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ERRATA

Edição Fevereiro/2018 – Vol.1

p. 5 e 83. Onde se lê –  Margarete Luiza Rios 
de Almeida; leia-se Margarete Luiza Rios 
Almeida.

p. 926. Onde se lê – Magali de Almeida Prado 
Rosseto; leia-se Magali de Almeida Prado 
Rosseto - Professora de Educação Infantil 
da Prefeitura de São Paulo na EMEF Martin 
Francisco Ribeiro de Andrada. Desconsiderar 
a foto da autora.

Edição Outubro/2017 – Vol.1
p. 4. Leia-se Marcia de Paula Cruz. 
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EDITORIAL
Os modelos de educação de um indivíduo estão baseados 

de acordo com seu convívio e comunidade a qual pertence, 
diante disso, podemos balizar seu nível de letramento 
conforme as suas particularidades e desenvoltura sobre a 
discussão de temas relevantes para a sociedade.

Paulo Freire, em seus estudos, enfatiza  a necessidade 
da responsabilidade, do conhecimento e da generosidade 
do educador para que tenha competência, autoridade e 
liberdade. Salienta a necessidade da autoridade docente por 
meio da segurança fundada na competência profissional, 
aliada à generosidade. 

Para o autor, ensinar exige comprometimento, sendo 
necessário que o educador aproxime-se cada vez mais o 
discurso de suas ações. Nesse sentido, a Pedagogia deve 
estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e 
da responsabilidade,para tanto, a formação do educador é 
alicerce imprescindível para o ato de ensinar. 

Mediante isso, apresentamos mais uma edição da Revista 
EducarFCE, que  tem como objetivo específico delinear 
as pesquisas dos nossos alunos que além de alunos são 
educadores!
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A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS: 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
RESUMO:  O ato de contar histórias faz parte da natureza humana, nascendo da necessidade 
de comunicação e interação com o outro. Tanto a escola como a família devem incentivar a 
leitura de variadas histórias para as crianças desde cedo, tamanha a importância que a leitura 
exerce no desenvolvimento cognitivo, psicológico e afetivo das crianças. O objetivo é refletir 
como a arte de contar histórias desperta a curiosidade imaginativa e o prazer pela leitura, 
assim como na importância da preparação do contador de histórias para este momento. 
A metodologia de pesquisa está pautada na pesquisa bibliográfica qualitativa, utilizando 
informações de artigos científicos, documentos educacionais e obras de autores sobre o 
tema. As histórias têm o poder de despertar nas crianças o desenvolvimento de valores, 
da habilidade leitora e escritora, o senso criativo, comunicativo e o equilíbrio emocional e 
psíquico, além de auxiliá-las a construir significados e a resolver seus conflitos internos.

Palavras-Chave: Literatura infantil; Leitura; Educação. 
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INTRODUÇÃO

Durante muito tempo o ato de contar 
histórias era visto como uma forma de 
entreter, distrair e relaxar as crianças. 
Mas, esta visão veio se modificando com 
o ressurgimento da figura do contador de 
histórias, fazendo valorizar as bibliotecas, 
livrarias e feiras literárias. 

Esse antigo costume popular pertencente 
à tradição oral vem sendo resgatado pela 
educação como uma prática pedagógica 
para o desenvolvimento da linguagem oral e 
escrita, pois a formação do leitor passa pela 
atividade inicial do escutar e do recontar. 
Dessa forma, propostas de formação e cursos 
de capacitação de educadores em contação 
de histórias estão começando a ser inseridas 
nas grades curriculares.

O trabalho trata da arte da contação de 
histórias e das nuances envolvidas nesta 
prática, contribuindo para o desenvolvimento 
emocional, cognitivo e social das crianças 
desde cedo. Esta pesquisa justifica-se pelo 
fato das crianças estarem inseridas em 
uma sociedade tecnológica e de rápida 
comunicação virtual, a comunicação oral e 
o ato de contar de histórias acaba perdendo 
espaço para os ciberespaços e aparelhagens 
tecnológicas, fazendo com que a convivência 
e as rodas familiares fiquem cada vez mais 
distantes. 

A contação de histórias é uma alternativa 
pedagógica para que os alunos tenham uma 
experiência significativa com a leitura, e não 
uma tarefa rotineira escolar que transforma a 
leitura em simples instrumentos avaliativos, 
afastando o aluno do prazer de ler. Mas, 

para que esse momento seja significativo e 
lúdico para todos os envolvidos, é preciso 
pesquisa e preparo para que o resultado seja 
satisfatório e motivador.

A ARTE DE CONTAR 
HISTÓRIAS

A prática de contar histórias é mais antiga 
do que se pensa, quando os povos se reuniam 
ao redor de uma fogueira para contar suas 
lendas e contos, disseminando sua cultura, 
costumes, suas memórias e seu imaginário 
coletivo. Assim, o homem descobriu que 
a história além de entreter, causava a 
admiração e conquistava a aprovação dos 
ouvintes. 

A criança e o adulto, o rico e o pobre, o 
sábio e o ignorante, todos, enfim, ouvem 
com prazer as histórias – uma vez que essas 
histórias sejam interessantes, tenham vida e 
possam cativar a atenção”. A história narrada, 
lida, filmada ou dramatizada, circula em todos 
os meridianos, vive em todos os climas, não 
existe povo algum que não se orgulhe de 
suas histórias, de suas lendas e seus contos 
característicos (TAHAN, 1966, p. 16).

Conforme Abramovich (1997, p. 115), a 
tradição de contar histórias está presente em 
diferentes culturas e civilizações desde os 
primórdios da humanidade, sem contar que 
é uma inesgotável fonte de inspiração para 
o universo literário, que revela a diversidade 
de gêneros textuais e contos populares e 
universais que nascem e se renovam da 
oralidade, desvendando os mistérios da 
vida. Acredita-se que as narrativas orais 
começaram com o homem contando sobre 
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o seu dia-a-dia, passando por seus hábitos e 
costumes, os acontecimentos à sua volta e 
as manifestações da natureza. Com o tempo, 
esses contos se transformaram em tradição, 
o que evidenciou que o contar histórias é 
uma arte que mantém viva a tradição oral e 
quem conta um conto sempre aumenta um 
ponto. 

Segundo Piza (2004, p. 50), a partir da arte 
de contar histórias, o narrador compartilha 
com seus ouvintes os sentimentos e as 
peculiaridades de cada personagem, criando 
uma identificação e remetendo-os a uma 
viagem imaginária, despertando o desejo de 
“participar do encanto provocado por um 
conto e ser um dos personagens da narrativa”.

Para Dohme (2003, p. 14), as histórias 
promovem o encontro das diferenças da 
natureza humana e da compreensão do 
mundo, expondo os valores e as angústias 
da humanidade que todos carregam e que, 
muitas vezes, não são percebidos.

As histórias ensinam a viver. Elas 
encerram anseios, desafios, vitórias, 
derrotas e conquistas. O encadeamento do 
enredo exemplifica modos de vida e o final, 
geralmente feliz, é um alento, uma esperança, 
uma diretriz que mostra que aquele que agir 
assim também poderá obter a felicidade 
(DOHME, 2003, p. 6).

Vygotsky (1999, p. 128) também aponta 
para a importância da influência das histórias 
para o desenvolvimento do pensamento 
lógico e da imaginação que, para ele, 
caminham juntos. Quando efetivada a 
imaginação, a consciência se afasta da 
realidade, distanciamento este essencial 
para conhecer mais a sua própria realidade.

Conforme Piza (2004, p. 109), uma boa 
história tem o poder de conduzir o ouvinte 
a lugares inimagináveis, tocando-o e 
conduzindo-o a um envolvimento pessoal. 
Isso ocorre principalmente com as crianças 
que se identificam instantaneamente com 
algum personagem da história e “vai entrando 
na história, elaborando, digerindo problemas 
que não consegue dizer ou resolver 
normalmente”, além de contribuir para a 
constituição da personalidade emocional e 
psíquica.

Para Dohme (2003, p. 5), “as histórias 
são um abre-te sésamo para o imaginário”, 
transportando para mundos distantes de 
fantasia, onde a realidade e a fantasia se 
misturam. Essas aberturas imaginativas criam 
a rica oportunidade de desenvolvimento 
cognitivo e afetivo, de despertar da oralidade, 
da leitura e da escrita, além de favorecer 
o desenvolvimento pessoal e social das 
crianças.

Desta forma, a autora (2003, p. 16) 
complementa que as crianças conseguem 
resolver conflitos e trabalhar alguns aspectos 
da natureza humana, como: 

• A afetividade, na qual desenvolvem a 
compreensão, o respeito e a afetividade ao 
próximo; 

• O raciocínio, pois acompanham 
mentalmente o enredo e os acontecimentos 
da história, incitando à reflexão da 
linearidade dos fatos ocorridos e da forma 
como as personagens resolvem os conflitos 
existentes; 

• O senso crítico, no qual o 
acompanhamento das histórias conduz a 
mente infantil a uma análise, reflexão e a 
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um posicionamento que poderá acontecer 
espontaneamente ou de forma dirigida, 
levando-as a manejar suas opiniões; 

• A imaginação, que as leva aos mais 
diversos universos e lugares fantásticos, 
podendo conhecer novos personagens, 
novas situações e emoções, transitando pelo 
tempo e espaço; 

• A criatividade, que faz com que 
obtenham novas referências, formando 
um repertório de imagens e situações, 
introduzindo-as em um processo de criação, 
cujas fantasias ajudam na formação da 
personalidade, além de ser uma oportunidade 
para o exercício da criatividade.

Sandroni e Machado (1998, p. 45) 
complementam que os “livros aumentam 
muito o prazer de imaginar coisas. A criança 
começa a reconhecer e interpretar sua 
experiência da vida real” e que “o amor pelos 
livros é coisa que não aparece de repente, 
ou seja, é preciso que os educadores sejam 
estimuladores e incentivadores da leitura 
e do que ela pode oferecer”. Cada história 
tem uma mensagem e um ensinamento 
a ser transmitido, contribuindo para o 
desenvolvimento de vários aspectos na 
formação de crianças leitoras, como a 
atenção, raciocínio, memória, imaginação, 
criatividade, afetividade e resolução de 
conflitos internos.

Com o passar do tempo, a criança passa 
a interagir com as histórias, acrescenta 
detalhes, imita os próprios personagens e 
se lembra da sucessão de fatos da história. 
Essas práticas são fundamentais para que ela 
constitua a sua identidade e suas relações 
interpessoais. É inegável que os vínculos entre 

criança e contador de história se fortalecem 
quando o ato de contar histórias torna-se 
uma rotina, estabelecendo vínculos afetivos 
e experiências prazerosas de convivência.

É através de uma história que se pode 
descobrir outros lugares, outros tempos, 
outros jeitos de agir e ser, outras regras, 
outra ética, outra ótica... É ficar sabendo 
história, filosofia, direito, política, sociologia, 
antropologia sem precisar saber o nome 
disso tudo e muito menos achar que tem 
cara de aula (ABRAMOVICH, 1997, p. 17).

O RCNEI (Brasil, 1998, p. 142) expõe que 
por meio da contação de histórias, a criança 
tem contato com a representação de papéis 
e cenas do cotidiano, podendo solucionar 
problemas internos e tomar decisões em 
certos momentos, podendo experimentar 
formas de ser e pensar. Além de toda 
essa experimentação, isso proporciona 
que a criança invente seu próprio mundo, 
descobrindo respostas aos seus anseios 
e necessidades, onde a fantasia libera a 
imaginação e novas emoções. Todas essas 
sensações acontecem além do contato com 
o livro, pois a imaginação é algo essencial 
na contação de histórias. As crianças se 
amparam nas vivências dos personagens 
para desenvolver suas escolhas e posturas, 
desenvolve meios para lidar com seus 
problemas e conflitos do cotidiano, o que 
contribui para o entendimento de várias 
situações pelas quais pode passar. Nesta 
vivência, a criança constrói e aguça seus 
valores.

