, e a imagem desaparece; mas, se
alguns dias mais tarde eu me lembrar do pássaro, a imagem retornará,
embora cada vez menos distinta à medida que o intervalo de tempo for
aumentando. A memória é a capacidade de relembrar essas imagens, com
vários graus de intensidade; e a imaginação, segundo meu emprego do
termo, é a capacidade de relacionar essas imagens entre si – de fazer
combinações delas no processo de pensar, ou processo de sentir.

Para Barros (2002) “o desenvolvimento é o processo pelo qual o indivíduo
constrói ativamente, nas relações que estabelece com ambiente físico e social, suas
características”. A aprendizagem é definida por ele como processo através do qual a
criança se apropria ativamente do conteúdo da experiência humana, a partir de gradativa
interiorização.
São muitos os recursos didáticos utilizados no intuito de despertar o interesse do
aluno para o processo ensino-aprendizagem. A pesquisa aponta resultados positivos no
processo com o uso das artes, de um modo geral, nas atividades diárias como: a inserção
do teatro na prática da leitura e escrita, manuseio de figuras geométricas na matemática, o
grafismo indígena e as máscaras africanas para o conhecimento da diversidade histórica do
Brasil, a construção de mapas no estudo cartográfico, entre outros. “A criatividade, então,
reclama novas formas de visualizar o mundo, nos mais diversos campos pelos quais
transita e se constrói a vida humana. O ato de criar combina vários estilos cognitivos, além
de fluidez, flexibilidade e originalidade” segundo Nunes e Silveira (2009).
3

As dificuldades no processo ensino-aprendizagem podem ser melhores
compreendidas através das artes entrelaçadas ao contexto social, ainda pouco exploradas
no campo educativo, estas possibilitam intervenções significativas contribuindo para o
desenvolvimento e autoconhecimento, por despertar a criatividade que não é apenas o ato
de produzir algo diferente, mas também de expressão de sentimentos, reflexão, intuição,
emoção, atribuição de significados e relações estabelecidas. Nunes e Silveira (2009)
acrescentam que há uma necessidade crescente do domínio de múltiplos saberes e da
capacidade de refletir e se posicionar criticamente frente aos dilemas cotidianos da
sociedade.
A liberdade de expressão oferece retrato da realidade de forma parecida na
subjetividade de cada aluno. Aspectos antropológicos destacam a evolução da linguagem e
escrita através de pinturas rupestres que durante anos serviram como meio de comunicação
e registro para os homens primitivos. Para transformar a natureza, desde a antiguidade, o
ato de criar, sempre esteve presente na vida humana. Guerra, Martins e Picosque (1998)
afirmam que:
As obras dos artistas pré-históricos manifestam a vocação inventiva do
homem e da sua mente criadora para interpretar a realidade. O desejo de
compreender e apropriar-se dela leva o homem as tentativas de
interpretação através da capacidade mental de simbolizar. Somos seres
simbólicos, e isso faz com que sejamos capazes de inventar e criar
símbolos, ordenando e interpretando o mundo por meio de sistemas de
representação.

De acordo com Herbert Read em “A Educação pela Arte”, tradução de Valter
Lellis Siqueira (2001), cor e forma, seu contorno e massa em materiais como tinta, argila e
pedra estimulam o pensamento, que como função mental básica do indivíduo, instiga a
auto-expressão, observação e apreciação criando no aluno a capacidade de construção do
conhecimento através da internalização de imagens e símbolos atrelados ao contexto em
que vivem. As cores são transmissoras de mensagens, identificam e dão significado; as
formas proporcionam sensações, podendo ser naturais ou abstratas; o contorno e massa
complementam a forma conduzindo olhares e pensamentos, além de funcionarem como
signos ideológicos que se materializam.
Os resultados do estudo revelam que não podemos determinar exatamente os
estágios de desenvolvimento da criança, mas sabemos que uma imagem pode representar
muito diante de seus olhos e que com o passar do tempo a mesma perde espaço para
conceitos que tem a função de facilitar o processo de pensamento e raciocínio na formação
da consciência individual.
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A criança se expressa desde o nascimento e a brincadeira é a forma mais livre de
sua expressão, que com espontaneidade representam sentimentos e disposições em suas
ações, especialmente aquelas voltadas à inspiração, criação e invenção, onde podemos citar
o desenho, o faz de conta, etc. A liberdade da criança na produção artística, da mesma
forma que a linguagem vem suprir a necessidade de expressão da mesma, que busca
aperfeiçoá-la assim como se esforça para aperfeiçoar sua linguagem. “...a criança aprende
pela experiência”. Read (2001), e com a aquisição de uma gama de capacidades, torna-se
capaz de pensar sobre várias coisas em conjunto, independente do nível de
desenvolvimento.
Vivenciar experiências criativas como: desenhar a casa em que vive, ilustrar as
pessoas com quem convive, imitar o animal que mais gosta, compor paródias, entre outras,
nos leva à necessidade de interpretar, avaliar e compreendê-las, pois representam
mecanismo de defesa onde o indivíduo cria situações que afasta o indesejável. Como
ferramenta de diagnóstico psicológico, essas experiências, exercem papel de principal meio
de exploração da personalidade humana, valorizando a necessidade psíquica no processo
de fruição do fazer artístico.
Boa parte de nossos conhecimentos são adquiridos pela prática, mesmo que nosso
trabalho seja intelectual necessitamos colocar em funcionamento a teoria por meio de
nossa ação. A receita não seria exaltar as artes em detrimento das disciplinas curriculares,
porém buscar equilíbrio e alternativas para manutenção do interesse dos alunos e sanar
possíveis dificuldades com os códigos da linguagem oral e escrita.
Ao definir um plano em que a metodologia envolva arte, não há possibilidades de
se almejar que o aluno alcance, à risca, as expectativas visuais dispostas nos objetivos,
assumindo o papel de artista, este deve ter todo o direcionamento para uma produção
autêntica em comum acordo com o meio em que vive, assim, construir uma aprendizagem
significativa característica da apreciação de valores vividos. A execução de modelos
prontos ou o ato da cópia não instiga o universo de imaginação do indivíduo limitando ou
até mesmo bloqueando sua criatividade.
Toda criança é artista por natureza. Em posse de um instrumento que possa deixar
marcas, ela logo assinala a sua e conta sua história, seja na forma como constrói uma pipa,
disponibiliza seus brinquedos no espaço, risca a amarelinha para pular ou desenha o que
gostaria de ganhar. Diante dela é preciso observação, para que seja captada qualquer
mensagem reprimida sobre seus conflitos e receios, já que as questões sociais têm mais
relevância na construção de seu pensamento que as questões biológicas.
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A comunicação verbal nem sempre é suficiente para se aproximar da relação
ensino-aprendizagem, enquanto a expressão artística direcionada à espontaneidade revela
caminhos para uma atuação significativa direta no processo, esclarecendo sobre a
organização interna do indivíduo e sua forma de internalizar os signos do meio que o cerca,
o pensamento não se exprime apenas por meio da fala, a linguagem oral é fruto do pensar.
Quando crianças, as garatujas são formas usadas para marcar sua história, estas se
desenvolvem, bem como a linguagem e a cognição, dando espaço a novas formas, já
nomeadas e diferenciadas, que vem de encontro com seu modo de perceber e interagir com
o mundo.
Para Piletti (2002) “o que mais prejudica a aprendizagem livre e criativa é a
própria escola e o sistema social do qual a escola faz parte ao não considerar as
característica do aluno: sua maturidade, seu ritmo pessoal, seus interesses e aptidões
específicas, seus problemas nervosos e orgânicos”.
A proposta de uma atividade livre que fuja aos padrões disciplinares do campo
educacional, nem sempre é bem recebida, como alvo de críticas terá maior necessidade de
se conhecer o contexto do alunado para formação de grupos onde as habilidades se
complementem na resolução das situações problema colocadas a eles.
Os métodos de ensino também podem prejudicar a aprendizagem, o professor não
deve confundir autoridade com autoritarismo, impedindo que os alunos se desenvolvam de
forma independente e criativa, que aprendam a decidir por sua própria conta, a reconhecer
os problemas e a contribuir espontaneamente para sua solução.
Neste contexto, as artes introduzidas nas atividades do dia a dia, segundo Dra.
Nise da Silveira (1992), tem qualidade terapêutica, não apenas como possibilidade de se
conhecer o mundo interno do indivíduo, mas que os atos artísticos em si mesmos são
terapêuticos, por reorganizar a ordem interna e ao mesmo tempo reconstruir a realidade.
A possibilidade de mediar a aprendizagem com a preocupação em ensinar para a
vida e não para um simples teste, se multiplica mediante o uso das artes como
metodologia. Diferentes habilidades e inteligências surgem a partir de tal abordagem,
valorizando o indivíduo para seu melhor desempenho visando seu êxito pessoal e social.
Quanto à avaliação, esta por sua vez se dá numa dimensão qualitativa que abre
caminhos para a percepção da prática docente como instrumento para ensinar e aprender,
pois nunca se sabe tudo a ponto de não mais precisar aprender, e jamais houve alguém
destituído totalmente de conhecimento que não tivesse algo a ensinar.
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Nesta busca constante pelo conhecimento, desenvolver competências por meio
das disciplinas significa concretizar os pilares da educação, Alves (2005): aprender a
conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser.

Considerações
O processo ensino-aprendizagem passa por transições onde as propostas
educativas contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nos Temas Transversais já
não atendem as necessidades de se interligar e integrar arte, cultura e educação. A
produção artística mantém diálogo direto com a sociedade, seja nas artes visuais, música,
dança, teatro ou literatura.
Espaços

formais

e

informais

para

educação

explicitam

cultura

e

consequentemente as artes diversificadas que compõem a identidade da sociedade, uma
vez consideradas na propagação de saberes torna significativo o uso desta nas ações e
intervenções dos indivíduos. O conhecimento das diversidades e o estímulo ao respeito
delas dependem da forma como se intensifica a aprendizagem em torno dos contextos
emergentes em sala de aula, abrindo espaço para reflexão sobre valores e sentimentos.
Para que os métodos artísticos sejam absorvidos com a devida importância se faz
necessária a desconstrução de que são utilizadas em tempo vago ou como “lazer”,
explicitando sua intenção de sensibilizar, motivar e ilustrar as diferentes realidades
existentes, o que contribui para formação de um sujeito crítico e ativo nas diferentes
situações colocadas pela sociedade.
Ser neutro diante do exposto configura passividade no cotidiano escolar e
reprodução do currículo sem pensar na ressignificação estrutural adequada a cada
realidade. As transformações sociais são constantes e exigem dinamismo na mediação do
processo ensino-aprendizagem para que não se perca a oportunidade de contribuir na
formação de cidadãos reflexivos quanto suas decisões e ações, na perspectiva de amenizar
as consequências para gerações futuras.
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AS RELAÇÕES DE GÊNERO NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS INFANTIS:
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RESUMO
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa desenvolvida do segundo período do Curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia na disciplina de
Antropologia acerca das Relações de Gênero nas Histórias em Quadrinhos Infantis Turma
da Mônica e Turma do Xaxado. O objetivo foi de, por meio de um seminário problematizar
as implicações e as influências das HQ na construção subjetiva das identidades baseadas
nos padrões normativos de ser homem e de como ser mulher, nordestino/as contidas nas
HQ infantis. Após algumas análises percebemos nas tirinhas e textos há imposição de
padrões que são exigidos pela sociedade. Além disso, os/as personagens passam por
transformações readequando-se aos valores, posturas e normas construídas pela sociedade
capitalista. O trabalho apresentou uma discussão que gira em torno de como a criança se
constrói a partir do que lhe é apresentado pela cultura midiática, e, como esses meios
interferem na construção das identidades infantis, demarcando situações de exclusão
social.
PALAVRAS-CHAVE: Relações de Gênero, Cultura; Histórias em Quadrinho.

AS RELAÇÕES DE GÊNERO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
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Bill Robson Monteiro Lisboa
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RESUMO
Este trabalho é uma pesquisa acerca das Relações de Gênero no ambiente escolar, mais
especificamente na Educação Infantil e tem como objetivo trazer para o centro das análises
e reflexões, como as escolas por vezes tem se constituído como um espaço sexista e, sendo
as diferenças sexuais um ponto a ser levado em conta para segregar as crianças. Quando a
turma está mais agitada é comum dizer com espanto que até as meninas estão
indisciplinadas, como se aquilo fosse específico e comum para os meninos, ou seja,
atitudes masculinas que se levarmos para um plano mais amplo consideram de que apenas
homens são barulhentos, agitados ou desorganizados e caso encontremos uma menina
assim, ela teria características masculinas, seria masculinizada e o mesmo se encontrarmos
meninos educados, carinhosos e estudiosos são questionados sobre sua orientação
sexual/homossexual. Portanto, tais práticas sexistas reforçados pela escola contribuem com
os processos de exclusão escolar das crianças.
PALAVRAS-CHAVE: Relações de Gênero, Educação Infantil, disciplina.

AS RELAÇÕES DE GÊNERO NO CONTEXTO SOCIAL E AS IMPLICAÇÕES
NO COTIDIANO ESCOLAR
Leidiane Roberta de Lima
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leidianerlima@yahoo.com.br
Bill Robson Monteiro Lisboa
Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia-UNIPAC/FEESU
billrobsonmg@hotmail.com

RESUMO
Este resumo faz parte de uma pesquisa bibliográfica que está relacionada às Relações de
Gênero nos espaços sociais e escolares, o objetivo foi analisar de que modo estes espaços
se constituem como diferentes para meninos e meninas, homens e mulheres de acordo as
estruturas normativas construídas historicamente. No período colonial quem tinha acesso a
educação era os somente os homens brancos e ricos, enquanto as mulheres eram
consideradas apenas reprodutoras. Quando a família real chega ao Brasil, há incentivos à
educação, no entanto, a aprendizagem das meninas limitava-se nas atividades domésticas
como coser, bordar, trabalhos manuais e nos aspectos intelectuais era ensinada apenas a
leitura, a escrita e as quatro operações, já os meninos estimulados a aprendizagem voltada
para a lógica, raciocínio, álgebra, aritmética e geometria. Com a Escola Nova oficializa-se
o ensino público obrigatório leigo e misto, o quantitativo de mulheres superava os homens
na profissão e nas salas de aula, rompendo assim uma estrutura política tradicional. Assim,
reforça o entendimento das relações de gênero como construções culturais e que por não
serem inatas de um dos gêneros podem ser modificadas, não tendo a mulher de ser
sinônimo de fraca e sentimental nem tão pouco o homem de ser forte e insensível. A
temática acerca das relações de gênero abrange então várias áreas do conhecimento, por
isso faz-se necessário refletir sobre sua atuação no ambiente escolar para não serem
silenciadas nas práticas pedagógicas e na sociedade. Para tanto, professores e professoras
são formadores/as de opiniões por meio de inovações com práticas educacionais não
excludentes e mais igualitárias incentivando meninos e meninas a brincarem juntos/as, a
serem líderes nas tarefas grupais, a falarem em público. Portanto é necessária a formação
continuadas dos professores e professoras para que atitudes e discursos não sejam
interiorizados e reproduzidos. Precisamos lembrar e refletir sempre que construímos nossas
identidades por representações que nos identificamos ou não a partir de “modelos”
estabelecidos para homens e mulheres contra a vontade apenas para corresponder a uma
expectativa da sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: Relações de Gênero; Contexto Escolar; Sociedade, Professores e
Professoras.