Neste tocante, o papel do professor é 
fundamental para apresentar as histórias 
às crianças, aguçar sua curiosidade, captar 
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o que pensam a respeito das situações 
expostas nas histórias, mediar conflitos, 
dar oportunidade de construírem seus 
valores significativamente, ensinar a ler e 
compreender o contexto de seu enredo, 
as mensagens contidas nas histórias e 
os ensinamentos a serem apreendidos 
para a vida. O narrador é responsável por 
transportar o ouvinte ao mundo imaginário, 
criando um clima de envolvimento e 
encantamento. Os temas devem despertar 
o interesse, a curiosidade e as emoções dos 
espectadores para que não se dispersem 
durante a narração, pois a magia de uma 
boa história reside em sua capacidade de 
arrebatar e transportar para outros tempos 
e espaços. O narrador substitui as suas 
próprias lembranças e recordações com o 
agora, resgatando a arte de narrar para dar 
continuidade a tantas histórias (PIZA, 2004, 
p. 23). 

A autora (2004, p. 24) continua que o 
narrador tem a liberdade de recriar um texto 
inserindo nele sua interpretação criativa, 
mas sem modificá-lo, não necessita decorar 
a história, pois basta que capte a mensagem 
implícita e depois de algumas leituras, 
identificar os elementos principais, o que dá 
constituição à estrutura do texto.

Dohme (2003, p. 23) enfatiza que para 
uma boa narração é preciso ter ritmo, mas 
para usá-lo é preciso compreender as partes 
que compõem uma história: introdução, 
enredo, ponto culminante e desfecho. 
As histórias narradas são escolhidas pelo 
próprio contador, costuma-se dizer que o 
contador só narra uma história depois de 
tê-la passado pelo coração, já que esta arte 

cria uma relação de afetividade com o outro, 
trazendo fatos de um mundo que pode ser 
transformado.

Bencini (2006, p. 71) expõe que cabe ao 
narrador ter uma boa memória, capacidade 
de improviso, ler para conhecer a história, 
tendo clareza do tempo e do espaço em 
que se desenrola toda a trama, anotar o que 
achar essencial para lembrar no momento da 
narração, lembrar-se do começo e do término 
da história, treinar em frente ao espelho, 
narrando para si a história, exercitar a voz 
para desenvolver melhor entonação e dicção, 
descrever o ambiente com exatidão para que 
o ouvinte imagine onde a história se passa, 
pois o panorama espacial contém elementos 
importantes para sua compreensão, reler 
a história no dia da contação e repassar os 
pontos principais, acomodar os ouvintes em 
espaço adequado, pedir-lhes silêncio e dar 
uma introdução sobre o que irá dizer. Não 
permitir interrupção, pois os comentários 
devem ficar para depois que a narração 
estiver terminada. Há a possibilidade de fazer 
uma narração com interferência, colocando 
os ouvintes para participarem da história. É 
necessário que o contador mergulhe no que 
está contando, para enriquecer a atividade, 
atrair os ouvintes para mergulharem na 
história, fazendo com que se encantem, 
transportando-os a um mundo de sonhos 
e imaginação. O contador de histórias tem 
que estar convencido do que está contando, 
trabalhando com verdade, sentimento, 
vivência e clareza. O modo envolvente de 
contar histórias é desenvolvido dia após dia, 
seduzindo através das palavras, empregando 
gestos, expressões e personalidade para 
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convencer o ouvinte das características 
das personagens. A atenção aos gestos, à 
expressão do rosto, às vestes, ao olhar e a voz 
são instrumentos de encantamento e graça 
para as crianças, que em sua ingenuidade, 
se divertem muito com a simplicidade 
(BENCINI, 2006, p. 73).

Segundo Abramovich (1997, p. 117), ler 
histórias para crianças é importante não 
só porque elas vivenciam situações vividas 
pelas personagens, mas também por suscitar 
o imaginário, a curiosidade e encontrar 
ideias para a solução de problemas. É uma 
possibilidade de descobertas de conflitos, 
impasses e soluções frente a situações 
enfrentadas também pelas personagens, 
gerando uma identificação, para assim 
esclarecer melhor as próprias dificuldades 
ou encontrar caminhos. É ouvindo histórias 
que se pode sentir emoções e viver na 
profundidade tudo o que as narrativas 
provocam, sentindo e enxergando com os 
olhos do imaginário. 

Bastam alguns minutos por dia. Não 
precisa – e nem pode – ser nada forçado ou 
complicado. Apenas um momento reservado 
regularmente para um adulto afetivo se 
sentar, abrir um bom livro e ler em voz alta. 
Para as crianças, é um momento para ouvir, 
sentir e fantasiar, como quiserem e puderem. 
Por isso, não vale cobrar nada deles. Elas 
ouvem historinhas cantarolando, andando, 
falando, mexendo e se mexendo e, às vezes, 
até vão para outros cômodos da casa sem 
pedir pausa na leitura. Não importa. Sua 
maneira de prestar atenção, seu ritmo, tudo 
é diferente. O que importa é a voz que 
conta o conto, que repete infinitas vezes um 

trecho a pedido do ouvinte, que responde 
às perguntas sem reclamar da “interrupção” 
(KRIEGL, 2002, p. 10).

A RODA DE HISTÓRIAS NA 
ESCOLA E O PROFESSOR

Nos momentos de planejamento se 
faz importante a escolha das histórias de 
acordo com a faixa etária dos alunos. Após 
a história, o professor deve privilegiar a 
participação das crianças, deixando-as 
expor o que pensam, suas visões de mundo, 
trocar ideias e experiências, questionando 
e compreendendo as histórias trabalhadas. 
Desempenhado desde cedo, essa prática 
contribui para que, mais tarde, os alunos 
possam transformar sua maneira de pensar, 
auxiliando-os em suas descobertas, pois as 
histórias são um mundo sem fim, abre as 
portas ao novo, deixando-se transformar a 
cada momento através do imaginário.

Nesta perspectiva, a sala de aula torna-
se um espaço de interação e descobertas, 
servindo como um lugar de onde emergem 
a descoberta de emoções e práticas 
educativas, e como diz Paulo Freire, “a escola 
constitui modos de ler e estar no mundo”. Por 
isso, ao realizar a leitura de um texto, o leitor 
se apropria da história, exerce poder sobre 
ela, podendo transformá-la, questioná-la 
e interagir com a mesma. Isso possibilita 
a geração de possibilidades para novas 
vivências, novos pensamentos, criações e 
visões de mundo.

O RCNEI (Brasil, 1998, p. 135) enfatiza 
que nas práticas cotidianas da Educação 
Infantil com o trabalho de linguagem oral, 
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como as rodas de conversa, de cantoria de 
músicas, e as rodas de histórias, propiciam o 
desenvolvimento da oralidade, uma vez que 
a criança, tendo o professor como exemplo, 
tende a imitá-lo, ampliando assim suas 
experiências comunicativas e seu repertório 
vocabular. A leitura diária de histórias 
cria situações que permitem a vivência da 
atenção e da escuta ativa das crianças em 
qualquer ambiente e fornece a ampliação 
do repertório e suas futuras relações com 
a escrita.Quando o educador se organiza e 
se prepara para a leitura de uma história, 
dando atenção à inteligibilidade e riqueza 
do texto, para a criação e beleza das 
ilustrações que compõem o segmento do 
texto, este profissional convida e permite 
ao ouvinte construir e despertar o seu 
senso de curiosidade pelo livro, pela leitura 
e pela escrita. Porém, não é somente nos 
momentos de contação de história que os 
aspectos cognitivos se afloram, pois quando 
o educador organiza o ambiente da sua sala 
de aula com o “Cantinho da leitura”, também 
está despertando no aluno este gosto 
pela curiosidade de manipular diferentes 
portadores textuais e adentrar nos mais 
variados universos literários, além de incutir 
de uma forma mais suavizada, sem ser 
impositivo, sobre a importância dos livros e 
demais portadores textuais, como folhetos 
de propaganda, gibis, jornais e revistas 
(BRASIL, 1998, p. 135).

O ambiente de leitura deve ser organizado 
e tranquilo, oferecendo aconchego para 
que os alunos possam escolher, manipular, 
observar e ler seus livros em momentos 
planejados ou de forma espontânea, criando 

um sentimento de cuidado com os livros e 
prazer pela leitura. Além disso, a escola cria 
vínculos mais próximos dos familiares dos 
alunos quando os inserem no contexto de 
aprendizagem de seus filhos e realiza um 
trabalho em parceria, como permitir aos 
alunos levarem um livro para casa para ser 
lido com os familiares em variados momentos, 
como na hora de dormir, na sala, no quintal, 
ao pé de uma árvore ou em qualquer outro 
ambiente. 

[...] ler histórias para as crianças tem 
duas vantagens gerais. A primeira é que o 
insight de que as marcas escritas no livro 
dão origem a uma história interessante 
pode ter um efeito altamente motivador 
na criança – sempre que a história for 
realmente interessante e a criança não for 
obrigada a escutá-la. A segunda vantagem 
de ler para crianças é que as acostuma 
com as peculiaridades e convenções dos s 
da linguagem escrita. As crianças precisam 
acostumar-se com a linguagem dos livros; 
não é a mesma linguagem que elas ouvem 
quando falam ao seu redor diariamente, e é 
irreal esperar que uma criança aprenda este 
estilo desconhecido ao mesmo tempo que 
aprende a ler (SMITH, 1999, p. 120). 

Mesmo quando a criança já lê, é  
importante que ouça histórias, pois segundo 
Abramovich (1997, p. 93), “quando a criança 
sabe ler, sua relação com as histórias 
é diferente, porém continua sentindo 
enorme prazer em ouvi-las, aprimorando 
sua capacidade imaginativa para pensar, 
desenhar, escrever, criar e recriar”. Visualiza 
com mais clareza seus sentimentos e 
percepções do mundo, pois as histórias 
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trabalham problemas da infância, como 
medos, perdas e conflitos, podendo adquirir 
uma postura ético-reflexiva quanto mais 
conviver com os livros e a leitura, para que 
no futuro tenham maior probabilidade de se 
tornar um adulto leitor. “Guiados pelo mundo 
da leitura, investe-se em seres humanos 
emocionalmente equilibrados, criativos e 
comunicativos (ABRAMOVICH, 1997, p. 
120).

DIVERSAS FORMAS DE 
CONTAR HISTÓRIAS

De acordo com Silva et al. (2009), contar 
histórias é uma tarefa importante, por isso o 
professor deve perceber se as histórias estão 
instruindo, comovendo e agradando, estando 
atento a quem, quando, o que e como contar 
uma história. O educador deve variar na 
escolha de temas e recursos e, mesmo que não 
seja um exímio contador, a preocupação com 
estes aspectos pode facilitar e transformá-lo 
em um educador de dotes especiais, capaz 
de transmitir com segurança e entusiasmo 
a narrativa às crianças. Ao contar histórias, 
o professor deve pesquisar, planejar, ler, 
gostar da história, adequar a história ao seu 
público ouvinte, utilizar diferentes recursos e 
despertar o gosto pela leitura em seus alunos. 
Deste modo, apoiando-se em Oliveira (2009) 
e Coelho (1997), serão sugeridos alguns 
recursos como fator enriquecedor do ato de 
contar histórias.

NARRATIVA

É uma das mais fascinantes e tradicionais 

formas de contar histórias e uma autêntica 
expressão do contador de histórias. Processa-
se apenas por meio da voz do contador e de 
sua postura, não requerendo acessórios, pois, 
com as mãos livres, sua força se concentra na 
expressão corporal. “É a maneira ideal para 
contar uma história e a que mais contribui 
para estimular a criatividade” (COELHO, 
1997, p. 32). 

O PRÓPRIO LIVRO

O professor pode fazer uso do livro para 
mostrar imagens, chamar a atenção de algum 
detalhe da história, ler uma frase, até mesmo 
levantar hipóteses sobre o que irá acontecer. 
De acordo com Coelho (1997, p. 32), existem 
textos que indispensavelmente requerem 
a apresentação do livro, pois a ilustração o 
complementa, mostrando-se tão rica quanto 
o texto.

Porém, convém lembrar que se for um  
livro de pouco texto e de abundantes 
ilustrações, o professor deve narrar quase 
textualmente, com certas alterações na 
linguagem, variando a entonação da voz 
até impostações típicas de determinados 
personagens, com o intuito de melhor 
caracterizá-los e, assim envolver as 
crianças.  Muito importante também é 
promover o diálogo, conversando com os 
alunos no decorrer da história, promovendo 
a interação, pois segundo a autora (1997, 
p. 33), este é o momento ideal para atribuir 
às palavras um significado concreto, real, 
extinguir preconceitos e ideias falsas, 
aproveitando todas as oportunidades para 
ajudar as crianças a pensar.
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COM GRAVURAS

Alguns livros de formato pequeno, de 
ilustrações que antecipam acontecimentos 
ou não se correspondem com o texto, 
histórias em revistas ao lado de outras 
matérias e anúncios diversos inviabilizam a 
utilização do livro como recurso ilustrativo. 
Dessa forma, aconselha-se que as gravuras 
sejam reproduzidas e ampliadas em papel 
resistente, visíveis para o grupo de ouvintes 
e, no caso de revistas, as cenas poderão 
ser recortadas e montadas em cartolina, 
complementando-se para obter um melhor 
visual, considerando sempre os elementos 
essenciais da história. 

Coelho (1997, p. 36) lembra que as 
gravuras favorecem, sobretudo, às crianças 
pequenas e permitem que observem detalhes 
que contribuem para a organização do seu 
pensamento, facilitando a identificação da 
ideia central e dos principais fatos.

APRESENTAÇÕES EM SLIDES 

Este é um recurso de grande interesse 
do aluno, pois existem vários textos 
acompanhados de imagens. Deve ser 
planejado como todos os outros. As imagens 
poderão ser projetadas como estímulo antes, 
durante ou no fim da leitura do texto.

DVD E CD

Nos ambientes em que é possível sua 
utilização, o DVD e o CD são recursos que 
auxiliam muito o professor na contação 
de histórias. É importante também que 

as atividades sejam programadas e 
desenvolvidas após estes recursos, de modo 
que propicie aprendizagem significativa para 
as crianças.

DRAMATIZAÇÃO

É possível a adaptação das histórias 
infantis escritas para o teatro e os alunos 
podem assumir o papel de representação 
dos personagens. Dependendo dos recursos 
da escola, o uso de fantasias, máscaras e 
diversos objetos para a representação do 
teatro o enriquecem ainda mais. A história 
não deve ser elaborada pelo professor 
e dada pronta para ser “decorada”, pois 
é muito mais enriquecedor se os alunos 
participarem de todo o processo de criação. 
Porém, o importante é que “o aluno assimile 
a mensagem transmitida pela história e 
verbalize seu conteúdo, usando a linguagem 
oral e gestual” (OLIVEIRA, 2009, p. 18).

FANTOCHE

Esse é um recurso que desperta muito 
interesse nas crianças e, ademais, podem ser 
produzidos pelos alunos para a representação 
da história, e após o planejamento e 
execução dos bonecos, confeccionados 
com massa, meia ou sucata, a apresentação 
se fará da melhor forma. Há uma variedade 
de fantoches: fantoche de mão (em que a 
mão poderá ser pintada de acordo com o 
personagem e colocar fios de lã sobre os 
dedos como se fossem cabelos), fantoche 
feito com meia, com saco de papel, de tecido 
e dedoches.
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MÁSCARAS

São fáceis de fazer, baratas e substituem 
tranquilamente os figurinos. É um excelente 
recurso que pode ser confeccionado com 
todo tipo de material.

CARTAZES E QUADROS

A história lida poderá ser representada  
com os próprios desenhos dos alunos em 
forma de álbum seriado, de cartazes ou 
quadros, que poderão ser expostos à medida 
que a história for contada. Desenhar ou 
fazer colagens é uma atividade que desperta 
o interesse e a criatividade dos alunos. 
O professor pode sugerir aos alunos que 
tragam palavras, letras e imagens recortadas 
relacionados à história e, a partir destes 
recortes, a criança poderá formar frases 
relacionadas com a história ou até mesmo 
montar uma história diferente (OLIVEIRA, 
2009, p. 19).

DOBRADURA
O professor deve contar uma história que 

apresente condições para representação em 
dobraduras, tais como peixe, barco, sapo, 
cão, gato, chapéu, flores etc. Assim, cada 
aluno poderá escolher uma história, explicar 
sua escolha e fazer a dobradura, que poderá 
ser colada e completar o cenário de sua 
história.

HISTÓRIA SEQUENCIADA

Este é um excelente recurso para ajudar 
a criança a expressar-se oralmente, como 

também organizar seu pensamento, assim 
o professor poderá contar a história em 
sequência e posteriormente, o aluno terá 
a oportunidade de montar sua própria 
sequência.

De acordo com Oliveira (2009, p. 21), 
o mais importante ao contar a história 
é o envolvimento da criança. Quando 
ela se identifica com alguma parte da 
narrativa, deve ser dado espaço a ela para 
falar de suas experiências relacionadas à 
história.  Portanto, acredita-se que os 
recursos sugeridos farão com que os alunos 
participem mais e com prazer das atividades 
de leitura. Sempre que possível é importante 
que o professor relacione a história com 
diversos assuntos do cotidiano, propiciando, 
além do desenvolvimento intelectual, 
cognitivo e afetivo, situações que favoreçam 
o letramento. Com dedicação e paciência é 
possível fazer com que as crianças tomem 
gosto pela leitura, mas não deve ser nada 
forçado, ao contrário, deve ser um ato de 
amor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Contar histórias é uma arte que envolve conhecimento, 
comprometimento e aprimoramento, pois exige técnicas e 
práticas. Deve ser realizado de forma dinâmica e criativa para 
facilitar e enriquecer esse momento, pois o uso adequado 
dos recursos enriquece a história e desperta a imaginação 
de quem a escuta. As histórias são um convite à leitura, 
aproximam o contador do ouvinte, estabelecendo uma 
relação de afeto e confiança e estimulando o leitor a criar e 
recriar seus mundos interiores, conduzindo-o a um universo 
de magia e encantamento. 

O contador passa a incentivar a descoberta dos sonhos e 
fantasias, algo tão necessário à criança, proporcionando-lhe 
exercer a criticidade, criatividade, formação de novas visões 
de mundo e relações interpessoais. A imaginação proporciona 
a liberdade de expressar-se, pelo qual a criança se fortifica 
para internalizar um novo conhecimento, promovendo 
conflitos que são essenciais para que o leitor possa opinar, 
questionar e levantar hipóteses sobre determinado assunto. 

É dever dos educadores incentivar e reconhecer a 
importância da contação de histórias na infância, época em 
que todos os hábitos se ensinam e se formam, para que desde 
cedo, as crianças desenvolvam suas capacidades mentais, 
imaginativas, criativas e emocionais de forma construtiva. 
O professor deve estar atento com vários aspectos na 
preparação da contação de histórias, como a adequação do 
conteúdo das histórias com seu público alvo, organização do 
ambiente e utilização de recursos que poderão despertar a 
imaginação e o interesse de seus ouvintes.

Portanto, crianças que estão rodeadas de adultos leitores 
e com a presença constante de contadores de histórias têm 
maiores oportunidades de conhecimento e desenvolvimento 
cognitivo e psíquico, percebendo a leitura como algo 
prazeroso a ser cultivado por toda a vida. Enfim, desde cedo 
é importante que tanto a família como a escola preocupem-
se em proporcionar momentos de contação de histórias às 
crianças, dada a importância e a riqueza desta prática na vida 
de todos.
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A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
O EDUCADOR E A ARTE NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir sobre a transformação que o Ensino da 
Arte vem passando. Para cada atividade proposta é necessário que haja contextualização, 
que o aluno entenda a razão de trabalhar aquela atividade e que fique claro quais 
os conteúdos que estão sendo abordados. É necessário que o aluno tenha referência 
histórica (conhecer), que produza de forma criativa (fazer) e que estabeleça um diálogo 
com o que está sendo apresentado (apreciar). Trabalhando dessa forma, o Educador pode 
fazer com que o aluno transforme um tema pequeno, médio ou grande, em um projeto 
para o desenvolvimento da criatividade e aprendizagem.

Palavras-Chave: Educador; Arte; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

“A Arte, a Ciência e a Filosofia podem ser 
vistas como formas de conhecimento e ao 
mesmo tempo como forma de encantamento” 
escreveu o sociólogo Octavio Ianni (2001).  
Como forma de conhecimento, a Arte nos 
mostra diferentes modos de significar o 
mundo construído, simbolicamente, pelos 
seus diferentes produtores de ontem e de 
hoje. Como forma de encantamento, a Arte 
possibilita ao homem imaginar, criar utopias 
e recriar a realidade. Podemos afirmar que a 
Arte é uma forma de interpretação do mundo, 
levando em consideração a visão do artista, 
que é um ser humano como nós, mas que 
possui a emoção e a sensibilidade aflorada, e 
as usa para expressar a sua realidade.

O Cientista também tem uma forma 
peculiar de ver o mundo, mas ele utiliza 
a razão, análise, raciocínio lógico e muita 
pesquisa para procurar o que ninguém sabe 
e o que ninguém viu. Porém para estabelecer 
as suas hipóteses ele não pode deixar de 
lado a sua criatividade e sua imaginação. É 
neste ponto que eles se aproximam, quando 
utilizam as suas formas de conhecimento, 
para transformar o mundo. As descobertas 
científicas têm influência direta sobre 
as manifestações artísticas. De qualquer 
maneira todos estes acontecimentos 
influenciam as pessoas, principalmente na 
maneira de ver o mundo.

Devemos pensar na Arte como um todo, 
envolvendo todas as linguagens.          Sem 
separações, quase que como uma utopia de 
encantamento não limitada pelos nossos 
sentidos, às vezes, pouco afinados.

Quando falamos em linguagem, logo nos 
vêm à mente a fala e a escrita. Estamos 
tão condicionados a pensar que linguagem 
é tão somente a linguagem verbal, oral ou 
escrita e, do mesmo modo, que ela é a única 
forma que usamos para saber, compreender, 
interpretar e produzir conhecimento no 
mundo, que fechamos nossos sentidos para 
outras formas de linguagem que, de modo 
não-verbal, também expressam, comunicam 
e produzem conhecimento.

O que é então a linguagem? Pode-se dizer 
que a linguagem é um sistema simbólico e 
toda linguagem é um sistema de signos. 

Somos rodeados por ruidosas linguagens 
verbais e não-verbais – sistemas de signos que 
servem de meio de expressão e comunicação 
entre nós, humanos, e podem ser percebido 
por diversos órgãos dos sentidos, o que nos 
permite identificar e diferenciar, por exemplo, 
uma linguagem oral (a fala), uma linguagem 
gráfica (a escrita, um gráfico), uma linguagem 
tátil (o sistema de escrita braile, um beijo), 
uma linguagem olfativa (um aroma como o do 
perfume preferido), uma linguagem gustativa 
(o gosto apimentado do acarajé ou doce da 
Maria mole) ou as linguagens artísticas. Delas 
fazem parte a linguagem cênica (o teatro, 
a dança), a linguagem musical (a música, o 
canto) e a linguagem visual (o desenho, a 
pintura, a escultura, a fotografia, o cinema), 
entre outras.

Por isso é que toda linguagem é um sistema 
de representação pelo qual olhamos, agimos 
e nos tornamos conscientes da realidade.

Portanto, a arte é uma forma de criação de 
linguagens – a linguagem visual, a linguagem 
musical, a linguagem cênica, a linguagem da  
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dança e a linguagem cinematográfica, entre 
outras.

Entre todas as linguagens, a arte é a 
linguagem de um idioma que desconhece 
fronteiras, etnias, credos, épocas. Seja a 
linguagem das obras de arte daqui, seja de 
outros lugares, de hoje, ontem, ou daquelas 
que estão por vir, traz em si a qualidade de 
ser a linguagem cuja leitura e produção existe 
em todo o mundo e para todo o mundo.