AS RELAÇÕES ÉTNICORRACIAIS NOS CURRÍCULOS ESCOLARES
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O interesse pela temática voltada às relações étnicorraciais surgiu durante as discussões e
debates nas aulas da disciplina de Currículos e Programas do 3º período do curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia/UNIPAC no 1º
semestre do ano de 2013. O trabalho buscou problematizar as relações étnicorraciais
brasileiras e as representações dos/as negros/as na multiplicidade dos espaços sociais,
sobretudo nos currículos escolares do ensino fundamental e médio. Debruçamos acerca da
supervalorização da cultura eurocêntrica por meio de práticas que (in) visibilizam e
desqualificam as identidades étnicorraciais, bem como os/as levam a naturalizar
mecanismos de própria autonegação, persuadindo-os/as a procurar se adequar ao padrão
estabelecido socialmente. Investigamos os dispositivos legais, analisamos pesquisas de
autores/as referente à temática, de modo a corporificar diferentes conhecimentos, olhares e
experiências na expectativa de propagar reflexões a questão de pesquisa proposta, com a
intenção de questionar, a partir de uma imagem encontrada, como está se constituindo os
processos de identificação de negros/as nas escolas de educação básica. Portanto
percebemos a necessidade de trazer ao espaço acadêmico discussões acerca da pesquisa,
reflexões de como a cultura étnicorracial tem sido abordada e problematizada nos
currículos escolares e ainda, uma essencial inquietação, sobre a temática que futuros/as
Profissionais da educação escolar/as estão envolvidos/as pedagógica e
administrativamente.

PALAVRAS-CHAVE: Relações étnicorraciais; Currículo escolar, (In) Visibilidade;

AVALIAÇÕES EXTERNAS E GESTÃO ESCOLAR:
REPERCUSSÕES NO TRABALHO DOCENTE
Anderson Oramisio Santos1
Camila Rezende Oliveira2
Guilherme Saramago de Oliveira3
Adriana Mariano Rodrigues Junqueira4
Resumo
Esse artigo resulta de uma investigação bibliográfica e tem como objetivo refletir sobre
as políticas públicas educacionais e os impactos produzidos pelas avaliações externas
nas práticas pedagógicas, tendo como foco as avaliações em larga escala na educação
básica, com a implementação do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB e
do Sistema Mineiro de Avaliação – SIMAVE e quais as implicações destas o cotidiano
das salas de aula a ponto de modificar (ou não) as práticas da equipe escolar e do/a
professor/a em sala de aula, torna-se imprescindível para compreendermos como esses
processos se desenvolvem e quais suas conseqüências na aprendizagem dos alunos.
Porém não basta analisarmos os números, convêm que investiguemos o que se encontra
por trás deles, conhecermos a realidade desses alunos e dessas escolas que geram esses
índices. Parece-nos importante ressaltar que tais sistemas estão alinhados às
transformações e reformas educacionais ocorridas no Brasil a partir dos anos de 1990,
cujo embate entre regulação e descentralização consolida estratégias de monitoramento
das ações educativas, tendo em vista verificar e acompanhar o nível de aprendizagem
dos alunos. Ressaltamos que entre os princípios de tais políticas está à defesa das
avaliações externas como aliadas da melhoria da qualidade da educação pública,
contudo, a pesquisa revela que não promovem o desenvolvimento processual e integral
do aluno. Constatou-se, também, que a direção das escolas responsabiliza o professor
pelo sucesso ou fracasso do aluno, criando uma pressão para um bom desempenho nas
avaliações externas.

Palavras-chave: Políticas Educacionais. Avaliação Externa. Trabalho Docente.
Educação Básica.
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Introdução

O presente trabalho visa provocar discussões sobre a função assumida pela
avaliação da educação básica diante da nova reconfiguração do estado brasileiro. Para
tanto, faremos um breve recorte sobre os processos de avaliações sistêmicas em Minas
Gerais como Sistema Mineiro de Avaliação - SIMAVE, o Programa de Avaliação da
Aprendizagem Escolar – PAAE e o Programa de Avaliação da Rede Pública de
Educação Básica – PROEB, bem como a política educacional do Estado de Minas
Gerais, como fatores influenciadores na organização do trabalho escolar.
Por meio de estudo bibliográfico sobre as avaliações em larga escala e da
legislação educacional brasileira, faz-se necessário suscitar algumas questões sobre o
papel do professor frente às avaliações institucionais e como vem sendo pressionado a
contribuir para com a melhoria dos índices da escola.
Nesse contexto, estão presentes fatores influenciadores no trabalho docente que
atuam na educação básica, consequentemente, no desenvolvimento desses profissionais,
sendo que as políticas de avaliações externas, juntamente com seus ideais, mobilizam
gestores, professores, alunos e famílias.
Vale ressaltar que a instituição escolar não é abstrata é o cerne do sistema
educativo formal, haja vista que é lugar de decisão, onde ocorre à elaboração e execução
de políticas educacionais, é também local de aprendizagens, em que alunos e
professores se envolvem num processo organizacional como compromisso de transmitir
e construir conhecimentos, com destaque para os significados e sentidos da escola para
a formação dos alunos, ou seja, o ensino e a aprendizagem constituem o objetivo central
nesse movimento de constituição de sujeitos.
Discorrer sobre as avaliações externas implica em refletir sobre as finalidades da
educação na contemporaneidade. É, pois, consenso no meio educacional que a escola
tem assumido diversas funções para além de seu tradicional papel de transmissor,
reprodutora e construtora de saberes e conhecimentos, sua função acadêmica. Sob esse
olhar, é possível afirmar que essa nova configuração contribui para a definição dos
objetivos da educação, os quais são referendados na LDBEN nº 9394/96 ao tratar das
finalidades do ensino fundamental e educação básica.
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I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo [...] III - o
desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e
valores; IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a
vida social [...]; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania
do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se
adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou
aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como
pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da
autonomia intelectual e do pensamento crítico [...] (BRASIL, 1996, p.
12).

Cumpre reconhecer que a legislação educacional brasileira assume a concepção
que a escola é responsável por diversas funções e a estas estão associadas também
múltiplos objetivos. Nesse artigo pautaremos nossa discussão no escopo da avaliação
como garantia do desenvolvimento das aprendizagens, em outras palavras, o processo
avaliativo deverá contribuir para a materialização de um dos objetivos centrais da
escola, assegurar que as crianças e adolescentes efetivamente aprendam.
Segundo Vidal (2003) a avaliação não é um tema desconhecido por nenhum
professor, pelo contrário, a avaliação sempre fez parte do contexto pedagógico, das
aprendizagens em sala de aula. Nesse sentido, a autora considera avaliação como um
instrumento inseparável da prática pedagógica, por meio do qual é possível o professor
acompanhar o progresso de seus alunos, analisarem o desenvolvimento do trabalho
escolar, assim como o seu próprio desempenho.
Nessa perspectiva que julgamos necessário práticas avaliativas que possam
contribuir para a superação de um modelo fortemente marcado por princípios seletivos,
meramente quantitativos, classificatórios e extremamente excludentes. É preciso
considerar a avaliação como importante instrumento de reflexão das ações
desenvolvidas por alunos e docentes no âmbito escolar.

1 A nova configuração do Estado e as avaliações externas
No contexto mundial, as avaliações externas surgem como uma busca de
“equiparação” tanto da abrangência e permanência do aluno nas escolas, como da
qualidade do ensino e da aprendizagem.
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Os anos 90 do século passado foram marcados pela materialização de inúmeros
processos avaliativos dos sistemas escolares e, esses têm cada vez mais sido
incorporados aos processos educativos. Em nosso país o Ministério da Educação MEC, em articulação com as Secretarias Estaduais de Educação, implantou o Sistema
de Avaliação da Educação Básica – SAEB5. A justificativa para a implementação desse
sistema está associada à defesa da avaliação como possibilidade de fornecer
informações sobre os processos educacionais, seja na esfera municipal e estadual, com o
intuito de direcionar o processo de tomadas de decisões em relação às políticas públicas,
ao desempenho acadêmico dos alunos e à qualidade do sistema escolar como um todo.
O SAEB compartilha espaço com as avaliações estaduais (RIBEIRO;
KALOUSTIAN, 2002), realizadas sistematicamente em estados brasileiros, como
Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e
Tocantins.

O mencionado sistema é responsável por coletar dados sobre alunos,

professores e diretores de escolas públicas e privadas em todo o Brasil. Ele está em
execução desde 1990, sendo aplicado a cada dois anos, avaliando o desempenho dos
alunos brasileiros do quinto e do nono ano do Ensino Fundamental, bem como os do
terceiro ano do Ensino Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa, como foco em
leitura e, Matemática com foco em resolução de problemas (BRASIL, 2003).
A partir das informações do SAEB, o MEC e as Secretarias Estaduais e
Municipais de Educação podem definir ações voltadas para a correção de distorções e
debilidades, identificadas e direcionar seus recursos técnicos e financeiros para áreas
prioritárias, visando o desenvolvimento do Sistema Educacional Brasileiro e à redução
das desigualdades nele existentes.
Dessa forma, o SAEB tem como objetivo oferecer subsídios para a formulação,
reformulação e monitoramento de políticas públicas, contribuindo, para a ampliação da
qualidade do ensino brasileiro. Os resultados são divulgados em nível nacional e por
região, estado, localização (capital, interior), zona geográfica (urbano, rural),
dependência administrativa (estadual, municipal, federal e particular) (BRASIL, 2003).
5

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB, implantado em 1990, é coordenado
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP e conta com a participação e o
apoio das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação das 27 Unidades da Federação. A análise dos
resultados dos levantamentos do SAEB permite acompanhar a evolução do desempenho dos alunos e
dos diversos fatores incidentes na qualidade e na efetividade do ensino ministrado nas escolas,
possibilitando a definição de ações voltadas para a correção das distorções identificadas e o
aperfeiçoamento das práticas e dos resultados apresentados pelas escolas e pelo sistema de ensino
brasileiro.
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Os resultados englobam tanto os relacionados com o desempenho dos alunos
quanto os referentes às variáveis da escola, do diretor, do professor, dos hábitos de
estudo e das condições socioculturais dos alunos.
Neste ponto é preciso fazer uma advertência para as questões que envolvem o
professor no contexto das avaliações institucionais. Os resultados alcançados são
devidamente publicizados e, geralmente questionados, principalmente, se estes forem
abaixo do esperado, recaindo sempre no professor. Ou seja, o professor sempre é
chamado a prestar contas sobre o índice, que ele, partícipe da escola, ajudou a compor.
Sobre essa situação a que fica exposto o professor da educação básica,
compromete o seu desenvolvimento profissional e, com isso, influencia a sua prática
pedagógica, no sentido de que sempre estará executando o seu trabalho, relacionando às
avaliações institucionais e não de acordo com suas concepções de educação, de escola,
de aluno.
Assim sendo, as avaliações educacionais em larga escala, de forma geral,
permitem a produção de indicadores educacionais únicos, que dizem respeito à
qualidade da educação ofertada à população e ao conteúdo efetivamente aprendido em
sala de aula. Ainda não foi pensado em outro modo de obter informação desse tipo e de
tal relevância para o planejamento de políticas educacionais. Porém, a avaliação é
entendida como um indispensável elemento de reflexão sobre as políticas, práticas e
ações implementadas no âmbito do sistema educacional (BRASIL, 2003).
Segundo o MEC (2003), os resultados das avaliações, sejam elas locais,
regionais ou mesmo nacionais, são informações qualificadas, postas à disposição de
pesquisadores, de educadores, gestores e planejadores, a quem compete à reflexão sobre
o panorama educacional e a tomada de decisões que dizem respeito tanto ao
fortalecimento de medidas que se mostraram eficazes na melhoria da qualidade
educacional, quanto às mudanças que acreditam necessárias para aprimorar o
desenvolvimento da aprendizagem.
Na LDBEN nº 9.394/96 as avaliações externas são enfatizadas por
recomendação de instituições internacionais como o Banco Mundial - BM e o Fundo
Monetário Internacional - FMI, como sendo uma das formas de verificar se o currículo
oficial está sendo cumprido (VIDAL, 2003).
No Brasil, as políticas públicas educacionais apresentam questões relacionadas a
implementação da avaliação como perspectiva de uma nova função do Estado, assegurar
5

a participação da sociedade no acompanhamento dos processos educativos. Portanto, as
avaliações externas são compreendidas como necessidade e direito social,

[...], com efeito, a sociedade somente se mobilizará em defesa da
educação se a incorporar como valor social, o que exige transparência
no tratamento das questões educacionais e no debate em torno das
políticas de desenvolvimento da educação. Desse modo, a sociedade
poderá acompanhar sua execução, propor ajustes e fiscalizar o
cumprimento dos deveres do Estado (HADDAD, 2008, p. 8).

A caracterização das ações governamentais estabelece o campo da avaliação
educacional como estratégia assumida, a fim de estabelecer uma medida padrão da
qualidade da educação oferecida pelas escolas em todo o território nacional.
Não obstante, a avaliação se constitui em medida que interessa a toda a
sociedade, seja pela sua aplicabilidade prática ou por suas consequências, tendo em
vista que a esta interfere diretamente nas tomadas de decisões acerca dos rumos da
educação em cada estado, município e instituição.
A avaliação está incluída no bojo das diversas ações que estão sendo
estabelecidas pelas políticas públicas educacionais com o objetivo de orientar as
atividades das instituições escolares, dos profissionais, estudantes e suas famílias.
Nesses moldes, acaba por imprimir um desenho que se configura pela própria
atuação reguladora do Estado sobre as escolas, seja por intermédio da fiscalização ou
pela associação dos resultados obtidos nos procedimentos avaliativos aos dispositivos
de financiamento. Esse cenário,
[...] diminuir as despesas públicas exigiu não só a adoção de uma
cultura gestionária (ou gerencialista) no sector público, como também
induziu a criação de mecanismos de controlo e responsabilização mais
sofisticados. A avaliação aparece assim como um pré-requisito para
que seja possível a implementação desses mecanismos (AFONSO,
1998, p.113).

A conformação do Estado ás necessidades de ajustes da educação básica torna
imperativo aferir os resultados dos investimentos públicos aplicados às escolas.
Ainda de acordo com o discurso oficial a educação está interligada com as
competências a serem desenvolvidas pela instituição educativa e pelo avanço da
produtividade; objetivo esse que se exprime na operacionalização da avaliação na
educação básica. Desse modo,
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[...] com a diminuição dos recursos públicos para os setores sociais
coincidindo com a crescente complexidade da sociedade, nos países
industrializados, os Estados aumentaram consideravelmente as suas
ações de controle e fiscalização. Este fenômeno se tornou conhecido
como “Estado Avaliador”, [...] caracteriza a forte presença do Estado
no controle dos gastos e dos resultados das instituições e dos órgãos
públicos. O “Estado Avaliador” intervém para assegurar mais
eficiência e manter o controle daquilo que considera ser qualidade.
(DIAS-SOBRINHO, 2004, p. 708).

Em 2007 o Ministério da Educação implementou o Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica - IDEB6, um indicador que integra o fluxo escolar às médias de
desempenho obtidas pelos alunos nos exames realizados durante os processos
avaliativos nacionais. Esse índice demonstra o intuito do Estado em medir a qualidade
da oferecida aos estudantes brasileiros e a preocupação com a eficiência e a eficácia,
além das condições para a adaptação dos alunos às novas demandas do mercado.
Essa configuração estrutural visa por meio dos resultados das avaliações,
construírem mecanismos de prestação de contas pautados nos pressupostos de
transparência e responsabilização dos docentes, isso se evidencia na reivindicação de:
[...] qualificação permanente dos que trabalham na escola, em especial
dos professores. [...] mecanismos de prestação de contas que facilitem
a responsabilização dos envolvidos. [...] responsabilização, avaliação
de processos e de resultados, participação dos interessados, divulgação
de informações, que imprimam transparência às ações dos gestores,
diretores, professores, para que a sociedade em geral e os alunos e
suas famílias em particular, participem e acompanhem as decisões
sobre objetivos, prioridades e uso dos recursos. (BRASIL, 2007, p.17)

Enfim, as avaliações externas realizadas, a partir de testes padronizados, têm
como objetivo principal o monitoramento da educação e, implicam na centralização da
União no que diz respeito ao controle dos resultados, tal formato articula-se à tão
propagada lógica de descentralização.

Essas avaliações representam a legitimação da

opção do Estado por um processo avaliativo exterior as escolas e geridas segundo
princípios inerentes à administração gerencial, a competição, ou seja, ao accountalility7,
6

7

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB: criado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira em 2007, é calculado a partir dos dados sobre aprovação
escolar, médias de desempenho no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – para as
unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios. (BRASIL, 2007).
Termo que designa prestação de contas, fornecimento de informações, justificativas, elaboração e
publicização de relatórios de avaliação; responsabilização, imputação de responsabilidades e/ou

7

na perspectiva de uma lógica de mercado.
Nesse cenário, é premente a exigência por parte das instituições escolares e do
governo, representado pelas secretarias de educação em garantir, sob quaisquer
condições, a qualidade do ensino. Para tanto, a escola é obrigada a repensar suas
práticas pedagógicas, a currículo e avaliação, dentre outros. Enfim, a escola é a todo o
momento pressionada a desenvolver atividades que possam ir ao encontro das
propagandeadas eficácia e eficiência, ressaltando a importância dos alunos apresentarem
bons resultados no SIMAVE8, ENEM9 e Prova Brasil10. Desse modo, a adaptação do
currículo aos conteúdos elencados no programa dessas avaliações e, a demanda por
ações educativas que pudessem contribuir para o aumento do IDEB da instituição, são
elementos constantes no cotidiano de todos os educadores.
É, pois nessa perspectiva que as avaliações em larga escala interferem de modo
direto no movimento produzido no interior da escola, lócus privilegiado para construção
de potencialidades, por intermédio da produção de relações sociais e ações
transformadoras, mediante conscientização dos direitos sociais e práticas educativas de
caráter mediador, trazendo em seu interior os elementos de produção e/ou superação das
contradições.

2

A avaliação em larga escala em Minas Gerais
Dado que no âmbito nacional a avaliação é um processo que tem cada vez mais

envolvido os atores sociais no desenvolvimento do monitoramento e fiscalização da

imposição de sanções negativas, atribuição de recompensas materiais ou simbólicas. (AFONSO, 2009).
O Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE) tem como objetivo identificar
necessidades, problemas e demandas do sistema e das escolas, auxiliando no planejamento de ações em
diferentes níveis e momentos que objetivam a melhoria da qualidade da educação pública da rede
estadual. O SIMAVE atua em duas modalidades, complementares e integradas: a primeira é a avaliação
interna da escola, por meio do Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar – PAAE. A segunda
modalidade é a avaliação externa do sistema de ensino, através do Programa de Avaliação da
Alfabetização - PROALFA e o Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica - PROEB.
9
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um exame criado em 1998 pelo Ministério da
Educação do, é utilizado como ferramenta para avaliar a qualidade geral do ensino médio no país.
Atualmente, o exame é utilizado como exame de acesso ao ensino superior em universidades públicas
brasileiras através do Sistema de Seleção Unificada – SiSU
10
A Prova Brasil é um exame que se constitui como avaliação em larga escala, desenvolvida pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC). Têm o objetivo
de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes
padronizados e questionários socioeconômicos. Com as informações da Prova Brasil, o MEC e as
secretarias estaduais e municipais de Educação podem definir ações voltadas ao aprimoramento da
qualidade da educação no país e à redução das desigualdades (portal. mec.gov.br. Acesso em
10/09/2011).
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qualidade da educação. Em termos de entes federados, os estados também
empreenderam iniciativas no sentido de criaram seus próprios sistemas de avaliação
externa, com objetivos e pressupostos que se aproximam do modelo apregoado pela
União.

[...] embora a regra no país nas relações entre poder local e poder
central seja integração dos poderes estaduais às determinações
governamentais do poder central, em Minas Gerais esse processo
possui características específicas à medida em que o Estado não só
vem incorporando as novas determinações como consegue antecipar
[...] Isso parece revelar que Minas Gerais, por suas especificidades,
vem se integrando ao país como ‘laboratório’ dos esforços de
modernização capitalista comandados pelo Estado, principalmente a
partir da segunda metade do século XX (MARTINS, 1998, p. 22).

Em Minas Gerais, a partir de 1992, a Secretaria de Educação implementou a
Avaliação do Sistema Estadual de Minas Gerais como parte de diversas política públicas
imbuídas do desejo de garantir a qualidade educacional (VIANNA, 1995).

Instaura-se,

portanto, a partir desse momento diversas iniciativas no que se refere a defesa de uma
avaliação externa que produza consequências positivas sobre o ensino ministrado aos alunos
em Minas Gerais. Dentre esses empreendimentos destacamos o Sistema Mineiro de
Avaliação da Escola Pública - SIMAVE com início no ano 2000. Tal sistema é constituído
pelo Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica - PROEB, pelo Programa
de Avaliação da Aprendizagem Escolar - PAAE e Programa de Avaliação da Alfabetização
(PROALFA).
O SIMAVE tem como objetivo principal elaborar e implementar programas de
avaliações em larga escala cuja finalidade está na utilização dos dados obtidos com a
realização de provas anuais, como forma de intervir no processo de gestão e tomada de
decisões no planejamento de ações educativas que possa ir ao encontro da tão propagada
qualidade educacional. De acordo com dados dos informativos próprio Sistema, sua

função é “indicar caminhos possíveis para os professores superarem as dificuldades de
aprendizagem diagnosticadas com alternativas de intervenção didática” (SIMAVE,
2007, p.11)
No plano objetivo o PROEB compreende Programa no qual os alunos participam
de exames em que são avaliados os conteúdos relacionados as disciplinas Matemática e
Língua portuguesa. Nesses moldes, o PROEB é também integrante do SIMAVE, sendo
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utilizado a partir do ano de 2006. Tal instrumento assim como os já mencionados
constitui-se num conjunto de medidas e avaliações com o intuito de diagnosticar o
desempenho dos alunos, resultado esse que implicará na formulação de planejamento e
das políticas públicas educacionais para os alunos mineiros. O resultado do desempenho
conjunto dos alunos fornece o diagnóstico do ensino, influenciando diretamente no
planejamento, monitoramento e reformulação das políticas públicas educacionais.
Segundo alguns autores, como Bonamino et al. (2004), Fontanive (2000), Klein
(2000), as avaliações sejam internas sejam externas, são importantes no diagnóstico da
realidade escolar, qualidade do ensino (professor) e aprendizagem (dos alunos), bem
como no diagnóstico da realidade da educação no país, em seus vários aspectos.
No contexto das avaliações externas mantidas pelo MEC, a Secretaria Estadual
de Educação do Estado de Minas Gerais mantém uma proposta curricular, denominada
Conteúdo Básico Comum, o CBC. Essa proposta foi regulamentada por meio da
Resolução 666, de 07 de abril de 2005, que dimensiona um sistema de avaliação no
estado, denominado de SIMAVE (MINAS GERAIS, 2008).

Destacamos como

objetivos desse sistema de avaliação:
a) Promover a avaliação sistemática da rede pública de educação básica.
b) Criar instrumentos de participação da sociedade e dos profissionais da
educação na gestão da escola pública.
c) Democratizar o acesso à informação sobre a Educação Pública.
d) Desenvolver procedimentos de gestão de avaliação das políticas públicas
educacionais pautadas em princípios de equidade.
e) Fortalecer a escola como instituição de promoção de igualdade de oportunidade
para todos os mineiros.

Além do SIMAVE, a Secretaria de Estado da Educação do Estado de Minas
Gerais, adota outras políticas complementares de tais proposições, diminuindo as
diversidades e contribuindo para uma padronização do sistema mineiro. O PAEE é um
destes sistemas de avaliação adotado no Estado de Minas Gerais.
Outro instrumento comumente usado em nosso estado consiste em envolver e
compensar o professor pelo trabalho com o Conteúdo Básico Comum - CBC. Na
apresentação do CBC de todas as disciplinas do Ensino Fundamental e Médio, faz-se
saber que esses conteúdos serão utilizados como as bases para a avaliação das escolas,
professores e para proposição de metas com o fim de melhorar o desempenho das
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escolas da rede estadual mineira (MINAS GERAIS, 2001). Essa informação é
significativa, pois tem relação com as avaliações de rendimento a que as escolas
estaduais estão sendo sujeitadas.
A SEE/MG faz uso dos resultados das escolas nas avaliações do SIMAVE,
vinculando-os às políticas destinadas à Educação (MINAS GERAIS, 2008). Uma delas
está atrelada ao incentivo de produtividade, em que a partir dos índices alcançados pela
escola, os professores que nela atuam, são “estimulados” a melhorarem o seu
desempenho no processo de ensino e aprendizagem com uma espécie de remuneração
compensatória. Outra política, diz respeito à avaliação de desempenho do professor, que
responde a um instrumental contendo perguntas diversas, e específicas à sua atuação.
Esse instrumental é acompanhado pelo diretor da escola.
Nesse sentido, foi percebido que os resultados dessas avaliações transcendem as
proposições para as avaliações sistêmicas com incentivo salarial e ingresso e
manutenção de escolas em projetos específicos ou globais, que na íntegra buscam
melhorar o ensino e a aprendizagem. Observa-se ainda, que diferentes questões cercam
os processos avaliativos, entre os quais, o estigma de que a avaliação é apenas um
instrumento para classificar e rotular as pessoas em aptas ou não, pessoas competentes
ou não, boas ou más. A análise de dados por meio do SIMAVE (Sistema Mineiro de
Avaliação da Educação Pública) – permite às escolas da rede pública estadual obter
dados necessários para uma reflexão do seu processo de ensino e aprendizagem,
respondendo às necessidades de planejamento e ação educacionais, servindo à realidade
da sala de aula e influenciando a definição de políticas públicas para a educação em
Minas Gerais.
Segundo Vianna (2003), um dos elementos essenciais a avaliação diz respeito a
caracterização dos problemas de aprendizagem com o objetivo de superar e transformar a
realidade não aprendizagem. Contudo, vale destacar que para o autor o impacto dos
resultados pode ser considerado mínimo por inúmeros motivos entre os quais está o
linguajar demasiadamente técnico das planilhas, pleno de especificidades muitas vezes
desconhecidas dos docentes e que poderiam ser evitados,

[...] ainda que os resultados dos desempenhos sejam
apresentados em escalas elaboradas por intermédio de rigorosos
procedimentos estatísticos, e com a especificação dos vários
níveis correspondentes de competência, dificilmente os
professores têm condições técnicas para interpretar dados que
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resultam da expertise técnica dos responsáveis pelos relatórios.
(VIANNA, 2003, p. 45).
Sob esse olhar, os moldes em que ocorre a divulgação dos resultados, os termos
utilizados, bem como a complexidade que envolve os cálculos dos índices, acaba por
dificultar a apropriação e o “consumo” das informações advindas dessas avaliações pela
comunidade escolar e também pela sociedade como um todo. Nesse sentido, diante da
incompreensão dos dados divulgados, os sujeitos envolvidos no processo de produção da
qualidade da educação encontram diversos impedimentos para exercer seu protagonismo
nesse movimento que envolve políticas públicas, ações do Estado e entes federados,
sociedade civil e comunidade local, envolvendo educadores, alunos e pais.
Assim, no âmbito das avaliações externas é importante destacar que o sistema

educacional de Minas Gerais ao assumir o monitoramento da qualidade da educação
desenvolvida em suas instituições caminha ao encontro do exercício do controle social,
contudo, faz-se necessário que o resultado dos processos avaliativos sejam analisados à
luz dos diversos elementos que interferem diretamente nos resultados. Trata-se,
portanto, da necessária ampliação dessas análises, uma vez que “problematizadas”
isoladamente não representam qualquer possibilidade de melhoria na qualidade
educacional.

Considerações Finais
A compreensão das implicações das avaliações externas na organização do
trabalho escolar nos remete a reflexão sobre o papel do Estado no atual contexto de
reformulação de políticas públicas, dentre elas a educacional. A avaliação está inserida
no foco das reformas que têm ocorrido nas últimas duas décadas no âmbito educativo,
possuindo um formato flexível em que se distinguem diferentes funções, dentre as quais
se destaca o aspecto relacionado ao mapeamento da educação oferecida aos estudantes
brasileiros e à indução de ações e intervenções necessárias a universalização da escola
pública.
É possível depreender que a avaliação extrapola os muros da escola e cada vez
mais deixa de focar somente a avaliação concretizada no espaço micro da sala de aula
para ser realizada em larga escala, implementando um movimento em que os dados
obtidos por meio das avaliações externas (SAEB, SIMAVE) são considerados como
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informações de extrema relevância para mediar e orientar a organização do trabalho
pedagógico dos sistemas educativos.
Os resultados dessas avaliações influenciam sobremaneira a criação e
reformulação de políticas públicas no campo da educação, trazendo em seu bojo a
demarcação de prioridades, determinação de alocação de financiamento; definição de
currículos; orientação de propostas de formação tanto dos alunos como de professores.
Os processos avaliativos sejam esses consolidados em escala nacional ou
regional estão historicamente associados a transformações na organização escolar. Para
tanto, alterar a lógica estruturante da escola implica em atentar para o fato que a
educação oferecida á população, especialmente da escola pública, representa a
possibilidade concreta de criar as possibilidades de inclusão em uma sociedade pautada
nos princípios do individualismo, competitividade, exclusão e meritocracia.
Urge, pois compreender o sistema avaliativo em sua dimensão social, política e
cultural, tendo em vista as múltiplas perspectivas de ações sobre a realidade
educacional, no intuito de permitir o avanço em sua qualidade, no sentido de produzir
melhorias, além de efetivamente prestar contas à sociedade das ações realizada no que
diz respeito a construção de um projeto educativo de eficácia social.
Portanto, há que se defender uma avaliação que possa atingir seu objetivo
principal, permitir que os alunos tenham materializado o direito de conhecer, interpretar
e dialogar com o mundo que o cerca. Enfim, a avaliação deve ser compreendida como
instrumento comprometido com a regulação e acompanhamento do trabalho pedagógico
cujo objetivo é a garantia da aprendizagem de todos e de cada um.
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RESUMO
Este trabalho é um relato de experiência a partir de uma atividade desenvolvida na
disciplina de Antropologia no segundo período do curso de Pedagogia da
UNIPAC/FEESU no primeiro semestre do ano de 2013. Do ponto de vista metodológico
realizamos uma pesquisa bibliográfica de textos que abordam o tema em questão, cujo
objetivo foi investigar e analisar as questões relativas a diversidade sexual presentes no
contexto escolar. Percebemos na pesquisa, que é mais comum do que imaginávamos, as
práticas de silenciamento no que se refere à temática referente a diversidade sexual
existente na sala de aula. Alun@s impedid@s de viver experiências sexuais que fogem
dos padrões heteronormativos legitimados pela sociedade, muit@s abandonam a escola
que tanto @s delimitam. A escola tem ensinado o “não preconceito”, mas de maneira
preconceituosa quando @s alun@s não agem de acordo com a proposta heteronormativa
são envergonhad@s e muitas vezes até punid@s por suas escolhas e orientações sexuais.
Além disso, destacamos que uma das competências da escola é o estímulo a convivência
social e o reconhecimento de que todas as identidades sexuais são legítimas de direitos,
não é uma questão de tolerância, mas, de respeito, de perceber que diferentes corpos se
manifestam em sua diversidade. Portanto, na formação de professor@s é necessário
problematizar e trazer a tona questões que são emergentes e necessitam de espaço para
construir uma sociedade mais justa, humana e democrática.
Palavras-chave: Diversidade Sexual; Contexto escolar, preconceito.
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O presente trabalho intitulado “Porta Treco Maçã do Amor” foi apresentado no último
semestre na Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia. Para construir o Porta
Treco são necessários: 1 vidro de tinta vermelha ou verde de tecido; 1 garrafa pet vazia (de
preferência de uma marca específica que já vem com marcas longitudinais nas laterais) e
lavada cortada ao meio e nas marcas laterais; 1 pincel; 1 furador; um pedaço barbante marrom
e 5 cm de E.V.A. verde para representar a folha da maçã. Usando o pincel espalhe bem a tinta
na parte de dentro da garrafa e deixe secar. Após seco use um furador e faça um furo numa
das extremidades já cortadas da garrafa, coloque o barbante marrom e amarre, na outra ponta
do barbante coloque o E.V.A. cortado no formato de folha. Em seguida, dobre as abas da
garrafa e está pronto o Porta Treco. O preço aproximado para a construção da maçã é R$ 1,50
por unidade. Para fabricação é necessário que a criança tenha domínio da tesoura, uma idade
ideal é após os 8 anos de idade. O Porta Treco pode ser utilizado como lembrança do dia das
mães ou como lembrança de uma aula sobre alimentação saudável, pois a atividade estimula
as crianças a diferenciar cores, a valorizar as mães, a desenvolver a coordenação motora, a
utilizar a régua e estimula a alimentação saudável.
Palavras chave: dia das mães, reciclagem, coordenação.