O presente trabalho iniciará com um 
resgate histórico sobre, o Ensino da Arte bem 
como, abordará discussões acerca do papel 
do educador e a arte na educação infantil.

ARTES VISUAIS

As artes visuais como expressão e 
comunicação no fazer dos alunos: desenho, 
pintura, colagem, escultura, gravura, 
modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 
histórias em quadrinhos e produções 
informatizadas pela criação e construção de 
forma plástica e visual em espaços diversos 
(bidimensional e tridimensional).

As artes visuais como objeto de  
apreciação significativa (os elementos  
básicos e os recursos expressivos da 
linguagem visual: apreciação, fruição, 
interpretação, “experienciação” estética com 
obras e suas reproduções).

As artes visuais como produto cultural 
e histórico (os produtores de arte – vida, 
épocas e produtos em conexões): a 
diversidade das concepções e estéticas 
na produção visual regional e mundial; a 
arte na sociedade, ressaltando os artistas, 
pensadores, profissionais e diferentes meios 
de divulgação das artes plásticas.

MÚSICA

A música como expressão e comunicação 
dos indivíduos: interpretação, improvisação 
e composição. Apreciação significativa em 
música: escuta, envolvimento e compreensão 
da linguagem musical (os elementos 
fundamentais da linguagem musical, estilos, 
formas de interpretação).

A música como produto cultural e 
histórico: música e sons do mundo (os 
produtores, épocas e produtos em conexões, 
a diversidade da produção musical regional, 
nacional e mundial em diferentes culturas 
e momentos históricos, a música na 
sociedade, compositores, intérpretes, outros 
profissionais e suas formas de preservação e 
divulgação).

MOVIMENTO – DANÇA E 
TEATRO

O movimento e a dança na expressão e  
nas comunicações humanas, como 
manifestação coletiva e como produto 
cultural e apreciação estética.

O movimento e o teatro como expressão, 
comunicação, reconhecimento e utilização 
dos elementos da linguagem dramática: 
espaço cênico, personagem e ação 
dramática; experimentação e articulação 
entre as expressões corporal, plástica e 
sonora, elaboração e utilização de cenário, 
figurino, maquiagem, adereços, objetos de 
cena, iluminação e som; pesquisa, elaboração 
e utilização de máscaras, bonecos e outros 
modos de apresentação teatral.

Observação e apreciação das diversas 
manifestações regionais dramatizadas.
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O Ensino da Arte nas escolas de  
Educação Infantil apresenta-nos o desafio 
de trabalhar as expressões artísticas em 
suas diversas manifestações (artes visuais, 
teatro, música, dança), de maneira integrada 
e significativa a serviço da afirmação 
da criança enquanto sujeito do mundo, 
sem torná-las reprodutoras ou cópias de 
modelos existentes. Desafio grande, difícil 
de ser atingido. Ainda que alcançado, seria 
incompleto sem a percepção de que a Arte 
deve nos levar a entender o diferente, o 
outro.

Cada época teve suas formas de 
manifestação artística. Cada povo, cada 
nação encontrou seus próprios meios de 
“criar formas perceptíveis expressivas do 
sentimento humano”, tal como Susanne 
Langer (2011) propõe que se defina Arte. Isso 
significa que precisamos compreender que o 
mundo é multicultural e, ao mesmo tempo, 
nele coexistem diferentes manifestações 
artísticas numa mesma sociedade (por 
exemplo, a sociedade brasileira e seus 
numerosos grupos). Também há interação 
entre as diferentes culturas (cultura 
americana, cultura brasileira, cultura latino-
americana), num contínuo e dinâmico 
movimento de influências e ressonâncias.

Esse deve ser um dos grandes objetivos 
do ensino interessado no desenvolvimento 
cultural do educando, na formação do 
cidadão. “Portanto, é preciso conhecer a 
cultura local, a cultura de vários grupos que 
caracterizam a nação e a cultura de outras 
nações”, como afirma Langer (2011). Por fim, 
neste tema de estudo, queremos enfatizar:  
a Arte acontece na história humana. 

ARTE NOS PCN

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, 
relativos aos ciclos 1 e 2 da Educação 
Básica, no volume 06, apresenta discussões 
pedagógicas para o campo das Artes. Afinal 
qual é o lugar das Artes nas escolas? Existe 
este lugar? Sabe-se que as atividades 
artísticas geralmente aparecem no 
desenvolvimento das atividades escolares, 
como aquela oferecida desde o ensino pré-
escolar até o ensino médio. Como apoio 
às demais disciplinas que fazem parte do 
processo ensino aprendizagem, mas pouco 
valor é dado às várias modalidades e formas 
com as quais cada uma dessas manifestações 
se apresenta no campo escolar. Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais sugerem 
que o estudo da Área Curricular Arte seja 
divido em: Música, Artes Visuais, Teatro e 
Dança. Devemos ressaltar que o documento 
oficial deixa evidente que, devido ao fato 
de o professor das séries iniciais (ensino 
fundamental) não ter uma formação 
específica na área, cabe ao professor fazer 
com que haja uma variação nas modalidades 
artísticas que serão trabalhadas. De acordo 
com PCN de Arte, o professor deve capacitar 
seus alunos para que possam dominar com 
mais propriedade as linguagens da Arte, 
bem como realizar trabalhos pessoais e/
ou grupais com autonomia. Ao explicitarem 
argumentos e proposições pessoais, que 
estão relacionados aos conhecimentos 
prático e teórico já adquiridos e construídos, 
os alunos adquirirão o saber artístico. 

Da mesma forma, eles reconhecerão, com 
mais clareza, que existe contextualização  
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histórico-social e marca pessoal nos 
trabalhos artísticos.  É assim que passam a 
incluir esses componentes em seus próprios 
trabalhos escolares.

Esses conhecimentos imprescindíveis 
para a prática pedagógica, serão a base na 
construção dos pilares para uma educação 
em Arte.

ENSINANDO A CONSTRUIR 
SENTIDO

Aprendemos a pensar sobre as coisas. 
Como intérpretes do mundo, construímos 
interpretantes sobre ele.

O que decoramos ou simplesmente 
copiamos mecanicamente não fica em 
nós. É um conteúdo momentâneo, por isso 
conhecimento vazio que no decorrer do 
tempo é esquecido. Não faz parte da nossa 
experiência.

Para Gillo Dorfles (1987), “toda …a nossa 
capacidade de significativa, comunicativa e 
fruitiva é baseada em experiências vividas – 
por nós ou por outros antes de nós, mas, de 
qualquer modo, feitas nossas. Só aprendemos 
aquilo que, na nossa experiência, se torna 
significativo para nós”.

Nessa perspectiva, ensinar – que 
etimologicamente significa apontar signos 
é possibilitar que o outro construa sentidos, 
isto é, construa signos internos, assimilando e 
acomodando o novo em novas possibilidades 
de compreensão de conceitos, processos 
e valores. Mas quem são as pessoas que 
ensinam? 

O educador, podemos pensar, é aquele 
que prepara uma refeição, que propõe a vida 

em grupo, que compartilha o alimento, que 
celebra o saber. É do entusiasmo do educador 
que nasce o brilho dos olhos dos aprendizes. 
Brilho que reflete também o olhar do mestre.

Cada aula, como um jogo de aprender 
e ensinar, é um instante mágico. Requer 
preparação e coordenação especiais, de 
mãos habilidosas que tocam, que pontam, 
que escolhem contextos significativos para o 
aprendiz tecer sua rede de significações. 

Para construir esses momentos o educador 
terá de ser guloso em seu desejo de ensinar, 
paciente na oferta e na espera de quem 
acredita e confia no outro e amoroso no 
compartilhar de saberes. Como pesquisador, 
ele ensina porque quer saber mais de sua arte. 
E aprende a ensinar ensinando, pensando 
sobre esse ensinar. E assim ensinando, 
também aprendem. 

CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA

Durante o decorrer dos tempos e nos 
diversos lugares da história da humanidade, 
a infância foi concebida e tratada das mais 
diversas maneiras.

Segundo Marisa Lajolo (1997) “são tantas 
infâncias quantas forem as ideias, práticas, 
discursos que se organizam em torno e 
sobre ela”. Assim, podemos dizer que há uma 
imensa variedade de “olhar” a infância em 
toda a história da humanidade.

Ao refletir sobre a infância percebe-se 
também o seu caráter enquanto construção 
histórica, nas relações sociais estabelecidas. 
Então, não se pode   dizer que há um único 
conceito de infância e de criança, pois as 
diferentes culturas nas diferentes épocas 
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influenciaram diretamente na construção 
deste conceito. 

Atualmente, a concepção da criança está 
voltada para o respeito às suas especificidades. 
Ela deve ser vista como pertencente a uma 
categoria social específica e legitimada. Ela 
não deve ser entendida como um ser inferior 
ao adulto, mas possuidora de características 
que a singularizam.

PAPEL DA ARTE NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Por esse motivo a arte tem um papel 
crucial na Educação Infantil. É ela, entre os 
diversos conhecimentos culturais, que mais 
se aproxima da tarefa primordial da primeira 
infância, que é a construção dos sistemas 
simbólicos de representação, essencial à 
constituição da criança como ser humano 
histórico e social.

A criança é um ser em contínuo 
crescimento. Nunca na vida se vive um 
momento como a infância, de rápida e 
constante transformação física, perceptiva 
e psíquica. Este estado promove na criança 
um espírito curioso, atento, experimental, 
que busca, conhece e conquista o mundo 
que as rodeia. A intensidade do presente e a 
ausência ainda de uma perspectiva temporal 
abstrata fazem com que o tempo vivido seja 
significado pelo cotidiano e pela possibilidade 
de segurar o mundo com o próprio corpo, 
que se torna linguagem.

A expressividade do corpo “linguagem” se 
amplia pela construção de formas sonoras, 
visuais e táteis e pela incorporação de objetos 
simbólicos, investidos das experiências 

vividas, portadores de imagens, ideias, 
num estabelecimento do próprio eu que se 
espelha nas marcas produzidas na realidade, 
permitindo à criança perceber que faz parte 
do mundo e que o mundo também é seu.

A apropriação do mundo pelas crianças 
se dá por meio de uma relação sensorial 
e estética, num processo perceptivo 
entranhado na cultura e nas formas 
sensíveis da realidade, que se casam com as 
necessidades de crescimento, significação e 
afirmação do eu no mundo.

A criança, ser sensível, busca compreender 
o mundo agindo e dando forma a seus 
pensamentos e sentimentos, apropriando-
se da cultura e produzindo-a, transformando 
a realidade ao mesmo tempo em que 
transforma a si mesma. 

Neste processo, a Arte tem um papel 
essencial. Dançar, cantar, brincar de faz 
de conta, desenhar, inventar brinquedos 
a partir dos mais variados objetos,  
explorando suas possibilidades sonoras, 
visuais e táteis, são atividades essenciais  
no processo de constituição da criança 
como ser humano, o que é atestado por sua 
presença na vida cotidiana das crianças em 
diferentes tempos e lugares.

O corpo de uma criança é um espaço 
infinito onde cabem todos os universos. 
“Quanto mais ricos forem estes universos, 
maiores serão os voos da borboleta, maior 
será o fascínio, maior será o número de 
melodias que saberá tocar, maior será a 
possibilidade de amar, maior será a felicidade 
“(Alves, 2002).

Nesse sentido, falar do papel da Arte 
na Educação Infantil é destacar sua 
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essencialidade na constituição da criança 
como sujeito, que se humaniza pela 
linguagem e na cultura e constrói sua 
identidade cultural, ao mesmo tempo em 
que se individualiza como ser único.

A Arte é uma forma de conhecimento 
extremamente próxima à maneira sensível, 
estética, sensorial de estar no mundo 
das crianças e alimenta, sobremaneira, a 
necessidade de fazer sentido e possuir o 
mundo mediado por formas simbólicas, 
ancoradas na materialidade sensorial 
da realidade, ao mesmo tempo em que 
enriquece e alarga seu repertório cultural e 
sua imaginação.

Os sons, os ritmos, as cores, as formas e as 
texturas, elementos das linguagens artísticas, 
permitem à criança manipular diretamente 
aspectos da realidade, que lhe são 
absolutamente significativos e correspondem 
a uma necessidade vital de intercambiar com 
o mundo de maneira presencial. Ao mesmo 
tempo, essas experiências proporcionam, 
de forma intensa, um processo de abstração 
essencial neste momento da vida, colocando 
em jogo todas as forças de desenvolvimento, 
integrando aspectos perceptivos, cognitivos, 
afetivos (conscientes e inconscientes) e 
culturais, a serviço da afirmação do “eu” no 
mundo.

É essencial ao educador da primeira 
infância a percepção da interdependência de 
todos os fatores presentes na constituição 
da criança, ser humano em desenvolvimento. 
Ver que na expressão artística genuína 
infantil “estão latentes segredos existenciais, 
confidências emotivas, revelando a maneira 
pela qual a criança se sente existir” (Derdyk, 

1989). Compreender que a expressão 
artística na criança é, ao mesmo tempo, um 
ato que corresponde a uma necessidade 
psíquica, estética, motora e energética e 
um ato cultural adquirido, reinventando, 
alimentando pela paisagem cultural 
disponível, que precisa ser repensada pelo 
educador, em termos de sua qualidade, 
principalmente num mundo marcado pelo 
consumo e pela cultura de massa.

“A criança, ser global, mescla suas 
manifestações expressivas: canta ao 
desenhar, pinta o corpo ao representar, 
dança enquanto canta, desenha enquanto 
ouve histórias, representa enquanto fala”. 
(Derdyk, 1989).

“A infância é marcada pela necessidade 
da arte. Toda gestualidade infantil é  
lúdica, marcada por uma expressividade que 
supera de longe a instrumentalidade”(Wallon, 
1998). 

Durante os primeiros três anos de vida, 
caracterizados por uma maneira sensório-
motora simbólica de estar no mundo, a 
criança tem fome de explorá-lo de maneira 
lúdica, sensorial e simbólica. Isso significa 
que a creche precisa ser o espaço propiciador 
da descoberta motora, sensorial, lúdica e 
estética do mundo: brincar de andar, correr, 
pular, dançar, subir e descer, pôr e tirar, 
empilhar e derrubar, fazer e desfazer, criar 
e destruir; brincar de pesquisar os sons, os 
ritmos, as cores, as texturas, as formas e os 
cheiros e significá-los.

Nesse sentido, podemos dizer que a  
escola de Educação Infantil deve ser o 
espaço e o tempo de a criança se exercitar 
como sujeito sensível e ativo, que pensa 
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pela imaginação em ação, ancorada no corpo 
inteiro, mergulhada no mundo das cores, das 
formas, dos sons, dos afetos, das interações 
que a convidam a agir e a pensar. Educar, nesse 
momento é sinônimo de preparar os espaços 
adequados aconchegantes, estéticos, 
brincáveis, que permita a exploração lúdica, 
sensorial e social.

É sinônimo também de alimentar a 
imaginação em ação, o brincar de faz de 
conta, a função simbólica nascente em todas 
as manifestações. Desde o brincar com a 
palavra em forma de canções, rimas, poesias 
e expressividade mímica até introduzir 
fantasias e diferentes objetos suscetíveis 
como significantes para enriquecer o 
processo simbólico. É importante também 
não nos esquecermos dos grandes e múltiplos 
espelhos que possibilitam o acabamento do 
recorte corporal por meio da apropriação da 
imagem exterior, como nos ensina Wallon 
(1998). 

Os anos seguintes, denominados de 
personalistas na terminologia walloniana, 
e que tem como função principal permitir 
o recorte afetivo do eu, exigem da escola 
de Educação Infantil propiciar uma grande 
diversidade de canais para a expressão de 
si: os contos de fadas, as histórias mágicas, 
o baú de fantasias, o brincar de dançar, de 
pintar, de cantar, o brincar de ouvir histórias 
sobre si mesmas…. “Aqui, brincar aproxima-
se de fazer arte. Educar agora é sinônimo 
de abastecer com material, sugestões e 
proposições de natureza artística. Música, 
pintura, escultura, dança, poesia, narrativa, 
teatro, brincar de fazer e fluir em todas 
as manifestações estéticas. Todas essas 

atividades são de caráter lúdico, nas quais o 
adulto propõe, mas não impõe; convida, mas 
não obriga; mantém a liberdade pela oferta 
de possibilidades e alternativas”. (Dantas, 
2002). Isso exige do professor de Educação 
Infantil uma formação de múltiplas linguagens  
para que possa ser um professor “poliglota”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração esses aspectos a Arte tem 
um papel crucial na Educação Infantil. É ela, entre os 
diversos conhecimentos culturais, que mais se aproxima da 
tarefa primordial da primeira infância, que é a construção 
dos sistemas simbólicos de representação, essencial à 
constituição da criança como ser humano histórico e social.

Podemos dizer que a escola de Educação Infantil deve 
ser o espaço e o tempo de a criança se exercitar como 
sujeito sensível e ativo, que pensa pela imaginação em 
ação, ancorada no corpo inteiro, mergulhada no mundo das 
cores, das formas, dos sons, dos afetos, das interações que a 
convidam a agir e a pensar.

Mas a arte infantil revela autonomia e espontaneidade da 
criança, evidenciando traços relacionados ao lugar e à época 
em que vive. Apresenta ainda a influencia da mídia e do 
contexto social, revelando, portanto, a capacidade de arte a 
que tem acesso.

Enfim a produção artística da criança revela seu grau de 
desenvolvimento intelectual, social, emocional e perceptivo. 
Isso porque a arte representa sua visão de mundo e a 
consciência de si mesma.

Valéria Cristina Primo 
Graciano
Graduação em Pedagogia pela 
Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras (2006); Especialista em 
Arte e Educação pelo Centro 
Universitário Claretiano- Ceuclar 
(2010); Assistente de Diretor na 
Emei Cantos do Amanhecer.
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A BANALIDADE DO MAL PRESENTE 
NO DISCURSO DOS BRASILEIROS
RESUMO: O artigo que se seguirá por essas linhas tem como propósito problematizar o 
conceito de “banalidade de mal” de Hannah Arendt a partir do caso do menino de 10 anos 
morto em decorrência de ação policial após suspeita de roubar um veículo com outro garoto 
de 11 anos em 2016. A notícia que será analisada aqui foi produzida pelo G1 (portal de 
notícias da Globo na internet). Com base na metodologia comparativa de Todorov referente 
à relação entre Nós e Eles, iremos atentar ao discurso produzido pelo portal, pretende-se 
abordar também os comentários deixados pelos internautas na página da notícia. A página 
registra um número de 2949 comentários. Sendo inviável a análise de todos, pretende-se 
abordar aqui cerca de 10 comentários que vão ao encontro daquilo que podemos chamar de 
“discurso de ódio”. Esse será o material usado para tentar compreender como o fenômeno da 
“banalidade do mal” está diretamente relacionado às opiniões de muitos brasileiros quando 
o assunto é segurança pública.

Palavras-Chave: Banalidade do mal; Opinião Pública; Discurso de ódio; Segurança Pública.
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INTRODUÇÃO

Para Foucault (2008), a verdade é 
produzida historicamente, sem nenhuma 
essência universal e os seus modos de 
produção põe em evidência as articulações 
entre saber e poder.

Cada sociedade possui um “regime de 
verdade” que são os discursos que funcionam 
como legítimos.

A verdade é deste mundo; ela é produzida 
nele graças a múltiplas coerções e nele 
produz efeitos regulamentados de poder. 
Cada sociedade tem seu regime de verdade, 
sua “política geral” de verdade: isto é, os 
tipos de discursos que ela acolhe e faz 
funcionar como verdadeiros; os mecanismos 
e as instâncias que permitem distinguir os 
enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira 
como se sanciona uns e outros; as técnicas e 
os procedimentos que são valorizados para 
a obtenção da verdade; o estatuto daqueles 
que têm o encargo de dizer o que funciona 
como verdadeiro. (FOUCAULT, 2008, p.12).

O presente artigo tem como objetivo 
analisar o “discurso de ódio” e como ele 
se instaura como um regime de verdade 
na narrativa dos brasileiros. Analisaremos 
também que assim como no sistema colonial 
o discurso era construído a partir de uma 
ótica etnocêntrica do outro, o mesmo 
acontece nos dias de hoje.  A insensibilidade 
em relação ao caso do menino de 10 anos, 
bem como temas ligados a segurança pública, 
a demonização da política se apresentam 
como indício do discurso de ódio.

NOSSA HERANÇA COLONIAL

Há duas faces da colonização da América 
que são inseparáveis: a espada e a bíblia. 
Os colonizadores tinham em mente a 
dominação do território e dos povos que 
aqui habitavam e com isso extrair as riquezas 
do lugar e direcioná-las à coroa portuguesa 
ou espanhola. Quando se lê os relatos dos 
primeiros brancos que por aqui estiveram 
percebemos um olhar metodologicamente 
comparativo entre um Nós e Eles. Todorov 
escreve em determinado trecho de A 
conquista da América (1999) o que segue:

Será que é possível amar realmente alguém 
ignorando sua identidade, vendo, em lugar 
dessa identidade, uma projeção de si mesmo 
ou de seu ideal? (TODOROV, 1999, p.245).

Para nossa finalidade, trocar-se-á o verbo 
amar pelo verbo conhecer. Dessa forma há 
um modus operandi da empresa colonial 
em termos de construção da identidade do 
outro. A exploração dos humanos e do meio 
americano tinha que ser bastante justificada 
perante a teologia católica que regia as coras. 

A patrística de St. Agostinho era 
bastante ostensiva no que dizia respeito ao 
reconhecimento do outro a partir de sua 
fé. Para o cristianismo não é aceitável que 
entre iguais um submeta o outro ao jugo da 
escravidão e do extermínio.  Para isso, então, 
o primeiro passo é o não reconhecimento da 
humanidade do outro. O ponto nevrálgico 
de tal processo é tornar as diferenças em 
desigualdades e a igualdade (ao colonizador 
neste caso) em identidade. Todorov descreve 
esse processo:

O desejo de enriquecer e a pulsão de 
domínio, essas duas formas de aspiração 
ao poder, sem dúvida nenhuma motivam o 
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comportamento dos espanhóis; mas este 
também é condicionado pela ideia que 
fazem dos índios, segundo a qual estes lhe 
são inferiores, em outras palavras, estão a 
meio caminho entre os homens e os animais. 
Sem esta premissa essencial, a destruição 
não poderia ter ocorrido.

Desde a sua primeira formulação, essa 
doutrina da desigualdade será combatida 
por uma outra, que, ao contrário, afirma a 
igualdade de todos os homens; assistimos, 
pois, a um debate, e será necessário prestar 
atenção às duas vozes presentes. Ora, esse 
debate não põe em jogo somente a oposição 
igualdade-desigualdade, mas também aquela 
entre identidade e diferença; e esta nova 
oposição, cujos termos não são mais neutros 
no plano ético do que os da precedente, 
torna mais difícil julgar as duas oposições. Já 
vimos em Colombo: a diferença se degrada 
em desigualdade, a igualdade em identidade; 
são as duas grandes figuras da relação com o 
outro, que delimitam seu espaço inevitável. 
(TODOROV, 1999, p. 211).  

Essa semântica do discurso colonial 
é predominante durante o período de 
exploração desse território. Com poucas 
exceções como Las Casas, que mesmo assim 
não fugia de um discurso assimilacionista em 
relação aos índios, a ótica predatória sobre os 
homens, mulheres e crianças americanas, com 
vistas ao objetivo de para uns enriquecerem 
para outros evangelizarem, se perpetuou. 