NEGRA DE NEVE: TEATRO, LITERATURA , INCLUSÃO E DIVERSIDADE NO
ESPAÇO ESCOLAR
Lívia Carolina Alves da Silva-UNIPAC
liviakrolina@hotmail.com
Lucimar Fagundes da Silva-UNIPAC
lucimariftm@gmail.com
Este trabalho tem por objetivo desenvolver uma reflexão acerca da importância do teatro e
da literatura como manifestação promotora de inclusão, de formação cultural e cidadã da
criança no âmbito escolar. Tal perspectiva investigativa surgiu de discussões, estudos,
leituras e a apresentação artística desenvolvida na disciplina Literatura Infanto-Juvenil do
curso de Pedagogia da Faculdade de Estudos Sociais-FUPAC-FEESU na cidade de
Uberlândia. A partir da experiência metodológica e didática na disciplina foram feitas
pesquisas bibliográficas a respeito da relevância do teatro em uma perspectiva literária no
processo de ensino-aprendizagem. Ao longo desses estudos, percebeu-se que a fomentação
de um texto gerador oportunizando a prática teatral estimula o educando no
desenvolvimento cognitivo de forma diversa. Nesta metodologia, apresentam-se aguçadas
as perspectivas de compreensão e percepção de que existem diferentes pontos de vistas,
salientando que há maneiras distintas de ser e agir no mundo. Observou-se que a literatura
utilizando-se do teatro como metodologia promove a intertextualidade, a criação de textos,
a inclusão de temas cotidianos no debate, bem como, situações em que se é propositivo o
repensar das identidades individuais, coletivas e culturais por meio do fazer, do ver e do
ser visto em cena. Na proposta didático-metodológica da encenação da peça “A Negra de
Neve” utilizando-se da literatura e do teatro observa-se que há a ampliação das
possibilidades de diálogo entre educandos e educadores na construção e na reflexão acerca
do conhecimento de forma dialógica e lúdica. Nesta experiência se apresentam e se
discutem questões concernentes a conteúdos específicos da matriz curricular como a lei nº
12.288, de 20 de julho de 2010 que institui o Estatuto da Igualdade Racial, bem como os
temas transversais atinando-se em uma proposta de ensino holístico em que se considera a
diversidade cultural, as diferenças pessoais, a inclusão e a apreensão de novas visões de
mundo.
Palavras-chave: teatro, literatura e inclusão

O PAPEL DA ESCOLA E DO PROFESSOR NA FORMAÇÃO ÉTICA DA
CRIANÇA: A VISÃO DE ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA.
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Resumo
O presente resumo irá tematizar as discussões acerca do papel da escola e do professor na
formação ética da criança, assim como trazer reflexões que poderão contribuir para a
prática da mesma no contexto escolar. Partindo do pressuposto que a escola é um fator
determinante no desenvolvimento psicossocial das crianças, entendemos que é por meio
dela e de seus profissionais em educação que o indivíduo terá subsídios para a sua
formação ética. Mas afinal o que é ética? Quais são os fatores que interferem na formação
ética da criança? É possível que o professor trabalhe a formação Ética da criança no
contexto escolar? Qual a importância deste tema no curso de Pedagogia? Buscando
responder essas questões, foi aplicado um questionário com seis perguntas a treze discentes
do curso de Pedagogia de uma Instituição de Ensino Superior particular na cidade de
Uberlândia-MG que, cursam ou que já cursaram a disciplina “Ética e Prática Educativa”. O
intuito da pesquisa é verificar qual a visão dos respondentes em relação à importância de se
trabalhar a formação ética da criança, desde o início de sua vida escolar, tendo como
proposta levar o individuo a reflexão crítica, a autonomia, e prática da ética no que diz
respeito aos valores morais que a sociedade julga como “certos” ou “errados”. Segundo o
PCN “Ética” (1997. p. 63), a escola, como instituição pela qual espera-se que passem
todos os membros da sociedade, deve assumir explicitamente o compromisso de educar os
seus alunos dentro dos princípios democráticos. Neste sentido tanto escola quanto
professores tornam fatores primordiais no ensino e na prática da ética institucional que
deverá conduzir à criança a aplicabilidade da ética em todos os contextos sociais. Em razão
dos resultados obtidos nas respostas identificamos à grande relevância de se discutir a
problemática em torno da formação ética da criança, tendo em vista não somente o
comportamento do individuo em si e sua subjetividade, mas também a própria vivência em
sociedade, visando um bem estar a todos que a compõe.
Palavras-chave: Escola Professor– Formação Ética - Estudantes

INTRODUÇÃO:

Ética e educação, temas indissociáveis numa perspectiva de formação cidadã da
criança. Neste sentido é que escola e professores tornam-se fatores importantíssimos na
transmissão do conhecimento e na construção do individuo em sociedade.
Devido a isso discutir a ética no ambiente escolar faz-se necessário partindo do
pressuposto de que é por meio dela que a criança terá condições de se tornar reflexiva,
autônoma quanto às suas críticas e suas atitudes perante seus semelhantes.
No entanto para refletir sobre o assunto é importante entendê-lo. Dessa forma este
projeto de pesquisa teve como objetivo geral discutir “O papel da escola e do professor na
formação ética da criança”. E como forma de aprofundar o entendimento em relação ao
tema proposto, foram traçados alguns objetivos específicos como: (I) – Identificar o que os
respondentes entendem como conceito de ética; (II) Analisar quais são os fatores que
interferem na formação ética da criança; (III) Identificar às possibilidades de se trabalhar a
ética no contexto escolar; (IV) Verificar as aptidões dos discentes após os estudos sobre o
tema “Ética e Prática Educativa” dentro do curso de Pedagogia de uma instituição de
Uberlândia - MG; (V) Discutir a importância da inclusão do tema na grade curricular do
Curso de Pedagogia.

JUSTIFICATIVA:

A formação ética está intimamente ligada às concepções do homem em sociedade e
seus diversos contextos históricos. Além disso, é através dela que a criança passa a ser
cidadã, valorizando o respeito mútuo, o diálogo e tantos outros valores que tornam a vida
em sociedade mais feliz e harmoniosa. Neste sentido é que tanto a escola quanto os
professores assumem papéis significativos no que se refere à construção e à orientação dos
valores que sustentam o que a sociedade contemporânea entende como Ética.
Esta pesquisa pretende, portanto, não somente discutir a Ética na escola e o papel
dos docentes na formação da criança, mas também trazer reflexões sobre a importância da
inclusão do tema na formação do professor como forma de prepará-lo para instruir seu
aluno para que este tenha convicções de que os valores éticos são essenciais para a vida em
sociedade.

METODOLOGIA:

A metodologia utilizada foi pesquisa Bibliográfica e de Campo, em que foi
aplicado um questionário, com seis perguntas sobre a temática em questão a alunos do
sexto e sétimo períodos do Curso de Pedagogia de uma faculdade particular da cidade de
Uberlândia-MG, que cursam ou já cursaram a disciplina “Ética e Prática Educativa”, para
verificar as suas opiniões em relação ao conteúdo estudado e sua aplicabilidade, em termos
práticos, no cotidiano escolar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
A análise dos dados desta pesquisa foi estruturada da seguinte forma: (1)
Apresentação dos treze colaboradores, sendo um do gênero masculino, dez do gênero
feminino e outros dois não se identificaram. Em relação à idade tivemos uma média de
vinte e nove anos, com seis solteiros, cinco casados e dois não se manifestaram. (2) Dados
profissionais cujas respostas foram de professoras já atuantes, duas informaram trabalhar
na área há nove meses, uma terceira trabalha há onze anos, e todas em instituições
privadas. Dois colaboradores disseram trabalhar como educadores infantis, um há seis
meses e outro há três anos, ambos na rede pública de ensino. Além disso, outros dois
informaram não trabalhar na área, sendo um auxiliar de escritório há oito meses (não
informou se empresa pública ou privada) e outro como atendente sênior em uma empresa
privada. As demais respostas giraram em torno da profissão estudante, uma vez que o
instrumento de coleta de dados foi aplicado junto a alunos do curso de Pedagogia de uma
Instituição particular de Uberlândia – MG. (3) Apresentação dos resultados e discussão do
tema “O papel da escola e do professor na formação ética da criança”.
De acordo com as respostas, buscou-se trazer reflexões acerca da importância da
escola e do professor dentro da formação ética da criança. Além disso, discutiu-se a própria
formação docente, e como é importante o tema “Ética” dentro do currículo acadêmico
como forma de instrumentalizar este profissional dentro do processo de construção de uma
identidade ética e cidadã da criança.

Sobre o conceito de Ética, destacamos as seguintes respostas:

Estudante I: Ética, entendo que seja a ciência da moral. Um conjunto de
princípios morais que servem para nortear a conduta dos cidadãos.
Estudante II: Ética é a reflexão que fazemos sobre as nossas ações,
comportamentos, ou seja, nossa moral. É quando pensamos em fazer certo,
agir corretamente, mesmo quando não há ninguém por perto.

Neste sentido, pode-se observar que as respostas giraram em torno de que a ética
é a reflexão crítica dos valores morais1, respeito, honestidade, justiça, entre outros, e,
portanto cada sociedade possui suas regras, suas crenças, seus valores e culturas, e cabe
aos indivíduos que a compõem, refletir sobre estas questões, podendo cumpri-las ou não.
Dessa forma, o comportamento (certo ou errado) de cada individuo é que irá definir a sua
ética ou a falta dela. De acordo com Cortella (2011, pág.? - Professora, aqui é uma citação
que peguei na internet, esta sinalizada nas referências) "A ética é o exercício do nosso
modo de perceber como é que nós existimos coletivamente [...]".
Sobre os fatores que interferem na Ética da criança, pôde-se ressaltar as
respostas abaixo:

Estudante I: Primeiramente a família, pois é no âmbito familiar que são
criadas as primeiras noções de moral e ética. A partir de sua vivência é que
vai se construindo tais conceitos. Em segundo, o meio social que a criança
vive está repleto de normas a serem seguidas e posteriormente, o espaço
escolar, que tem sua contribuição ética do educando, servindo como modelo
social.
Estudante II: Os fatores que interferem são: O contexto social da criança,
ou seja, as pessoas com quem ela convive, sua família, amigos, os
professores. Todos devem colaborar ser exemplos éticos para que as crianças
sigam o mesmo caminho.

No que se refere aos fatores que influenciam a formação ética da criança, as
respostas apontaram o contexto familiar como aquele em que a criança tem suas primeiras
noções de “certo e errado”, e que infelizmente observa-se inúmeras famílias
desestruturadas, vulneráveis socialmente deixando os valores em segundo plano, e o que é
pior deixando a educação de suas crianças de lado. O meio social foi outro fator destacado
pelos respondentes como de extrema relevância dentro do processo de formação ética da
1

Valores morais: Conjunto de princípios, crenças, regras que orientam o comportamento
do homem em sociedade.

criança, pois é através deste contexto que ela interage com seus pares, aprende, ensina e
convive coletivamente.
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comportamento ético infantil, uma vez que é no ambiente escolar que ocorre grande parte
das discussões em relação ao comportamento do individuo. No entanto, outros valores
como religiosos, políticos, econômicos e a influência da mídia também foram relacionados,
porém com proporções menores.
Em relação ao papel da escola e do professor na formação Ética da criança,
obteve-se com maior propriedade, as seguintes respostas:

Estudante I: A escola tem um papel social na vida da criança, onde veicula
valores que podem convergir com outros meios sociais que são expostos,
portanto deve ter o compromisso de educar os alunos dentro dos princípios
democráticos. O professor deve conhecer seus alunos e trabalhar de acordo
com o contexto, a cidadania, respeito mútuo, humildade, coragem etc.
Estudante II: O papel da escola e do professor é fundamental porque se
trata da formação da cidadania no processo educacional de valores da
criança na fase inicial de sua vida, o que nem sempre ocorre no contexto
família.

No que diz respeito ao papel da escola e do professor na formação ética da criança
dentro do contexto atual da Educação e da Sociedade, as respostas obtidas foram de que, o
ambiente escolar e a relação professor-aluno são literalmente importantes para o ensino de
conceitos valorativos, bem como a aplicabilidade da ética, uma vez que é neste espaço e
com estes profissionais que a criança passa a maior parte do dia. Nesse norte, é
fundamental que o docente conheça seu aluno e suas especificidades, tendo em vista o
trabalho em diversos contextos ao mesmo tempo em que propõe aos educandos um dos
valores essenciais ao convívio harmonioso com demais colegas: o respeito-mútuo. Por
isso, é importante salientar aquilo que Paiva (2005) aponta a respeito da Ética. Segundo ele
“O professor deve conhecer, falar e praticar a ética.
Na quarta questão foi perguntado se do ponto de vista dos colaboradores é possível
o professor trabalhar a formação ética da criança no contexto escolar. As respostas que
mais se destacaram foram:

Estudante I: Sim, através de situações do cotidiano da criança, por
exemplo: É certo jogar papel no chão? É uma simples pergunta que faz a
criança pensar criticamente sobre o certo e o errado, e dessa maneira
legitimar valores que farão parte de sua formação ética.

Estudante II: Sim, na sala de aula é possível problematizar questões
inerentes à sociedade que vivemos, por meio de conteúdos e atividades que
forneçam situações em que valores éticos sejam percebidos naturalmente,
possibilitando a criança distinguir o certo e o errado.