Nós herdamos muitas heranças do período 
colonial. Em termos econômicos e sociais 
continuamos a patinar em meio às vontades 
dos imperialistas que vêm a América do Sul 
como exportador de commodities e quando 

se sai do controle golpes civis e militares 
lhe são impostos para que as coisas voltem 
ao seu curso “natural”. Contudo, não é 
somente no plano material que carregamos 
as marcas da colonização, nosso imaginário 
está tomado pelas referências coloniais. 
Michael Taussig em seu texto Xamanismo, 
colonialismo e o homem selvagem (1993) 
nos traz uma dimensão fundamental dessa 
herança: o espaço do terror. 

A criação da realidade colonial que 
ocorreu no Novo Mundo permanecerá tema 
de intensa curiosidade e estudo – aquele 
Novo Mundo onde os irracionales índios e 
africanos se tornaram obedientes à razão de 
um pequeno número de cristãos brancos. 
Quaisquer que sejam as conclusões a que 
cheguemos sobre como essa hegemonia foi 
tão rapidamente efetuada, seria insensatez 
de nossa parte fazer vista grossa ao papel do 
terror. Com isso quero dizer que devemos 
pensar-através-do-terror, o que, além de ser 
um estado fisiológico, é também um estado 
social, cujos traços especiais permitem que 
ele sirva como mediador par excellence da 
hegemonia colonial; o espaço da morte onde 
o índio, o africano e o branco deram à luz 
um Novo Mundo. (...). Com a conquista e 
a colonização europeia, esses espaços da 
morte se misturam em um fundo comum 
de significantes essenciais, ligando a cultura 
transformadora do conquistador à do 
conquistado. (TAUSSIG, 1993, p.27). 

Ao longo de sua obra, Taussig (1993) 
oferece muitos exemplos de como a narrativa 
colonial vai constituindo um imaginário do 
medo e do terror por meio de um discurso 
ideológico sobre os nativos, no caso dele, de 
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Putumayo na Colômbia. O discurso que criou 
o imaginário de medo do outro provocou 
inúmeros massacres. Em muitas ocasiões 
essas narrativas não tinham fundamento 
factual. Todavia, resgatando novamente 
Todorov (1999):

Os espanhóis, à diferença dos índios, não 
são unicamente parte, mas também juiz, 
já que são eles que escolhem os critérios 
segundo os quais o julgamento será 
pronunciado; decidem, por exemplo, que o 
sacrifício humano diz respeito à tirania, mas 
o massacre não. (TODOROV, 1999, p. 216). 

Para tanto, percebe-se que os fatos não 
são determinantes para construção das 
narrativas e dos discursos. Ver-se-á aqui, 
no caso da criança de 10 anos morta em 
decorrência de ação policial, que o princípio 
de parte da opinião pública atende aos 
mesmos mecanismos de formulação sobre 
o outro. Logo a opinião pública não tem 
um olhar humanizado sobre o menino, ele 
não é visto numa perspectiva de igual ou 
pertencente ao grupo que o recrimina. O 
discurso feito nos comentários mostra o 
quanto nosso imaginário é marcado pelo 
referencial colonial que nega o outro e abre 
espaço para as narrativas de terror e medo.

OS FATOS DIVULGADOS PELA 
IMPRENSA

O G1 veiculou uma reportagem em seu 
portal de notícias no dia 03/06/2016 com 
o título: PM mata menor suspeito de furtar 
carro em suposto confronto em SP.  Nesta 
reportagem foi descrita a ação de dois 
meninos de 10 e 11 anos que pretendiam 

assaltar um prédio no bairro do Morumbi, 
zona sul de São Paulo, mas desistiram após 
verem um carro aberto e resolvem roubá-lo. 
Segundo a polícia na fuga o carro bateu em 
um ônibus e quando foram abordar o carro 
foram recebidos a tiros, após a reação da 
PM um dos meninos foi morto no local. A 
reportagem ouviu as partes do caso, desde 
os policias, até a mãe do garoto morto que 
não quis gravar entrevista. 

Abaixo seguem alguns comentários 
postados na página abaixo da reportagem:

Jaqueline Retameiro
A) A PM não tinha outro método para 

parar ítalo?; B) Era necessário atirar contra a 
cabeça do menino?; C) Qual é o procedimento 
operacional padrão ensinado aos PMs para 
agir em perseguições a veículos?

Maxwell
A) Um bandido a menos; B) Uma vítima 

não será mais assaltada por ele; C) Quem vai 
arcar com o prejuízo do carro?

Daniel Silva
Legal ler tudo isto.......primeiro a POLICIA 

que é vilã nesta matéria,....”Corpo de menino 
de 10 anos morto por PM é enterrado em 
SP”......parece que foi algo premeditado, 
esqueceram que foi um desfecho de um 
crime, muito menos que esta criança tinha 
um passado criminoso.....olha na minha 
opinião os culpados são o PAI e a MÃE, aonde 
estavam ? o que estavam fazendo ? porque 
deixaram esta CRIANÇA chegar a este ponto 
?.....eles sim tem que ser investigados e não 
os Policiais que estavam no cumprimento do 
seu dever !!

Armando Rasoto
Perfeito. Infelizmente no nosso país 
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parece que há uma inversão de valores... A 
culpa é do professor, do policial... Os pais, 
“coitadinhos”, nunca são responsabilizados.

Carlos Abreu
Com toda sinceridade do mundo. Eu fico é 

feliz quando um bandido morre, não importa 
a idade. Parabéns a PM e principalmente 
o policial que mandou esse menino pra 
creche do inferno. kkkkkkkk menos um, 
faltam muitos ainda. Pena que o amigo dele 
sobreviveu.

Ney Fagundes
Não deveria nem ter nascido, dez anos 

cometendo crimes já é muito. Um a menos.
Anderson Alves
Se eu fosse o dono desse veículo já estaria 

entrando com um processo contra os país 
do morto para arcar com os prejuízos no 
veículo e danos morais também. É o Estado 
com um processo para arcar com os custos 
da operação policial e custos dos projéteis 
utilizados.

Fratezzi Fe
Pobre criança que nesse ano foi presa 3 

vezes por assalto, pobre criança que rouba 
carro e dirige em alta velocidade, pobre 
criança que rouba uma arma e atira em 
policiais. Já foi tarde, pobre criança bandida.

Joel Assis
eu gosto de bandido,, mas fuzilado he, he, 

he..kkkkkk
George Brito
coitadinho.... ta no colo do capeta. 

parabéns PMSP
Igor
Era pra ter matado os 2 e prender os pais! 

de menor basta meu saco
Sandra Nasci

Tem que matar os dois também pra não 
continuar gerando essa cobras...

Júnior
Um marginal a menos!!

ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS 
A PARTIR DO CONCEITO DE 
BANALIDADE DO MAL EM 
HANNAH ARENDT

Hannah Arendt foi uma importante 
pensadora do século XX. Em suas obras como 
As origens do totalitarismo ela desenvolve 
sua tese sobre como o imperialismo e o 
antissemitismo foram bases para a construção 
do totalitarismo numa era que, dentre várias 
crises, passava pela crise da autoridade. É 
pensando a política e a democracia que sua 
obra tem grande potencial em A condição 
humana. Para tanto, o que interessa aqui 
é o conceito de “banalidade do mal” que 
ela desenvolve em sua obra Eichmann em 
Jerusalém: um retrato sobre a banalidade 
do mal (1999). Esse trabalho foi fruto do 
julgamento de Adolf Eichmann em 1960 em 
Jerusalém. 

O conceito de “banalidade do mal” foi 
a grande chave de leitura que ajudou a 
compreender como a Alemanha nazista 
chegou à barbárie do holocausto contra 
os judeus. Durante o acompanhamento do 
julgamento de Eichmann, Hannah Arendt 
percebeu que ao contrário do que se supunha 
de que Eichmann era a encarnação do mal e 
perverso por natureza, na verdade o tribunal 
estava diante de um “cidadão respeitador 
das leis”. No início do capitulo VIII descreve 



Revista Educar FCE - Abril 2018

37

Arendt:
Assim sendo, eram muitas as  

oportunidades de Eichmann se sentir como 
Pôncio Pilatos, e à medida que passavam os 
meses e os anos, ele perdeu a necessidade 
de sentir fosse o que fosse. Era assim que 
as coisas eram, essa era a nova lei da terra, 
baseada nas ordens do fuhrer; tanto quanto 
podia ver, seus atos eram os de um cidadão 
respeitador das leis. Ele cumpria seu dever, 
como repetiu insistentemente à polícia e 
à corte; ele não só obedecia ordens, ele 
também obedecia à lei. (ARENDT, 1999, p. 
152). 

Em determinados momentos do 
julgamento, Eichmann alegou que era um 
leitor de Kant e que o princípio do dever 
kantiano era um regulador moral de suas 
ações. (ARENDT, 1999). O que parece 
contraditório, segundo Arendt (1999), 
porque o princípio kantiano estabelece 
o juízo do homem como moderador para 
a obediência, o que elimina a obediência 
cega. De todo modo, Eichmann representa o 
cidadão comum dito “de bem”, cumpridor de 
seu dever cívico.

Adorno (2013) faz uma leitura do conceito 
de banalidade do mal no qual atrocidades do 
nível do holocausto nazista não são novidade 
para a história. Contudo, ao contrário do 
passado onde reis e impérios ordenavam 
massacres, o Estado nazista era administrado 
por burocratas como Eichmann (ARENDT, 
1999). 

Existe uma “razão de Estado” para  
organizar a vigilância, a perseguição e a 
eliminação dos inimigos ameaçadores. 
Os crimes cometidos neste domínio são 

pensados como medidas de emergência, 
capazes de assegurar a vida daqueles que o 
Estado de direito deve proteger. (ADORNO, 
2013, p. 89).

No caso do Brasil, pode-se afirmar que 
não há um discurso oficial nazifascista dos 
agentes de segurança pública, mas suas 
práticas estão bastante distantes da teoria e 
da lei. É difícil afirmar que existe um “Estado 
penal paralelo” no Brasil. Contudo é possível 
afirmar fenômenos como o juvenicídio, 
sistema carcerário seletivo, tipos penais 
passíveis de prisão e encarceramento em 
massa. Todos esses fatores têm levado o 
Estado brasileiro à criminalização da pobreza 
e de determinados cidadãos: os homens 
jovens, negros e moradores de territórios 
periféricos. 

Os contextos que levaram nações como a 
Alemanha a institucionalizar a barbárie como 
o holocausto estão diretamente ligados às 
crises econômicas. Os níveis de desigualdade 
social que atingem o Brasil são alarmantes. 
Vive-se um momento de grande crise no 
investimento em políticas públicas sociais e 
o discurso da meritocracia invadiu todos os 
espaços da vida pública e privada. 

Eis, portanto, alguns dos ingredientes que 
conduziram à anestesia moral que presidiu a 
política de extermínio do III Reich: mentira 
organizada, massas indiferentes à vida 
pública e à política, indiferença mordaz em 
relação à morte e desprezo cínico em relação 
à vida e ao outro. Neste contexto, não há 
mais como diferenciar o certo do errado, 
o justo do injusto. As bases da moralidade 
pública falecem, a justiça torna-se quimera, 
o bem e a virtude confundem-se com o mal. 
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(ADORNO, 2013, p. 93). 
A apatia em relação aos temas ligados a 

vida pública, a demonização da política e essa 
mesma política ganhando traços de gestão 
de negócios são ingredientes perigosos que 
manifestam o sintoma dos discursos de ódio 
que destacamos neste ensaio. 

Os jovens que estão alheios aos processos 
democráticos, e que são excluídos das 
políticas públicas de educação, saúde, cultura 
e trabalho constituem, a grosso modo, o 
perfil da criança vítima da letalidade policial 
descrita na reportagem do G1. A leitura que 
o “cidadão de bem” faz desse jovem segue 
os mesmos princípios do cumprimento da lei 
que alegava Eichmann em seu julgamento. 
(ARENDT, 1999). O fato paradoxal no caso 
do Brasil é que esse discurso não é proferido 

apenas por uma elite abastada cujas leis 
funcionam em seus pequenos “feudos”, mas 
é o cidadão pobre e trabalhador assalariado 
que prolifera esse discurso nos bares, igrejas, 
transporte público, fila de banco, etc.. 

Segurança pública é um daqueles temas 
sobre os quais todo mundo tem opinião. Isso 
se dá pelo bombardeio de notícias diárias 
sobre o assunto e a criação daquilo que 
Taussig (1993) chamou: espaço do terror. 
Assim como a propaganda nazista, o Brasil 
também faz sua propaganda de tipificação 
do inimigo comum. Não importa quanto de 
patrimônio o cidadão tenha, sendo ele rico 
ou pobre, todos estão em perigo porque os 
“marginais” estão soltos, propaga a mídia 
diariamente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo a Pastoral Carcerária (PASTORAL CARCERÁRIA, 
2017), o crime que mais encarcera no Brasil é o Roubo, 
seguido do tráfico de drogas. O crime de que os meninos 
de 10 e 11 anos eram suspeitos foi justamente o roubo de 
um carro. Nos comentários na página do G1, alguns lugares 
comuns aparecem nos “discursos de ódio”: Um bandido a 
menos; os Policiais que estavam no cumprimento do seu 
dever; Parabéns a PM; Já foi tarde, pobre criança bandida; Eu 
fico é feliz quando um bandido morre; eu gosto de bandido, 
mas fuzilado. 

Não basta apenas observar horrorizado o nível de 
fascismo presente nesses discursos. O que se precisa é ao 
menos tentar entender as causas que levam a esse discurso. 
É necessário analisar a complexidade das relações sociais 
que fundamentam esses discursos que estão em diferentes 
disputas acerca de interesses entre as classes sociais que 
resultam em instituições, em modelos econômicos e em 
mecanismos de controle sobre determinadas camadas da 
população. O olhar crítico mostra que as relações sociais não 
se baseiam na natureza das coisas, mas em opções políticas. 
Diante disso, cabe identificar as costuras desses discursos 
e avançarmos tanto na análise crítica, como na atuação 
política para o combate das opressões e para a efetivação 
de direitos.  

As heranças colônias resgatadas no início deste trabalho 
nos ajudam a entender melhor o Brasil. O conceito de 
banalidade do mal aplicado à Alemanha não é suficiente para 
compreender o nosso caso. 

As narrativas sobre violência no Brasil dão conta de uma 
realidade bastante complexa. Primeiro porque é praticamente 
impossível dar-se conta da realidade brasileira. Em nosso 
caso estamos falando das realidades urbanas características 
do eixo sul e sudeste do país. Depois, apesar de haver uma 
concentração de riqueza nos centros urbanos, os índices de 
criminalidade indicam que os roubos são descentralizados. 
Todavia, não é de hoje que a credibilidade das polícias nas 
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comunidades periféricas é baixa e tem 
crescido o fenômeno da “justiça com as 
próprias mãos”. 

O “espaço do terror” provocado pela 
narrativa cotidiana do medo, juntamente 
com a descrença no sistema judiciário, 
levam a população a respaldar ações como 
essa da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo: matar uma criança de 10 anos após 
suspeita de roubar um carro. Assim como no 
sistema colonial que havia uma construção 
etnocêntrica do outro e a total nulidade da 
alteridade, o mesmo acontece nos dias de 

hoje a depender do perfil do criminoso. 
A construção do inimigo comum está 

intrinsecamente ligada a uma narrativa na 
qual uma das partes também é juiz das causas. 
As elites brasileiras e seus representantes 
continuam a ocupar os três poderes da nação. 
Todo esse processo leva a uma luta dos 
pobres contra os pobres. Isso retroalimenta 
um sistema perverso de morte que se reflete 
em discursos como os analisados aqui e que 
indicam o caminho de nossa própria barbárie 
sem respeito mútuo entre os cidadãos.
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A COLABORAÇÃO DA ARTE NA 
INCLUSÃO ESCOLAR DO ALUNO 
DEFICIENTE VISUAL
RESUMO:  Neste artigo foi analisada a importância da arte do ensino regular no processo 
de inclusão escolar do aluno deficiente visual, uma vez que a mesma pode colaborar 
com o desenvolvimento das potencialidades deste indivíduo. Foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica com fontes secundárias, com uma análise histórica da exclusão educacional dos 
indivíduos com necessidades especiais, percorrendo os passos do processo de inclusão na 
escola regular, observando características, benefícios, adaptações e profissionais envolvidos 
neste processo. Pode-se perceber que as pesquisas bibliográficas e digitais indicam que 
o ensino da arte, especificamente para alunos deficientes visuais, ainda é escassa, mas 
conclui-se que a linguagem da arte é muito ampla, podendo assim incluir o aluno com essa 
deficiência no planejamento das aulas do ensino regular, favorecendo seu desenvolvimento 
nos mais diversos aspectos.

Palavras-Chave: Arte; Deficiência Visual; Inclusão Escolar.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho foi desenvolvido com a 
finalidade de pesquisar a abordagem inclusiva 
da disciplina de artes diante do aluno 
deficiente visual no ensino regular. Pôde-se 
notar que, diante de um planejamento bem 
concebido, a arte propicia o desenvolvimento 
das potencialidades do aluno, incentiva 
sua participação e aprendizagem sem a 
necessidade do uso da visão.

Este artigo explana a relevância da  
disciplina de artes no ensino regular, 
assim como as linguagens, vivências e 
aprendizagens que a mesma proporciona 
ao aluno deficiente visual, os benefícios que 
oferecem para sua inclusão e os cuidados 
que o educador deve tomar ao planejar aulas 
onde haja aluno deficiente visual incluído. 

A ARTE NA EDUCAÇÃO

Ainda hoje, erroneamente, muitos 
acreditam que a disciplina de artes está 
presente na escola tão somente para 
enfeitar ambientes, animar eventos, auxiliar 
na aprendizagem dos conteúdos, preparar 
lembrancinhas em datas comemorativas, 
entre outros. Há também aqueles que veem 
artes somente relacionadas aos objetos 
existentes em museus. O que realmente 
ocorre é que, muitas vezes, apesar de a arte 
estar presente em tudo o que foi citado, 
ela ainda não é notada e reconhecida como 
uma disciplina que envolve a elaboração 
intelectual do indivíduo e que vem sendo 
desenvolvida desde os primórdios da 
humanidade. 

Além de promover o desenvolvimento 
cultural de todos os educandos, as linguagens 
da arte proporcionam a inclusão do aluno 
deficiente visual oferecendo experiências, 
vivências, emoções, criações, pensamentos, 
percepções e sensibilidade, seja na produção 
do outro ou em sua própria produção. Nela o 
aluno tem a oportunidade de expor sua livre 
expressão, espontânea e pessoal, se sentindo 
valorizado durante e após o processo de 
trabalho.

O ensino da arte envolve campos  
essenciais como: a criação, a análise e o 
conhecimento da produção. É assim que 
se pode compreender a arte, a origem, a 
história, seus desdobramentos e a cultura 
da mesma. Saber arte implica em ter noções 
essenciais sobre ela e também em saber 
fazê-la, identificando suas facilidades, 
dificuldades e gostos através da própria 
vivencia no exercício da capacidade 
expressiva, colaborando assim para instigar 
e desafiar o processo criativo do aluno.

Durante as aulas de arte é possível  
vivenciar momentos de prazer por manejar, 
explorar, sentir e pensar o mundo, fazer, 
construir, compreender, simbolizar, 
assimilando conhecimentos artísticos, 
identificando preferências, desenvolvendo 
estratégias e estéticas pessoais, surtindo 
assim o conhecimento. Todas essas 
características, na prática, as difere das 
demais disciplinas do ensino regular.

O conhecimento arte também nos 
leva a complementar outros saberes: de 
história, biologia, matemática, sociologia, 
filosofia, geografia, psicologia... Poderíamos, 
por exemplo, através das artes plásticas, 
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reconstruir toda a história da moda, do 
mobiliário ou da arquitetura de determinado 
país. Seria interessante fazer uma análise 
sociológica de como foi retratado um 
operário da época dos faraós, na Europa 
medieval, do romantismo alemão, no Japão 
do pós-guerra, na Inglaterra industrial, no 
Brasil de Portinari, no México de Diego 
Rivera... Através da pesquisa das raízes 
musicais de um povo, podemos chegar, 
talvez, a exóticos rituais e a partir daí realizar 
um estudo psicológico sobre a utilização da 
música e o comportamento humano frente a 
misticismos e religiões (SÃO PAULO, 1993, 
p.18).

O trabalho com a arte permite que as 
formas de expressão, a criatividade e a 
imaginação dos alunos sejam exploradas. 
Faz o pensamento se concretizar em obra 
e desperta o prazer de conhecer, entender, 
aprender e refletir, além de proporcionar 
trocas de saberes com seus pares. Ela colabora 
com o crescimento cognitivo, ao ampliar e 
aprofundar conhecimentos; colabora com 
o crescimento perceptivo, no envolvimento 
com atividades concretas; colabora com o 
crescimento afetivo, ao desenvolver relações 
sociais e pessoais envolvendo emoções, 
sentimentos, ideias, valores e atitudes. 
Todo esse envolvimento faz com que as 
informações sejam analisadas pelo aluno, 
comparadas, organizadas, desorganizadas, 
reorganizadas e assim o conhecimento vai 
sendo construído.

Na linguagem da arte, há criação, 
construção, invenção. O ser humano, por 
meio dela, forma, transforma a matéria 
oferecida pelo mundo da natureza e da  

cultura em algo significativo. Atribui 
significado a sons, gestos, cores, com uma 
intenção, num exercício que mais parece 
um jogo de armar, um quebra-cabeça 
no qual se busca a forma justa. Vários 
caminhos são percorridos, várias soluções 
são experimentadas, num processo de ir 
e vir, um fazer/construir lúdico-estético 
que, embora comparado a um jogo, tem a 
diferença de que esse jogo e suas regras são 
inventados enquanto se joga e por quem 
se joga (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 
2009, p. 47).

É importante que o educador considere 
o fato de que a proposta de trabalho a ser 
desenvolvida com os alunos tenha uma 
ligação com as experiências vividas por 
eles. O aluno precisa perceber o real e ligar 
a isso o conteúdo que o professor deseja 
que ele aprenda. Isso lhe proporcionará 
o desenvolvimento da sensibilidade e da 
potencialidade para a aquisição de novos 
conhecimentos. Esse intermédio com os 
modelos desperta a atitude criativa do aluno, 
concretizando sua produção e organizando 
suas experiências. O resultado da arte leva 
a marca do indivíduo. Nela se nota a história 
da pessoa, assim como o modo de perceber 
o mundo e a marca deixada nele.

Trabalhar com arte não exige  
convenções, regras rígidas e significados 
conceituais. Não existem regras para 
combinações estéticas. O artista não se 
obriga a seguir códigos ou estilos, pois ela 
simboliza sentimentos que existem em seu 
mundo. A arte não é para ser pensada e nem 
traduzida, mas sim sentida, pois sua função 
nunca foi a de transmitir conceitos, mas sim 
a de oferecer sentidos.
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O ALUNO DEFICIENTE 
VISUAL NAS AULAS DE ARTES

Em relação ao aluno deficiente visual, a 
arte colabora muito com sua inclusão pelo 
fato de despertar no sujeito o processo do 
sentir, desvinculados de conceitos já prontos 
e objetivos. A arte desperta a visão de mundo 
de cada ser humano, partindo de suas próprias 
reflexões, percepções e sentimentos, e isso 
nada depende do órgão da visão para que 
ocorra. A arte vai além do que é previsível 
e conhecido. O fazer da arte une a intuição, 
a percepção, o pensamento, o sentimento 
e o conhecimento. Aquele que faz arte tem 
percepções do mundo e o recria, inventando 
produções únicas e inconfundíveis. Diante 
disso, percebe-se que a arte tem o poder de 
despertar a consciência e a sensibilidade dos 
indivíduos com deficiência visual, tornando-
os mais sábios nos mais variados aspectos.