Com base nas respostas percebemos que na visão dos respondentes é possível sim
trabalhar a ética da criança na escola de forma construtiva e pedagógica partindo do
pressuposto de que a instituição é por si só, um local de grande referência em relação à
construção de valores dos quais, também dentro da escola as crianças terão a oportunidade
de discutir, problematizar, e, sobretudo vivenciar situações que envolvam o
questionamento de “certo ou errado” e que serão percebidas não somente na escola e sim
em todos os espaços sociais. Visto por este prisma as opiniões dos educadores vão ao
encontro daquilo que Freire (1996, 32) afirma. Para o autor “pensar no homem fora da
ética é transgredir aquilo que homens e mulheres possuem como fundamental a sua
natureza humana dentro do processo educativo, a formação moral”.
Outra questão chave de nossa discussão foi sobre os estudos realizados no curso de
Pedagogia sobre o tema “Ética e Prática Educativa”. Perguntamos se os respondentes se
sentiam aptos a o tema com as crianças no contexto escolar. As respostas escolhidas foram
as seguintes:

Estudante I: Sim, pois a teoria antecede a prática. O que venho aprendendo
na sala de aula como aluna do curso de Pedagogia me faz sentir segura
quando me deparo com situações reais na sala de aula como professora de
Educação infantil, e me faz perceber que o grau de reflexão de uma criança
depende do grau em que ela é estimulada a desenvolvê-la.
Estudante II: Com certeza me sinto apta, porque se eu não fizer a
intervenção na formação ética das crianças serei uma péssima profissional e
não é essa a minha intenção, é sim formar futuros indivíduos para a
contribuição de um mundo melhor, exemplos a serem seguidos.

Em análise às respostas citadas, percebeu-se que o estudo sobre “Ética” no curso de
Pedagogia torna-se cada vez mais necessário e relevante no sentido de preparar o professor
para as vivencias nos contextos escolar e social, dando-lhe habilidades sócio-educativas
para fazer intervenções com total segurança, promovendo uma educação em valores nos
discentes, estimulando a tomada de decisões de forma consciente, assertiva e autônoma
dentro do que a sociedade coloca como “certo” o que resultará efetivamente na legitimação
desses valores e, portanto a prática da ética.

Finalizando o questionário os respondentes ficaram livres para comentar algo mais
sobre o assunto. Dentre os treze participantes, nove finalizaram trazendo contribuições
acerca do tema em apreço, no entanto as selecionadas foram:

Estudante I: Formar valores éticos ou até mesmo exemplificar tais valores
não deve se restringir apenas ao ambiente escolar. Deve ser estendido ao dia
adia, apenas assim podemos construir uma sociedade justa e igual dentro.
Estudante II: Nos como futuros profissionais da educação não devemos
jamais desistir de nossos educandos, é preciso entender as concepções
relacionadas aos princípios que contribuem para a construção da moralidade
do cidadão.

Como é possível perceber as respostas perpassam pela formação da ética não
somente em uma instituição, embora seja na escola, juntamente com o professor que a
criança terá maiores oportunidades de discutir e vivenciar os valores éticos, uma vez que o
próprio ambiente escolar possui uma amostra de todas as características encontradas em
outros contextos.
Em vista dos resultados obtidos percebemos a importância de se trabalhar a “Ética”
tanto no curso de formação de Professores, no sentido de preparar cientificamente o
docente para fazer abordagens com ações metodológicas (visando à formação ética da
criança), das quais serão perceptíveis às mudanças de comportamento nos educandos,
tendo em vista a legitimação de valores éticos desde os primeiros anos de vida escolar da
criança.

CONSIDERAÇOES FINAIS

Em conclusão ao estudo realizado pode-se observar a estreita ligação entre a
formação ética da criança e a formação escolar. As concepções de valores e condutas éticas
apresentadas nas respostas são essenciais à vida em sociedade. Neste sentido tanto a escola
quanto o professor devem ser formados para propor mudanças no comportamento das
crianças desde o inicio de sua vida escolar. Conforme sustenta (White, 1996a, p.132 apud
Pereira, 2010) é durante os primeiros anos da vida da criança que sua mente é mais
suscetível a impressões sejam boas ou más [...].

Trazer a ética para o espaço escolar significa enfrentar o desafio de instalar,
no processo de ensino e aprendizagem que se realiza em cada uma das áreas
do conhecimento, uma constante atitude critica, de reconhecimento dos
limites e possibilidades dos sujeitos e das circunstâncias, de problematizarão
das ações e relações e dos valores e regras que os norteiam. (Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCN Ética, p. 61).

Outra concepção trazida pelo PCN Ética é em relação ao uso da afetividade e da
racionalidade como forma de legitimar (incorporar) os valores sociais levando a criança à
reflexão por si só e a prática da ética sem que haja mecanismo de coerção e/ou punição.
Dessa forma a relação professor-aluno passa a ser o ponto crucial para o exercício ético do
educando, uma vez que este terá (na escola) possibilidades de criar projetos e ações,
visando o bem para si o que irá refletir no bem comum, tendo assim atitude de liberdade,
da qual sinaliza Jean-Paul Sartre (1946 apud, Sverust - TAMBÉM é uma citação que
peguei na internet, esta sinalizada nas referências) como sendo a capacidade de agir por si
mesmo. Trata-se do direito de escolha pelo individuo do seu modo de agir, independente
de qualquer determinação externa.
Sendo assim as ações democráticas na escola são meios que propiciam aos alunos,
reflexões críticas na tomada de decisões conscientes e autônomas que irão conduzir às
relações e interações pautadas no respeito às diversidades de opiniões, diálogo, justiça e
solidariedade.
No entanto, de acordo com as respostas, a escola e o professor precisam ter
conhecimento do contexto do aluno a fim de propor questionamentos, atividades que farão
com que este aluno reflita sobre seu comportamento. O simples fato de jogar ou não papel
no chão traz consigo reflexões de bem para si e o bem comum. Neste sentido é importante

trabalhar informações concretas e simples, para em seguida propor reflexões mais
complexas acerca do exercício ético com as crianças não somente na escola como todos os
ambientes sociais.
Por tudo isso que foi exposto, percebe-se a relevância de dar prosseguimento às
discussões e reflexões acerca da formação ética da criança tendo como principal objetivo o
exercício efetivo da cidadania com base nas interações sociais que são baseadas em
conceitos, regras e valores essenciais para uma vida coletiva em harmonia.
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O PAPEL DO LÚDICO NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE UMA SEGUNDA LÍNGUA
Autora: Gleiciély de Azevedo1
Coautora: Profª Ms. Marisilda Sacani Sancevero2
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo analisar a importância do conhecimento de uma
segunda língua, neste caso o Inglês, para a formação integral dos educandos no mundo globalizado no
qual estão inseridos, bem como salientar alguns entraves que têm contribuído para dificultar a real
assimilação desta. O ponto principal a ser abordado diz respeito a utilização de recursos lúdicos,
visando favorecer um ensino-aprendizagem significativo, por trabalhar o conteúdo de forma mais
prazerosa e descontraída, desvinculada de uma abordagem mecanicista tão presente na maioria das
instituições escolares. Assim os recursos apresentados aqui como alternativa são: a utilização de jogos
e músicas com o intuito de mostrar a contribuição que as atividades lúdicas, quando bem elaboradas e
direcionadas, podem propiciar para que haja um melhor aproveitamento das aulas de língua
estrangeira, e consequentemente a consolidação dos conceitos e saberes necessários para que o
educando tenha as habilidades requisitadas ao depara-se com situações em que tais conhecimentos
sejam exigidos. Tal proposta de trabalho além de ser uma opção capaz de motivar o educando por
estar imbuída de um caráter descontraído, apresenta-se ainda como um ótimo caminho para trabalhar o
vocabulário, propiciar a produção de conhecimento pelo educando, proporcionar a socialização e o
envolvimento dinâmico entre os grupos, desenvolver a agilidade mental, bem como mostrar para o
educando o quanto o inglês está vinculado ao seu cotidiano. No que diz respeito a utilização de jogos,
duas alternativas interessante são: o jogo de dominó e o baralho que podem ser confeccionados pelos
próprios alunos, e utilizados para trabalhar diferentes temas. Já em se tratando da música uma proposta
relevante trata-se da produção de clipes musicais a partir de letras internacionais escolhidas pelos
educandos, sendo que o trabalho poderá ser realizado de forma individual ou em grupo. Sendo assim,
o presente artigo tem a intenção de mostrar que é possível o ensino da língua estrangeira de modo
prazeroso e significativo para os educandos.Assim, verificou-se que a possibilidade de usar a música e
os jogos com o intuito de ensinar língua uma segunda língua, tem-se constituído em um excelente
recurso motivador pelo fato de tais recursos fazerem parte do cotidiano dos alunos. Valendo-se deste
fato o educador ao utilizar tais mecanismos em suas aulas estará colocando o aluno em contato com
termos aos quais ele convive.

Palavras-chaves: Ensino-aprendizagem. Atividades lúdicas. Jogos. Música.
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Tendo em vista a grande importância e crescente influência que a língua inglesa tem
adquirido e exercido no cenário mundial, muitos educadores têm se conscientizado da urgente
necessidade de tornar seu ensino e aprendizagem, em especial o realizado no ambiente
escolar, significativo, democrático e efetivo, uma vez que é neste espaço que a maioria das
crianças, jovens e adolescentes tem a oportunidade de entrar em contato com tal língua.
Porém, a conscientização dessa necessidade tem se deparado com certas posturas e
metodologias que acabam dificultando a explanação de tal disciplina e sua realização de modo
pleno. Esta dificuldade por sua vez nada mais é do que um reflexo da forma como vem sendo
trabalhado o conteúdo de língua inglesa em sala de aula, isto porque o mesmo há muito se
encontra alicerçado a práticas que priorizam exercícios de tradução, cópias e repetição,
embalando tais aulas em um constante clima de monotonia, em que é imputado aos alunos o
conhecimento como uma mera obrigação.
Em virtude de tal situação vem à tona que para proporcionar um ensino eficaz é
necessário aderir a práticas mediadoras que sejam capazes de auxiliar tanto o processo de
ensino como o de aprendizagem. Neste quesito o trabalho com atividades lúdicas como os
jogos e as músicas, vêm mostrando-se como uma alternativa capaz de propiciar uma
significativa melhora na motivação, assimilação do conteúdo, aprimoramento vocabular, além
de exercer uma forte influência e estímulo a participação, socialização, produção e
apropriação de conhecimentos.
Nesse sentido, é importante que o educador tenha sempre em mente que para garantir
um acesso significativo ao saber, por seus alunos, faz-se indispensável que o professor busque
constantemente aliar a sua prática pedagógica ao uso de materiais dinâmicos e atrativos que
sejam hábeis em ajudar o aluno a tomar consciência da importância inegávelno mundo
moderno e globalizado ao qual encontra-se inserido, em obter conhecimento sobre uma
segunda língua, neste caso a língua inglesa e, consequentemente saber usá-la de modo claro e
preciso, tendo em vista que tal conhecimento o beneficiará em diversos aspectos da vida.
Dessa forma a realização deste artigo, é justificada pelo desejo de buscar, aperfeiçoar e
concretizar alternativas como as citadas acima, para que estas possam ser usadas nas
instituições de ensino como recurso didático capaz de auxiliar a prática pedagógica.
Assim para a consolidação deste trabalho o procedimento metodológico utilizado foi a
pesquisa bibliográfica de autores que abordam o assunto aqui tratado. Tal pesquisa foi
realizada com o intuito de obter maiores informações e consequentemente ampliar o
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conhecimento acerca da proposta de se trabalhar o lúdico nas aulas de língua inglesa, bem
como compreender quando e como utilizar tais recursos.

1. A Importância da Língua Estrangeira

Em se tratando do ensino e aprendizagem, é possível notar que embora as disciplinas
se diferenciem quanto à composição de seus conteúdos, abordagens e objetivos, todas sem
exceção, convergem para um ponto em comum: a necessidade de transpor o conteúdo
trabalhado na sala de aula para a vida real do aluno, mostrando-lhe o porquê de dedicar tempo
e esforço para adquirir determinados conhecimentos, e o mais importante, onde estes os
beneficiarão, contribuindo para melhorar a qualidade de sua vida.
É absolutamente inegável a importância de se adquirir conhecimento e domínio de
uma segunda língua na sociedade atual. Dentre os muitos motivos meritórios para tal ensino e
aprendizagem, destacam-se os relacionados com a plena formação cidadã, a capacitação do
indivíduo para que possa acompanhar as transformações mundiais tanto no campo das
tecnologias como no da informatização, habilitando-o a agir no mundo social e preparando-o
para acompanhar as transformações do mercado de trabalho, que tem se tornado cada vez
mais seletivo e competitivo.
Assim o ensino de Língua Estrangeira, como todas as outras áreas do conhecimento,
encontra guarida no seio do ambiente escolar, tendo sua inclusão obrigatória no currículo. Tal
inclusão possibilita que o aluno por meio do estudo de outra língua, que não a materna, entre
em contato com culturas, valores e costumes diferentes, fato este que está em perfeita
harmonia com o PCN-LE, (1998, p. 54, quando diz que: “O ensino de uma Língua
Estrangeira na escola tem um papel importante à medida que permite aos alunos entrar em
contato com outras culturas, com modos diferentes de ver e interpretar a realidade”.
Uma vez entendido o acesso a uma segunda língua, via escola, como um direito de
todo cidadão, devem-se criar medidas que garantam ao alunado este direito por meio de um
ensino contextualizado, atrativo e eficaz, pois se o ensino da língua materna, ao qual os
educandos estão habituados desde o nascimento, depara-se com diversos obstáculos,
representando um desafio para um considerável contingente de alunos, é absolutamente
previsível e aceitável esperar obstáculos ainda maiores em se tratando do ensino de uma
língua estrangeira, isso por quê:
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Muito frequentemente, sem ter ainda uma reflexão mais aprofundada sobre o
funcionamento e uso da língua materna, o aluno se depara com a necessidade de
compreender a construção do significado na língua estrangeira, com uma
organização diferente das palavras nas frases, das letras nas palavras, um jeito de
escrever diferente da forma de falar, outra entonação outro ritmo. (PCN-LE, 1998, p.
53)

Nesta perspectiva, com o objetivo de minimizar as dificuldades expostas acima que
sugere-se o uso de um material didático que não esteja limitado e prezo apenas ao livro, mas
que busque integrar novos recursos que possibilitem ao aluno assimilar este novo
conhecimento, livre de maiores impedimentos, pois como salientado, se a aprendizagem da
língua materna já é um desafio e tanto para grande parte do alunado, quão mais difícil será o
aprendizado de uma segunda língua, composta de uma nova estrutura, com letras que
possuem sons completamente diferentes dos aprendidos na “língua mãe”.
Dessa forma o lúdico apresenta-se como um recurso que ao ser bem trabalhado tem a
capacidade de agir como minimizador das adversidades relacionadas a aprendizagem, pois
como argumenta Santos e Cruz, a utilização de recursos lúdicos,
Facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para
uma boa saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os processos de
socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento. (SANTOS e
CRUZ, 2000, p.12)

É importante ressaltar que todos estes benefícios devem-se ao fato de as atividades
lúdicas terem a capacidade de desnudar o ensino de sua tão comum caracterização de
obrigação, que tem exercido grande influência no que diz respeito ao desânimo dos alunos, ou
a levá-los a decorar os conteúdos trabalhados apenas para obter nota ou conceito na matéria
em questão.
Assim, as autoras ainda defendem a importância do lúdico não somente por este ser
um recurso capaz de ajudar o professor a compartilhar conhecimentos e o aluno a aprender,
mas também porque este é capaz de propiciar uma série de benefícios ao educando.
Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual, e social,
pois, através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias,
estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão oral e corporal, reforça
habilidades sociais, reduz a agressividade, integra-se na sociedade e constrói seu
próprio conhecimento. (SANTOS e CRUZ, 2000, p. 17)

Logo a compreensão de quão viável e proveitosa é a utilização de atividades lúdicas,
dentro e fora da instituição escolar, deve motivar os educadores a pensarem seriamente na
possibilidade de integrar á sua prática pedagógica atividades bem elaboradas e alicerçadas em
objetivos comprometidos com um ensino de qualidade e uma aprendizagem significativa e
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duradoura, que façam uso de tal recurso, pois como salientado acima a atividade lúdica tem a
capacidade não somente promover a aprendizagem, mas uma série de outras habilidades,
necessárias a formação do educando.

2. Fatores que dificultama aprendizagem da Segunda Língua

Primeiramente para que a aprendizagem de uma segunda língua de fato se efetive, de
modo a produzir indivíduos capazes de a usarem em situações diversas de comunicação, é
importante salientar que se faz necessária a observância e o cumprimento de alguns critérios,
e um deles encontra-se destacado abaixo sob a prescrição dos PCN-LE (1998, p. 20).
“Garantir a continuidade e sustentabilidade de seu ensino. Não há como propiciar avanços na
aprendizagem de uma língua, propondo ao aluno a aprendizagem de espanhol na quinta série,
de francês na sexta e sétima, e de inglês na oitava série”.
É importante ressaltar que a necessidade de garantir a continuidade e sustentabilidade
de uma segunda língua no currículo escolar é apenas uma das exigências com a qual tal
ensino se depara. Em detrimento com esta, porém estão às dificuldades com as quais as
escolas brasileiras tem se defrontado ao longo dos anos para ministra tal ensino do modo mais
eficaz possível, propiciando o acesso a uma educação linguística de qualidade que seja capaz
de habilitar o aluno a ler, escrever, ouvir e falar com proficiência em tal língua, dentre estas
dificuldades destacam-se as citadas abaixo:
Deve-se considerar também o fato de que as condições na sala de aula da maioria
das escolas brasileiras (carga horária reduzida, classes superlotadas, pouco domínio
das habilidades orais por parte da maioria dos professores, material didático
reduzido a giz e livro didático, etc.) podem inviabilizar o ensino das quatro
habilidades comunicativas. (PCN-LE, 1998, p. 21)

Fatores como os acima salientados margeiam e alimentam o conceito de que esta
disciplina é pouco relevante, uma vez que a mesma vem sendo ministrada nas escolas por
meio de aulas monótonas, revestidas de um caráter repetitivo, mostrando-se incapazes de
garantir ao aluno uma formação como sujeito do discurso, esquivando-se de ajudá-lo a
desenvolver sua capacidade de agir no mundo por meio da linguagem em uma segunda
língua.
Tudo isso acrescido a carência de docentes com formação adequada e somado a
escassez de materiais didáticos tem contribuído para aumentar o descrédito que muitos
educandos já dispensavam a tal disciplina.
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O modo como a maioria das escolas têm ministrado o ensino da língua estrangeira tem
se constituído em outro fator agravante para a dificuldade dos alunos em assimilar este novo
conhecimento. Dessa forma muitos sistemas educacionais, na tentativa de facilitar a
aprendizagem nesta área do conhecimento têm adotado medidas que em vez de propiciá-la,
tem na verdade causado nos alunos um enorme desinteresse e descaso para com a
aprendizagem de uma segunda língua.
Na tentativa de facilitar a aprendizagem, no entanto, há uma tendência a se organizar
os conteúdos de maneira excessivamente simplificada, em torno de diálogos pouco
significativos para os alunos ou de pequenos textos, muitas vezes
descontextualizados, seguidos de exploração das palavras e das estruturas
gramaticais, trabalhados em forma de exercícios de tradução, cópia, transformação e
repetição. (PCN-LE, 1998, p. 54)

É importante ressaltar que uma organização e explanação de conteúdo como a citada
acima tem-se mostrado incapaz de produzir um ser apto para usar a linguagem como prática
social, que age no mundo por meio do discurso, o resultado deste proceder pode ser
vividamente observado no desinteresse que grande parte do alunado tem demonstrado com
relação a aprendizagem de língua estrangeira, isso por quê:
Educar não se limita a repassar informações ou mostrar apenas um caminho, aquele
caminho que o professor considera o mais correto, (...). É oferecer várias
ferramentas para que a pessoa possa escolher entre muitos caminhos, aquele que for
compatível com seus valores, sua visão de mundo e com as circunstâncias adversas
que cada um irá encontrar. (SANTOS e CRUZ, 2000, 11)

Outro fator que deve ser levado em consideração no ensino de língua estrangeira é a
realidade da maioria dos alunos brasileiros, uma vez que os mesmos na maioria das vezes
vivem em ambientes nos quais não é possível estabelecer um contato regular com a nova
língua que estão aprendendo, este apoio limitado para o desenvolvimento das habilidades
linguísticas, com os quais os alunos se deparam fora da escola tem retardado o processo de
aprendizagem, pois,
Para a grande maioria da população escolar, a língua estrangeira está fora do
contexto da interação familiar, sem possibilidade de contato com parceiros falantes
da outra língua e sem nenhum contato internacional significativo. Possivelmente,
essa grande maioria não sente nenhuma necessidade ou desejo de se comunicar em
língua estrangeira e a percepção de uma necessidade futura é por demais remota.
(PCN-LE, 1998, p. 65)

A realidade expressa acima mostra que o professor deve buscar meios e alternativas
que sejam capazes de trazer a atenção do educando, que apesar de ele não poder contar com
uma comunidade de falantes da língua estrangeira em seu ambiente familiar ou social, tal
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fator não diminuirá a importância e o valor de sua aquisição no mundo ao qual esta inserido,
muito pelo contrário é esta aprendizagem que fará a diferença em sua vida em muitos campos
podendo abrir-lhe os horizontes para melhores oportunidades.
Motivos como estes propiciam a reflexão sobre a urgente necessidade existente de
educadores com a formação necessária para ministrar estas aulas de forma eficaz, educadores
estes que não se limitem a repassarem exercícios de memorização e repetição totalmente
descontextualizado da realidade de seus educandos.
Considera-se assim, que afastados da formação necessária é impossível desenvolver
uma prática significativa e o resultado continuará sendo os comumente encontrado hoje:
alunos insatisfeitos, e o crescente conceito de que língua estrangeira não se aprende na escola,
mas sim em cursos de línguas oferecidos por instituições privadas, ou ainda o conceito de que
aprender uma segunda língua é algo completamente descartável e sem necessidade.

3. O Papel dos Jogos no Processo de Ensino e Aprendizagem da Língua Estrangeira

Cônscios das urgências e demandas da atual sociedade humana bem como das
implicações que estas exercem na formação escolar das crianças, dos jovens e dos
adolescentes que a compõe, muitos educadores que dedicaram tempo e esforço tentado
descobrir como ensinar melhor, tem agora buscado compreender como de fato os alunos
aprendem.
É importante ressaltar que cabe ao professor buscar melhorar a qualidade do processo
de ensino-aprendizagem, por meio do desenvolvimento de novas práticas, objetivando sempre
fornecer ao aluno um maior e melhor aprendizado. Neste novo esforço, um número
considerável de profissionais da educação tem convergido na mesma opinião ao
desenvolverem práticas educativas que envolvem a elaboração e aplicação de atividades
lúdicas em especial, os jogos didáticos, isso por acreditarem que:
É muito mais fácil e eficiente aprender por meio de jogos, e isso é valido para todas
as idades, desde o maternal até a fase adulta. O jogo em si possui componentes do
cotidiano e o envolvimento desperta o interesse do aprendiz, que se torna sujeito
ativo do processo, e a confecção dos próprios jogos é ainda mais emocionante do
que apenas jogar. (LOPES, 2005, pg. 23)

Conforme salientado acima a aprendizagem por meio de jogos tem se mostrado mais
acessível e eficaz, justamente por valer-se de elementos que fazem parte do cotidiano do
aluno, e que por isso são capazes de despertar seu interesse, propiciando que o educando
aprenda por meio de uma atividade prazerosa.
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De acordo com a autora não é por acaso que tais atividades surtem efeitos positivos,
antes estas são capazes de propiciar tais efeitos quando são bem elaboradas, usadas no
momento correto, com objetivos definidos, não apenas como passatempo. A mesma em sua
explanação traz a tona um ponto bastante relevante para reflexão ao indagar sobre o porquê de
confiar em tal recurso salientando que:
A criança sempre brincou. Independentemente de épocas ou de estruturas de
civilização, é uma característica universal; portanto, se a criança brincando aprende,
porque então não ensinarmos da maneira que ela aprende melhor, de uma forma
prazerosa para ela e, portanto, eficiente? (LOPES, 2005, pg. 35)

Valendo-se do fato de que o brincar sempre foi uma atividade intrínseca a criança, e
que esta característica tende a estender-se por todo o desenrolar da vida, sendo suprimida com
o tempo, muitas vezes pelas responsabilidades da vida adulta, a autora levanta uma questão
muito importante ao indagar os motivos que levam muitos educadores a desconsiderar os
aspectos positivos de se utilizar atividades lúdicas para ensinar, já que está comprovado que é
possível aprender brincando.
Mediante indagações como estas é importante refletir sobre a função do educador,
uma vez que é ele o principal responsável pela condução e qualidade das aulas, é a sua figura
que deve trabalhar para atrair a atenção dos alunos e motivá-los. Para que isso de fato
aconteça este profissional precisa compreender que os métodos tradicionais de ensino há
muito tornaram-se incapazes de atrair e motivar os educandos de hoje, pois eles querem
participar, questionar, atuar e não conseguem ficar horas a fio sentados ouvindo uma aula
expositiva, logo:

Cabe ao professor variar suas metodologias e fazer a aula dinâmica, para que os
educandos prestem atenção, se entusiasmem com a aula e, consequentemente,
aprendam o conteúdo. Sendo assim, a aplicação das atividades lúdicas é
fundamental para o entretenimento da turma, a qual se sentirá mais motivada em
poder brincar ao mesmo tempo em que aprende. (NUNES, 2007)

O mesmo apoio as atividades lúdicas é fornecido também por Teixeira (1995), ao
expor que as atividades relacionadas a aplicação de jogos no ambiente escolar estão
intimamente relacionadas com a capacidade de motivar, constituindo-se em um elemento
imprescindível tanto para o ensino como para a aprendizagem, concluindo assim que:
O jogo é um fator didático altamente importante; mais do que um passatempo, ele é
elemento indispensável para o processo de ensino-aprendizagem. Educação pelo
jogo deve, portanto, ser a preocupação básica de todos os professores que têm
intenção de motivar seus alunos ao aprendizado. (TEIXEIRA, 1995, p. 49)
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Conforme muito bem exposto acima, é possível observar que muito diferente do que
muitos pensam, a palavra jogo apesar de muitas vezes vir associada a atividades relacionadas
a passatempo na vida cotidiana, no contexto escolar o mesmo recurso quando bem elaborado
e atrelado a objetivos didático-pedagógicos definidos, assumem a postura de facilitadores da
aprendizagem devido o seu forte caráter motivacional, e é exatamente por isso que Nunes
(2007) salienta que o lúdico é considerado “um elemento essencial para o processo de ensinoaprendizagem de qualquer disciplina, inclusive no de Língua Estrangeira”.
Em se tratando do ensino-aprendizagem de uma segunda língua, tal recurso se faz
ainda mais importante isso levando-se em consideração o fato de tal ensino representar algo
totalmente novo para a maior parte da massa estudantil, e por esta ser oriunda das mais
diferentes culturas e formações familiares, fatores estes extremamente relevantes na
determinação do maior ou menor grau de dificuldade apresentado para a aquisição de novos
saberes.

4. O Papel da Música na Aquisição de uma Segunda Língua

A música a muito tem se constituído em uma incrível ferramenta capaz de propiciar a
aprendizagem de inúmeras coisas, ultrapassando seu caráter de entretenimento, alçando
patamar de fonte de informações, comunicação, inspiração e educação, constituindo-se em
uma linguagem universal, um recurso excelente que, quando bem direcionado, pode ser usado
como ferramenta para aprender um novo idioma.
É fato que não é preciso ouvir uma música várias vezes para memorizá-la, às vezes
basta que a mesma seja ouvida uma única vez no dia para que ela fique gravada o dia todo na
mente do ouvinte, fato este que só vem a comprovar que a melodia exerce um papel
significativo sobre a memorização. Valendo-se de tal característica favorável o educador pode
recorrer à música para subsidiar o ensino de língua estrangeira em sala de aula, objetivando
proporcionar ao seu alunado um contato atualizado, real, significativo e dinâmico com este
idioma.
Independente da cultura ou da época, o ensino da língua materna ou de uma segunda
língua, tem como objetivo, sempre, produzir uma falante, leitor e escritor competente, neste
sentido a escola imbuída de tal desejo deve auxiliar o aluno tornando-o capaz de expressar-se
oralmente e por escrito com clareza e ao mesmo tempo ler e interpretar com facilidade. Neste
sentido a utilização da música apresenta-se com um recurso importante, pois o professor,
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Ao utilizar música na sala de aula coloca em prática duas habilidades pouco
desenvolvidas nas salas de aula de LEM, “listening “e o “speaking”. Ao
explorarmos a música, a acuidade auditiva melhora a percepção dos alunos na
atividade de “listening”, e consequentemente a produção oral. Estas duas
habilidades, de acordo com os alunos, são as habilidades mais difíceis para se
desenvolver. O reconhecimento sonoro das palavras contidas nas letras das músicas
leva o aluno a pronunciá-las de forma mais correta. Fazer com que o aluno entenda o
significado das palavras de acordo com o contexto da música contempla a
construção do conhecimento, fazendo com que os educandos possam refletir sobre a
mensagem da música tornando-a significativa. (Vicentini e Basso, p. 6)

Assim em se tratando do ensino de uma segunda língua, a música pode ser vista,
entendida e usada como matéria prima para um ensino e aprendizagem descontraído e livre de
regras, facilitando a memorização de palavras e conceitos, e possibilitando o desenvolvimento
do fala e da audição, sem que para isso recorra ao método tradicional de repetição
memorização realizados na maioria das vezes por meio de textos descontextualizados e
desalienados da realidade dos alunos, e tão arraigado na cultura escolar.
É neste contexto que se propõe a confecção de clipes musicais por parte dos alunos
sob a orientação do professor, isso devido ao fato de que tal produção por valer-se do recurso
visual e sonoro, tem a capacidade de oportunizar a utilização e o desenvolvimento de todos os
sentidos citados pelas autoras como, por exemplo: a audição, a conversação e a memorização,
sentidos estes considerados essenciais para o desenvolvimento da proficiência em uma
segunda língua.
Levando-se em conta uma particularidade da música, o fato de que ela faz parte de um
processo comunicativo, o que torna seu uso em sala de aula uma técnica facilitadora e
estimulante do aprendizado principalmente dos jovens, nota-se que esta técnica tem agradado
não somente educandos, mas principalmente educadores interessados em novos métodos de
ensino capazes de tornar suas aulas mais agradáveis e produtivas.
O fato de a música estar interligada a vários aspectos da vida cotidiana, aliada a
vontade que o ser humano tem de sempre estar na companhia de uma música agradável é
facilmente observado por meio do amplo aumento de aparelhos de som portáteis que a cada
dia que passa infiltra-se nas salas de aula e em seus corredores onde grupos de alunos reúnemse para no intervalo ouvirem melodia enquanto conversam.
O uso da música em sala de aula no ensino de Língua Estrangeira propicia o contato
com uma cultura diferente, a compreensão de um vocabulário novo, o aperfeiçoamento da
compreensão auditiva, bem como o aprendizado das regras gramaticais da segunda língua.
Assim o educador ciente de quão importante para seus alunos é o aprendizado significativo de
10

tal língua como é o caso do inglês, deve esforçar-se em buscar recursos que sejam capazes de
aproximar seus educandos da língua estrangeira em questão.
Uma língua estrangeira, e neste momento histórico particularmente o inglês, dá
acesso à ciência e a tecnologia modernas, a comunicação intercultural, ao mundo
dos negócios e a outros modos de se conceber a vida humana. Uma primeira
tentativa de aproximá-los da língua estrangeira é fazer com que se conscientizem da
grande quantidade de línguas que os rodeia, em forma de publicações comerciais, de
pôsteres, nas vitrines das lojas, nas canções, no cinema, em todo lugar. (PCN-LE,
1998, p. 65) [GRIFO NOSSO]

Conforme salientado acima, um aspecto muito importante ao qual o professor pode
recorrer para conscientizar o aluno de que por mais que ele não queira ou não de a mínima
importância, a Língua Estrangeira faz parte de seu cotidiano, é por meio da música, uma vez
que a mesma está sempre presente onde quer que ele esteja, independente de qual seja sua
situação financeira ou formação familiar.
Embora o presente sistema educacional tenha como foco do ensino de Língua
Estrangeira o desenvolvimento da leitura, ao educador cabe à responsabilidade de englobar
em seu ensino, metodologias que possibilitem ao educando assimilar competências que
ultrapassem as margens da leitura alçando rumos à compreensão, oralidade e escrita, assim:
O foco em leitura não exclui a possibilidade de haver espaços no programa para
possibilitar a exposição do aluno a compreensão e memorização de letras de
música, de certas frases feitas [...], de pequenos poemas, trava-línguas e diálogos.
Esses recursos são úteis para oferecer certa consciência dos sons da língua, de seus
valores estéticos e de alguns modos de veicular algumas regras de uso da língua
estrangeira. (PCN-LE, 1998, p. 22) [GRIFO NOSSO]

Mais uma vez nota-se a importância do uso da música no ensino e aprendizagem de
uma segunda língua uma vez que esta possibilita ao aluno um aprendizado contextualizado,
favorecido pelo fato de o aluno estar em constante contato com letras estrangeiras, assim o
educador ao propor uma atividade que requer a tradução da letra de uma música estará
propiciando a sua memorização sendo que toda vez que aluno ouvir aquela melodia ela saberá
dizer mesmo que seja mentalmente, o que a mesma significa.
Chama-se a atenção para este ponto não para dizer que as aulas de Língua Estrangeira
devam converter-se em aulas de montagem de videoclipes, por exemplo, mas para mostrar
quão importante e necessário é que o professor busque englobar em sua didática metodologias
diferenciadas que possam ser usadas para complementar suas aulas e aguçar o interesse do
aluno em tal disciplina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A pesquisa bibliográfica utilizada para a elaboração do presente artigo possibilitou
compreender melhor o papel do lúdico no processo de ensino-aprendizagem bem como a
responsabilidade docente perante este recurso, uma vez que cabe ao professor, como condutor
da ação pedagógica, analisar quando e com que finalidade tais recursos serão utilizados como
um auxílio para alcançar um determinado objetivo dentro da programação pedagógica.
Foi possível constatar também quais são alguns dos principais desafios no que diz
respeito a ensinar e aprender uma segunda língua, como por exemplo, o fato de as escolas
públicas possuírem uma carga horária reduzida, classes superlotadas, ausência de
profissionais habilitas para o exercício da profissão, ensino descontextualizado e material
didático reduzido a giz e livro didático.
O fato de os alunos concluírem a educação básica cônscios de que a aprendizagem que
adquiriram de língua estrangeira não lhes possibilita usá-la em situações reais, tem atuado
como um forte desestimulante, fazendo com que muitos vejam sua aprendizagem como
desnecessária.
O responsável por desencadear tal fenômeno na maioria das vezes é o modo como o
conteúdo vem sendo transmitido, pois desde que o inglês passou a integrar o currículo escolar,
seu ensino, na maioria das vezes, é realizado de modo estanque, descontextualizado,
repetitivo, alienado da realidade dos alunos, muitas vezes reduzido a atividades relacionadas à
tradução de textos e a resolução de exercícios gramaticais, exercícios estes que ao longo do
tempo vem deixando transparecer sua incapacidade em despertar a motivação necessária em
seus aprendizes estudantis.
Assim, verificou-se que a possibilidade de usar a música e os jogos com o intuito de
ensinar língua uma segunda língua, tem-se constituído em um excelente recurso motivador
pelo fato de tais recursos fazerem parte do cotidiano dos alunos. Valendo-se deste fato o
educador ao utilizar tais mecanismos em suas aulas estará colocando o aluno em contato com
termos aos quais ele convive.
Assim o presente trabalho possibilitou averiguar e mostrar a eficácia da utilização de
recursos em áudio, como é o caso da música e de jogos, no ensino de língua estrangeira no
ambiente escolar, por acreditar que este recurso é perfeitamente capaz de motivar, aguçar a
curiosidade, e propiciar a assimilação e a expansão de um vocabulário cada vez mais rico,
amplo e significativo.
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Dessa forma por utilizar estes recursos o educador oferecerá ao educando a
oportunidade de treinar seus ouvidos para ouvir com atenção, processar sentimentos, aprender
novas palavras, aprimorar a leitura, enriquecer o vocabulário, desenvolver a oralidade, e a
escrita.
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O USO DE RECURSOS CRIATIVOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Camila Turati Pessoa – Universidade Federal de Uberlândia
A formação de professores é seara que recebe muitas intervenções. Sabemos que há muitas
interfaces dentre as áreas que compõem o cenário educativo e o uso de recursos criativos pode
contribuir para a partilha de saberes entre professores e outros profissionais, e destacamos o
psicólogo escolar e educacional podendo contribuir neste campo. Com isso, o objetivamos
apresentar alguns exemplos de atividades envolvendo tanto materiais como intervenções em
grupo que se utilizam da criatividade autoral para a produção de novos saberes. Primeiramente
cabe destacar o lugar do psicólogo escolar e educacional neste âmbito, pois pode ocupar, como
também outros profissionais da educação, importante papel de mediador de grupos e das
relações. Destacamos aqui o trabalho em grupo como fonte interessante de atuação deste
profissional na formação de professores, destacando a riqueza de poder somar experiências na
formação e reelaboração de fazeres. Uma atividade que salientamos como passível de diversos
desdobramentos dentro do cenário e atuação do professor é o uso de recortes e colagens, no
formato de “fanzine”, podendo ser utilizado no trabalho de temáticas desenvolvidas pelo
professor, pois é possível elaborar conjuntamente com os alunos a opinião autoral de cada um
sobre o tema, discutir o que se deseja trabalhar de modo implicado com o repertório de cada
um e ainda resulta em material gráfico que pode ser veiculado na comunidade escolar,
partilhando saberes. Outra intervenção que se utiliza de recursos criativos é o uso de fantoches
criados conjuntamente com os alunos, e aqui destacamos seu uso interessante na alfabetização
inicial, pois a utilização deste material pode veicular e representar textos de autoria dos
próprios alunos e possibilita ao professor elaborar de seu modo como e quais referenciais
utilizará para trabalhar determinados temas, como por exemplo, as letras do alfabeto.
Sugerimos estas atividades serem desenvolvidas primeiramente em grupos com os
professores, para depois estes desdobrarem em seus cotidianos de trabalho. Percebemos
quando o professor utiliza ferramentas produzidas conjuntamente com seus pares autoralmente
é possível dizer que enriquece seu repertório e convida de outras formas seus alunos a também
se colocarem em suas produções, promovendo a criticidade e autonomia por meio de
processos criativos dos envolvidos. Assim, consideramos que tanto o psicólogo como outros
profissionais envolvidos em processos educativos podem ser mediadores interessantes para
propor o uso de recursos criativos na construção de ferramentas para a educação e construir
conjuntamente saberes.
Palavras-chave: Formação de professores; recursos criativos; Psicologia Escolar e
Educacional.
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RESUMO

O tema central deste trabalho analisa os desafios da formação profissional no processo ensino
aprendizagem das crianças surda. Este tema tem suscitado um forte debate nas escolas no
Brasil afora uma vez que muitos profissionais se dizem despreparados para trabalhar com
alunos surdos. Entre os objetivos da pesquisa destacam-se o interesse em identificar os
principais problemas enfrentados pelas pessoas surdas em diferentes momentos históricos no
tocante à busca pela inclusão dos surdos na educação e no meio social. Os discursos iniciais
sobre surdos foram delineados por meio de saberes médicos e educacionais, indicando formas
de representação dos surdos. A metodologia de estudo utilizada para o desenvolvimento deste
artigo foi a pesquisa bibliografia de autores como GOLDFELD, Márcia (1997) ; SOARES,
Maria Aparecida Leite (1999) e SASSAKI, Romeu Kazumi ( 1997). As principais conclusões
extraídas da pesquisa demonstram que o poder público vem estruturando políticas que
buscam a efetivação da formação de profissionais para o trabalho pedagógico com surdos.
Neste sentido, a discussão efetivada neste trabalho reconhece que existiram mudanças no
decorrer da história da educação de surdos e que formas primordiais para o debate sobre como
organizar e planejar a educação de surdos com qualidade estão sendo implementadas.
Contudo, é notório que há muito que se fazer na educação de surdos, mas, um aspecto vai
tornando-se claro, é preciso efetivar práticas pedagógicas que valorize e reconheça a língua
brasileira de sinais como meio de comunicação “natural” e social dos alunos surdos, bem
como investir em cursos de formação docente que contribuam significativamente com os
profissionais que irão atuar no espaço escolar com alunos surdos.
Palavras-chave: educação de surdos, língua brasileira de sinais, escola, inclusão.

Abordaremos nesta pesquisa o tema sobre os desafios da formação profissional no
processo ensino aprendizagem da criança surda. É visível ainda a preponderância na
sociedade contemporânea de um desconhecimento sobre o cidadão surdo e os problemas
oriundos de um déficit auditivo que não os tornam pessoas inferiores e incapazes, mas
diferentes.
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No cotidiano percebe-se a necessidade de maiores esclarecimentos sobre as
experiências educacionais relacionadas às pessoas com surdez. O desconhecimento quanto à
realidade destes sujeitos sociais e as barreiras de comunicações impedem, na maioria das
vezes, um contato entre surdos e ouvintes, gerando problemas no que tange os atendimentos
nas diversas instituições (escolas, hospitais e demais espaços), dificultando o acesso a
informações, provocando constrangimentos, enfim, uma série de situações que ocorrem
devido ao desconhecimento e distanciamento em relação ao outro.
Este tema, neste sentido, procurará analisar os discursos relacionados à origem das
filosofias educacionais para pessoas com surdez e os problemas existentes nesta educação a
partir das séries iniciais do ensino fundamental, enfim, busca compreender se a dinâmica
pedagógica ainda apresenta entraves para que se promova o acesso ao processo ensinoaprendizagem dos alunos com surdez.
O interesse por esta temática foi despertado a partir do acompanhamento da
disciplina comunicação assistiva I – Libras do curso de pedagogia da Unipac de UberlândiaMG. A dinâmica apresentada no decorrer da disciplina tem promovido momentos diferentes
diante de “conhecimentos novos” para a maioria do corpo discente. A participação do(as)
alunos(as) revelam um misto de entusiasmo e dificuldades diante de uma Língua
desconhecida pela totalidade daqueles(as) que frequentam as aulas. Os desafios de aprender a
língua são enfrentados cotidianamente, mas perdura no espaço da sala de aula certa apreensão
no que se refere ao processo ensino-aprendizagem da criança surda. Como dominar uma
língua que até este momento é desconhecida da maioria dos(as) alunos(as) que frequenta a
sala de aula? A aprendizagem significativa e crítica de pessoas com surdez na perspectiva do
paradigma inclusivo evidenciam o desafio aos profissionais da educação a ser superado diante
de uma carga horária mínima que se efetiva no curso de pedagogia.
No século XXI o discurso presente é o da inclusão. Respeitar as diferenças, conhecer
a diversidade e valorizar as peculiaridades de cada indivíduo e dos vários grupos são os
desafios pertinentes ao nosso cotidiano. Imagens são veiculadas pela mídia e políticas
públicas propostas pelos governantes no sentido de “informar e transformar” essa realidade
que discrimina e exclui. Sabemos que os desafios são inúmeros, pois não é simples, prático e
fácil de solucionar os entraves impostos. Portanto, a partir dessas ações uma nova sociedade
inclusiva não irá se concretizar completamente já que os direitos e os anseios dos portadores
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de necessidades especiais são muitos e novas diretrizes não irão simplesmente modificar a
situação de “exclusão” ocorrida até então.
O tema referente à inclusão educacional é amplo e surgem várias propostas para a
superação do problema. Uma destas propostas é a de Sassaki. Segundo ele as transformações
são viáveis a partir da modificação das leis. Este seria o caminho “ideal” para construir esta
sociedade inclusiva. Assim, ele explicita:
“Portanto, são cada vez mais necessárias as leis de caráter inclusivista, caminho
ideal para que todas as pessoas, deficientes ou não, possam sentir que
realmente pertencem à sociedade, com oportunidade iguais de participação como
cidadãos de cada país.” (SASSAKI, 1997, p. 150)

Eleger, portanto, como tema central de análise os desafios da educação de surdos,
além de ser instigante e desafiador, poderá contribuir para refletirmos sobre as aspirações e
insatisfações de profissionais e alunos que cotidianamente vivenciam experiências únicas e
enfrentam os problemas relacionados a barreira de comunicação existente nas salas de aula da
escola regular.
As opiniões acerca dos surdos vêm se modificando ao longo da história, mas em
diversas leituras são acentuados os limites, os déficits, os problemas e as discriminações
referentes aos mesmos. Refletir sobre as problemáticas visando a sua superação e os desafios
para romper com as dificuldades, ou buscar métodos ou filosofias que incluam o surdo ao
meio educacional numa concepção inclusivista, são perceptíveis em vários discursos.
Entretanto, vencer os obstáculos da formação profissional quanto ao domínio da Língua
Brasileira de Sinais para a atuação com crianças surdas se mostra como algo importante a ser
pensado nos cursos de formação profissional. Há necessidade de se viabilizar cursos de Libras
em espaços públicos para que a comunidade e profissionais de distintas áreas possam
frequentá-los. O aumento de carga horária no curso de pedagogia para o acesso e
entendimento de Libras também faz-se necessário. Assim, como o processo de alfabetização
da criança surda e as metodologias de trabalho no processo ensino aprendizagem da criança
surda também são evidenciados como discussões que necessitam ter um aprofundamento no
que se refere à formação do professor e do pedagogo que atuará com crianças surdas.
A luta por mudanças quer seja na educação de surdos ou na formação de
profissionais que atuam com estes educandos não é algo recente. Assim retomar reflexões
sobre como as mudanças de representações e até mesmo como a (re)construção da História
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de surdos ocorreram no decorrer da História evidenciam como as lutas por duma educação de
qualidade vem se efetivando em diferentes espaços e tempo histórico. Assim, recuperaremos,
através de leituras bibliográficas, a forma como se tem pensado e agido em relação à surdez.
Nesta medida, Goldfeld descreve que:
“a idéia que a sociedade fazia sobre os surdos, no decorrer da história,
geralmente
apresentava apenas aspectos negativos. Na antiguidade, os surdos
foram percebidos de formas variadas: com piedade e compaixão, como pessoas
castigadas pelos deuses ou como pessoas enfeitiçadas, e por isso
eram
abandonados ou sacrificados. Até mesmo na bíblia pode-se perceber uma
posição negativa em relação à surdez.”(GOLDFELD,1997, p.24)

A imagem que se atribui a um grupo e as atitudes direcionadas aos mesmos reforçam
concepções e delimitam posicionamentos que discriminam e excluem seres humanos
caracterizados como “diferentes” devido à sua proclamada inferioridade e fragilidade.
Estes esteriótipos são trabalhados por autores como Silva1, cujas análises estaremos
nos reportando, de maneira bastante simplificada, nas próximas páginas. Segundo ele, as
pessoas com limitações físicas e sensoriais, passaram a compor os grupos de minorias
humanas já que não se enquadravam no padrão de normalidade imposto pelas sociedades.
Neste aspecto, se os seres humanos não se adaptassem num padrão/normatizador, estes
passavam a compor grupos que sofriam práticas preconceituosas por não se adequarem ao
padrão proposto pela dita sociedade normal.
Com o surgimento do cristianismo novas mudanças ocorreram. O pensamento cristão
começou a influenciar e modificar o posicionamento de algumas pessoas frente às
barbaridades realizadas com os portadores de deficiências. Na ótica cristã, “os diferentes” não
são mais considerados impuros, nem carregam sobre si o castigo de pecados seus ou alheios.
Todos são filhos de Deus, amados pelo Pai e feito à sua imagem e semelhança. Neste aspecto,
Silva destaca:

“E houve, com a implantação e solidificação do Cristianismo, um novo e
mais justo posicionamento quanto ao ser humano em geral, ressaltando a
importância devida a cada criatura como ser individual e criado por Deus,
1

Para observar as mudanças de representações referentes aos “deficientes” e portadores de necessidades
auditivas, será considerado as análises do Assistente Social Silva, que retratou a História da pessoa “deficiente”
em sua obra. Tal opção, foi realizada por não encontrar obras de historiadores que possibilitassem perceber as
modificações na forma como a sociedade, em diversos momentos históricos, pensou e agiu em relação aos
mesmos.
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com um destino imortal _ o que, sem dúvida, muito beneficiou os escravos e todos
os
grupos de pessoas sempre colocadas de lado e menosprezadas na
sociedade romana, tais como portadores de deficiências físicas e mentais,
antes considerados como meros pecadores ou pagadores de malefícios feitos em
vidas passadas, inúteis, possuídos por maus espíritos ou simplesmente como seres
que, em muitos casos,
deveriam continuar sendo eliminados ao nascer,
segundo as leis e costumes de
Roma recomendava
há
séculos.”(SILVA, 1986, p.154)

Nos domínios feudais, ainda de acordo com Silva as deformações físicas e as
doenças mentais ainda eram vistas pela população como castigos divinos, ataques demoníacos
ou sinais de bruxaria. No universo medieval esta mentalidade prevalecia e juntamente com a
mesma, os espaços de exclusões. Os leprosos eram banidos do convívio social, sendo-lhes
negados direitos mínimos como o simples fato de freqüentar uma igreja.
Para Silva o cristianismo deu sua contribuição para alterações culturais e
comportamentais significativas para a sociedade. Mas não foi o bastante para romper
definitivamente com estigmas e concepções distorcidas existentes no seio da sociedade
medieval. Apesar da doutrina cristã, a segregação, a marginalização e o escárnio no meio
social ainda faziam parte do tratamento destinado àqueles que eram “diferentes”. O fim da
Idade Média trouxe novas mudanças, onde o espírito de observação e crítica estimularam o
desenvolvimento científico. O homem passou a ser valorizado tornando-se o centro do
universo.
No início do renascimento, percebe-se uma preocupação em aperfeiçoar formas de
tratamento e alternativas práticas para solucionarem problemas referentes aos “deficientes”.
No caso dos surdos especificamente, até o século XV não havia interesse na educação dos
mesmos, que eram considerados pessoas primitivas, sendo relegados à marginalidade na vida
social. Contudo, no século XVI já se cogitava a possibilidade do “deficiente” auditivo
aprender a falar e ler.
Não vamos neste momento, relatar ou aprofundar na análise da história da educação
de surdos, mas enfatizar o surgimento de estudiosos condenando métodos e promovendo
debates que, já no século XIX, apontavam o “deficiente” como um ser humano e, como tal,
deveria ser acompanhado por organizações que lhe propiciassem um atendimento racional e
os habilitassem a viver decentemente.
Ao realizar este breve relato sobre as pessoas portadoras de limitações físicas e
sensoriais percebe-se os retrocessos e avanços das civilizações ao longo da história.
Atrocidades, discriminações e segregações ocorreram, mas o fundamental é perceber as
transformações sociais, nos diversos momentos históricos em que o homem reviu práticas e
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mentalidades constituídas no seio social.
No

Brasil,

inicialmente

compondo

uma

categoria

de

“miseráveis”,

a

responsabilidade sobre os portadores de necessidades especiais era única e exclusivamente
das famílias. E as primeiras ações governamentais voltadas para o atendimento dos surdos
ocorreram de acordo com Goldfeld2, em 1855, quando chegou ao Brasil o professor surdo
francês Hernest Huet. Este foi trazido pelo Imperador D. Pedro II e iniciou um trabalho
educativo com duas crianças surdas. Posteriormente, em 1857 fundaram o Instituto Nacional
de Surdos-Mudos, atualmente conhecido como INES (Instituto Nacional de Educação dos
Surdos) que utilizava a língua de sinais nos trabalhos realizados no âmbito da Instituição.
Ora, nesse período, a maioria da população brasileira era composta por trabalhadores
escravos ou trabalhadores livres que não participavam política e economicamente das riquezas
produzidas no país. Grande parte não tinha acesso à escola compondo uma “massa” de
analfabetos. Assim, pensa-se que a representação dos surdos neste momento não era no
sentido de incluí-los numa sociedade de excluídos, mas de alcançar uma normalidade através
da comunicação e de uma profissão que até aquele momento ainda não ocorrera.
Vale ressaltar também, que nestas primeiras iniciativas de promover os surdos ao
mundo dos ouvintes, conforme constata Soares3 só teriam atendimento no INES, meninos,
reafirmando um universo machista onde as meninas eram de responsabilidade das famílias.
Somente em 1929 criou-se, em São Paulo, o Instituto Santa Terezinha, dedicado à educação
de moças portadoras de surdez.
As conclusões de Soares, auxiliam a compreender as atitudes do poder público neste
período. Para ela,
“a educação comum esteve sempre associada ao direito da liberdade e da igualdade,
enquanto a dos surdos, à caridade que não é obtida através de luta mas de apelo,
pois é necessário ressaltar o infortúnio para adquirir a benevolência.”(SOARES,
1999, p.10)

O papel da educação se fez presente no sentido de possibilitar o “acesso à cidadania”
a estas pessoas que basicamente inexistiam no universo social deste momento.
Ao desenvolver sua pesquisa, Soares faz algumas considerações pertinentes para
vislumbrar as modificações ocorridas na sociedade brasileira em relação aos surdos. Segundo
suas colocações, a educação era fator primordial para a nova realidade da sociedade moderna.
2

GOLDFELD, Márcia. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sócio-interacionista. São
Paulo: Plexus, 1997.
3
SOARES, Maria Aparecida Leite. A educação do surdo no Brasil. Campinas: Autores Associados, 1999.
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Formar homens com um saber elaborado condiziam com as expectativas de uma sociedade
voltada para o trabalho, onde o “novo homem”, para compor o mercado de trabalho e se
tornar um cidadão produtivo necessitava da educação formal. Esse novo pensar influenciava o
mundo cujos princípios eram contrários ao ser improdutivo e ocioso. Obviamente no Brasil as
atitudes relativas aos surdos, que não tinham instrução e ficavam reclusos no seio familiar,
precisavam serem revistas e redirecionadas no sentido de transformá-los em sujeitos
produtivos. Nesta medida, Soares afirma:
“Se a percepção que se tinha do surdo-mudo era de elemento incapaz de gerar
riqueza, inapto, portanto, para desempenhar um papel ativo na produção,
restava oferecer-lhe o mínimo necessário para o exercício da sua ocupação, o que
bastaria para livrá-lo do ócio.”(SOARES, 1999, p. 68)

Observando atentamente, as modificações concernente à representação feita
inicialmente pelos ouvintes a respeito do portador de surdez, constata-se algumas questões
que vem sobrepondo as preocupações anteriores. Destacando por exemplo, a tendência de
estudos centrados nos limites físicos/sensoriais e imagens construindo esteriótipos para os
indivíduos surdos vai perdendo lugar para análises de novas propostas que primam pelo
respeito às diferenças e a concretização de propostas de integração no âmbito educacional que
permitiam que este sujeito fosse integrado no mercado de trabalho à medida em que
conseguia ter acesso a uma profissão.
No contexto histórico social atual, a garantia do direito de todos à educação, a
propagação das ideias de normalização e de integração das pessoas com necessidades
especiais e o aprimoramento das próteses otofônicas fizeram com que as crianças surdas de
diversos países passassem a ser encaminhadas para as escolas regulares. No Brasil, as
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação passaram a coordenar o ensino das crianças
com necessidades especiais e surgiram as Salas de Recursos e Classes Especiais para surdos,
além de algumas Escolas Especiais, com recursos públicos ou privados. As pessoas com
necessidades especiais passaram a apresentar suas reivindicações que, no caso dos surdos,
são: o respeito à língua de sinais, a um ensino de qualidade, acesso aos meios de comunicação
(legendas e uso do TDD) e serviços de intérpretes, entre outras. Recentemente, os avanços
sobre as pesquisas referentes às línguas de sinais, preconizam o acesso da criança, o mais
precocemente possível, a duas línguas: à língua de sinais e à língua oral de seu País - Filosofia
de Educação Bilíngue.
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A LIBRAS – Língua de Sinais Brasileira é a língua usada pela comunidade surda no
Brasil. Consiste em um sistema linguístico legítimo, social e natural, utilizado pela
comunidade surda brasileira, de modalidade gestual-visual e com estrutura gramatical
independente da Língua Portuguesa falada no Brasil. A LIBRAS possibilita o
desenvolvimento linguístico, social e intelectual daquele que a utiliza enquanto instrumento
comunicativo, favorecendo seu acesso ao conhecimento cultural e cientíﬁco, bem como a
integração no grupo social ao qual pertence. Graças à luta sistemática e persistente das
pessoas com deﬁciência auditiva, foi reconhecida pela Nação brasileira como a Língua Oﬁcial
da Pessoa Surda, com a publicação da Lei nº 10.436, de 24-4-2002.
Segundo Gesser (2009) em qualquer lugar em que haja surdos interagindo, haverá
línguas de sinais. Podemos dizer que o que é universal é o impulso dos indivíduos para a
comunicação e, no caso dos surdos, esse impulso é visual-espacial. A língua dos surdos não
pode ser considerada universal, dado que não funciona como “decalque” ou “rótulo” que
possa ser colado e utilizado por todos os surdos de todas as sociedades de maneira uniforme e
sem influências de uso.
A contribuição da inclusão da língua de sinais na escola para o contexto atual da
educação de surdos é a formação de Surdos autônomos mostrando a possibilidade de
trilharem novos caminhos. O direito à cidadania não se refere apenas aos “normais”, mas é
um dever que a sociedade e, particularmente, os profissionais da área de educação têm que
lutar para preservar a todos os seres humanos. Esta formação não diz respeito tão-somente à
educação enquanto conteúdo acadêmico, mas à formação de um grupo de indivíduos que têm
o direito à sua forma diferente de ser.
O processo de inclusão seja ele qual for, é lento demais em comparação à
transformação social, especialmente, nos âmbitos científicos e tecnológicos. A Língua de
Sinais Brasileira é um sistema linguístico utilizado pela comunidade de surdos que possibilita
a comunicação entre pares facilitando o cotidiano desses indivíduos portadores de
necessidades especiais. Contudo, essa modalidade linguística ainda não alcançou o patamar
ideal de aceitação em uma sociedade restritiva e excludente que, na maioria das vezes, decide
suas normas e leis sem consultar a parte mais interessada de todo o processo. A começar pela
educação, nos deparamos com uma grande dificuldade de integrar o (a) aluno (a) surdo (a) à
realidade educacional. A falta de preparo dos professores em atender a esses alunos dificulta
esse processo. O preconceito arraigado nas relações sociais ainda vigora, tornando o aluno
surdo ignorado pelos demais estudantes que não se interessam em aprender a língua de sinais
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para se relacionarem com o colega surdo. Os cursos de libras que oferecem certificação
geralmente têm custos considerados e os de ordem gratuita oferecem poucas vagas. A Língua
de Sinais já é considerada uma necessidade real para a comunidade de surdos, mas ainda
encontra barreiras para a sua expansão e socialização global.
Atualmente, diante do paradigma da inclusão os desafios referem-se a compreender as
barreiras que ainda permeiam esta educação e buscar alternativas para que os profissionais da
educação possam superá-las e promover uma educação de qualidade que propicie às pessoas com
surdez o acesso à cidadania.
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RESUMO
O interesse pela pesquisa surgiu a partir das vivências em sala de aula nos estágios do
curso de Pedagogia e de questionamentos de um professor acerca do tema sexualidade.
Com base no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil/RCN’s a
sexualidade está presente no desenvolvimento e na vida psíquica das pessoas, pois
independentemente da potencialidade reprodutiva relaciona-se com prazer e a
necessidade fundamental dos seres humanos e, entendido como algo que está presente
desde o nascimento. Assim, a sexualidade ocupa papel central no processo de
construção das identidades das crianças, refletindo nas ações e interações entre elas.
Muitas vezes nos deparamos com perguntas e situações embaraçosas que fazem parte
do desenvolvimento da criança e ficamos sem saber como lidar. Na Educação infantil é
muito comum, por exemplo, que as crianças questionem de onde veio, esta pergunta
deve ser respondida de maneira simples e verdadeira sem mentir para a criança, elas
também começam a descobrir que o toque em seu órgão genital lhe causa sensações,
isso acontece porque elas estão conhecendo seu corpo sendo à relação com o prazer
diferente dos adultos. Desse modo, no mamar, se alimentar, quando levam objetos na
boca a criança descobre o poder que tem por meio de suas reações e começa a rejeitar
alimentos que lhes são oferecidos. Na fase do controle esfincteriano tudo o que diz
respeito a eliminações ganha uma importância enorme para as crianças e para os adultos
que convivem, logo elas percebem os efeitos que as eliminações causam nos adultos os
quais tendem a reagir conforme hábitos, concepções e o interesse pelos órgãos dos
outros que podem tornar objetos de manipulação e exploração em interações
sociais. Devemos atentar a certos comportamentos reproduzidos pelas crianças, pois
elas representam a partir do que vêem os adultos fazer e no contato que tem com a
mídia, escola e outros espaços sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Sexualidade, Educação Infantil, Escola.