Entre todas as linguagens, a arte - quatro 
letras: a língua do mundo - é a linguagem 
de um idioma que desconhece fronteiras, 
etnias, credos, épocas. Seja a linguagem das 
obras de arte daqui, seja de ouros lugares, de 
hoje, ontem ou daquelas que estão por vir, 
traz em si a qualidade de ser a linguagem cuja 
leitura e produção existe em todo o mundo 
e para todo mundo (MARTINS; PICOSQUE; 
GUERRA, 2009, p. 39).

A arte cria linguagens, dentre elas a 
musical, o teatro, a dança, o cinema, entre 
outros. Nas linguagens artísticas, o indivíduo 
é capaz de refletir seu papel no universo. 
Ele deposita na arte sua mente, seu corpo e 
sua alma, com sintonia. A linguagem da arte 
traz à tona a sensibilidade, a imaginação, 

as intuições e os sentimentos, cujo aluno 
deficiente visual, já os apresenta aguçados 
devido a falta desse sentido.

Ao perceber as coisas, o corpo nelas se 
envolve, deixando-se igualmente envolver 
por elas. Nessa experiência, o corpo se 
percebe, ao mesmo tempo, como vidente 
e sensível - sentido conhece, conhecendo 
sente. Nosso corpo sentindo-se, porque se 
sente ao sentir que sente, reflexiona, ou seja, 
nosso corpo é cognoscente e realiza uma 
reflexão enraizada na experiência sensível, 
na experiência estésica, oposta à anestesia 
que elimina a sensibilidade. (MARTINS; 
PICOSQUE; GUERRA, 2009, p. 50).

Quanto mais o aluno deficiente visual 
mergulha no mundo da arte, mais ele é capaz 
de se apropriar da linguagem e do pensamento 
dela, que conduzirá em competências para 
perceber, sentir, imaginar e se expressar, 
ampliando sua produção e leitura no 
mundo dessa cultura, ressignificando seu 
mundo, aguçando sua percepção sensível,  
imaginação e memória. Aquele que produz 
arte, mesmo inconsciente, organiza suas 
percepções do mundo, as compara, seleciona 
e reflete sobre as mesmas. Produzir arte não 
requer necessariamente o uso da visão. O 
aluno deficiente visual pode explorar e criar 
formas artísticas usando fontes sonoras, 
corporais e verbais resultando em produções 
musicais, teatrais, dança, cinema, canto, 
escultura, entre outros.

Ao lecionar para alunos deficientes  
visuais, é importante que o educador se  
atente a seleção das obras a serem 
trabalhadas, levando em conta o repertório 
dos alunos, o conteúdo curricular e os 
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acessos sensoriais a qual a obra permitirá 
ser explorada. Deve-se respeitar o tempo 
do deficiente visual, pois ele poderá levar 
mais para compreender e aprender o que o 
professor está propondo. É preciso também 
descrever claramente os materiais usados 
nas aulas, possibilitando seu contato tátil, 
sonoro, olfativo e gustativo, quando for o 
caso.

Em se tratando de materiais a serem 
trabalhados nas artes com alunos deficientes 
visuais, é preciso planejar aulas pensando 
nas adaptações funcionais para a inclusão 
desse aluno. Devem-se oferecer objetos 
com diferentes texturas, relevos, formas e 
temperaturas para aprimorar as capacidades 
perceptivas; evitar objetos no qual o aluno 
possa se machucar por não estar utilizando 
a visão, como tesouras e estiletes; usar 
maquetes para representar elementos 
visuais; delimitar figuras e margens com 
fios ou barbantes; oferecer materiais que 
facilitam a percepção do desenho, formando 
relevos para serem apreciados tatilmente.

 É também importante que os professores 
considerem a possibilidade de os alunos 
terem contato com a presença de artistas 
ainda vivos, regionais e contemporâneos, já 
que seu acesso visual a imagens não será 
permitido.

É papel do professor que dará aula para  
o aluno com deficiência visual pensar nas  
aulas de artes além do conteúdo a ser 
trabalhado. É preciso pensar no perfil do 
aluno, suas características, sondagem, 
escolha dos materiais e preparação do 
espaço onde a aula acontecerá. A partir daí 
o educador poderá proporcionar vivências  

onde provocará ampliações e mudanças 
durante a aprendizagem e inclusão desse 
aluno.

Na mesma introdução se reconhece a 
função estética dos trabalhos manuais, que 
não é, entretanto, explicada: “A disciplina 
trabalhos manuais tem grande valor na 
educação estética, que não leva apenas 
à apreciação do bonito, mas que dá ao 
estudante a chance de criar seu próprio 
efeito estético de acordo com sua fantasia. 
(BARBOSA, 2001, p.162)

O aluno deficiente visual precisa  
vivenciar experiências estéticas atreladas 
às múltiplas sensações que a arte oferece, 
mesmo sem o uso da visão, havendo a 
necessidade de se criar outro canal de 
comunicação para que se possa explorar 
suas percepções e reflexões, sejam de forma 
individual ou coletiva.

No estudo das produções artísticas, 
entramos em contato com a singularidade 
do mundo de produção da linguagem da 
arte. Somos parceiros estéticos quando 
interpretamos e criamos significação para 
uma obra que olhamos e que nos olha, 
provocando ressonâncias em nós, abrindo 
fissuras em nossa percepção e arranhando 
a nossa sensibilidade por meio de seus  
signos artísticos. Certos saberes,  
habilidades, sensibilidades só são 
experimentados inventivamente quando 
feitos nas linguagens artísticas, tanto como 
fazedor quanto como leitor de práticas 
artísticas (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 
2009, p.192).

A dança e seus movimentos são  
linguagens que contribuem para o 
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desenvolvimento do pensamento cinestésico 
do aluno deficiente visual, fazendo com 
que ele pense na execução de seus 
movimentos, que os faça com envolvimento 
de emoções, sensações e articulações 
do corpo. Vivenciar e aprender a dança 
proporciona ao aluno criação de movimentos 
expressivos, orientação espacial, improvisar 
movimentos, trabalhar diferentes formas 
corporais, responder a mudanças de tempo 
e ritmo, registrar coreografias, experimentar 
diferentes manifestações da dança, 
vivenciar o processo de criação e conhecer  
patrimônio cultural da dança.

Em uma época em que o sedentarismo 
toma uma dimensão crescente na nossa 
vida, devemos ser cada vez mais estimulados 
à realização de movimentos. Mais do que 
isso: devemos ser capazes de explorá-
lo nas mais diversas formas em todas as 
suas possibilidades. Nesse sentido, todo o 
movimento pode ser dança: desde um gesto 
desportivo a um cotidiano. Para ser dança, 
entretanto, a consciência do processo do 
movimento precisa tornar-se foco de atenção 
(MODINGER, C. R.; et al., 2012, p.59).

A dança é uma linguagem que se expressa 
através do movimento do corpo, por isso, 
para se ter entendimento dessa linguagem, o 
corpo deve ser bem articulado para que haja 
uma boa comunicação com o expectador. 
Nela o corpo não representa somente uma 
ação, ele pode representar pensamentos, 
sentimentos, pode sorrir, pode chorar, pode 
cantar, pode desenhar. Nessas aulas, em 
parceria com os alunos videntes, aqueles 
com deficiência visual podem perfeitamente 
serem incluídos e usufruírem dos movimentos 

e articulações representados pelo outro, pois 
essa interação beneficia o aluno deficiente 
visual melhorando seu senso de tempo, 
orientação no espaço, iniciativa nas atitudes 
e desenvolvimento muscular.

Já o teatro é um jogo onde seus  
participantes trabalham a imaginação, 
criando espaço, tempo, vidas e histórias 
fictícias. Ele colabora com a formação 
da identidade dos alunos, questiona e 
promove o diálogo, amplia o conhecimento, 
possibilitando a construção social e a  
reflexão sobre as diferenças, incluindo  
assim o aluno com deficiência visual.

No teatro o aluno pode vivenciar situações 
onde coloca sua imaginação em ação, 
mostrando alguém diferente de si, dando 
oportunidade de se trabalhar voz, corpo, 
imaginário, construção, invenção cênica, 
trajes, modos diferentes de linguagens 
cênicas, assim como ampliar o repertório 
sobre o patrimônio cultural teatral.

Em se tratando da vivencia da linguagem 
musical, é preciso que o aluno com deficiência 
visual se envolva com materiais e recursos 
que o permite experienciar parâmetros 
de som, como timbre, altura, intensidade, 
duração, que transformam os sons em 
música, praticando assim a improvisação, 
a interpretação e a composição, utilizando 
como recursos a voz, objetos e instrumentos 
sonoros, assim como os elementos que 
a constituem, como melodias, ritmos, 
tonalidades, séries que compõem as 
formas sonoras, gêneros e estilos musicais 
e suas notações, fazendo com que tenha 
conhecimento sobre a diversidade do 
patrimônio cultural musical.
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A música não é só um tipo de texto  
artístico que se constrói a partir da inserção  
do conhecimento do mundo. É uma atividade 
socializadora, proporciona momentos de 
integração em diversos eventos do meio em 
que vive o ser humano: festas, cerimonias 
religiosas, espações escolares, entre outros. 
(MODINGER, C. R.; et al., 2012, p.63).

O som é onda, movimento, gesto,  
vibração e também repouso. Ativa a 
percepção e expressão do ser. Percebe-se 
sua altura, intensidade e duração. Trabalhar 
música é ativar uma escuta ativa, criando 
mapas sonoros, analisando, classificando 
para provocar seu registro e notação musical. 
Há diversas maneira de se ouvir algo: ouvir 
com o próprio corpo, ouvir com as emoções 
ou ouvir de modo intelectual.

A vivência da linguagem musical acontece 
por audição de gravações ou apresentações, 
como concertos, orquestras, shows, óperas, 
corais, entre outros. Para iniciar um trabalho 
voltado para a apreciação da música, 
basta se permitir à entrega pelo prazer da 
audição. A partir daí começa-se a notar os 
aspectos expressivos da música, suas ideias 
e sentimentos.

O ouvinte deve treinar sua escuta de 
forma ativa, ou seja, ouvir a música de 
maneira emocional, mas notando a forma de 
sua estrutura, sua época e cultura na qual 
ela está inserida. Já para compor música 
é preciso usar a imaginação, relacionar e 
organizar sons, além de articulá-los com o 
silêncio.

Nas aulas de artes, é de suma importância 
o educador desenvolver um planejamento 
inserindo as músicas populares brasileiras, 

pois esse é um ótimo momento para 
mostrar ao aluno a arte musical nacional e 
desconstruir a alusão à música estrangeira 
como referência. 

O educador pode utilizar a música para 
desenvolver o processo expressivo do aluno 
deficiente visual desvelando e ampliando seu 
repertório musical, criando condições para 
que esse ouça e analise obras musicais com 
diversidade em estilos, épocas, instrumentos 
e vozes, identificando ritmos, pesquisando 
e comparando obras, identificando e 
produzindo ritmos, aprimorando as 
habilidades de acuidade auditiva, motora, 
maior noção do corpo em relação ao espaço 
pessoal e global, apresentando ao aluno as 
profissões ou até profissionais da música, 
despertando a curiosidade do aluno e, quem 
sabe, o incentivando a buscar uma formação 
específica na área. 

O desenvolvimento da sensibilidade 
sonora é o mais importante para a vida da 
pessoa deficiente visual. Ela fará com que a 
pessoa perceba e entenda o que acontece 
ao seu redor. Dentro todos os demais 
sentidos, este, sem dúvida, é primordial para 
a contribuição de uma vida independente.
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física. Professora de educação 
infantil e ensino fundamental I na 
Emei Otávio José da Silva Junior e 
EMEF José do Patrocínio, ambas 
na Prefeitura do Município de São 
Paulo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa foi desenvolvida para apresentar as 
possibilidades de trabalho em artes com o aluno deficiente 
visual, assim como explorar as potencialidades que podem ser 
vivenciadas dentro da disciplina, visando o desenvolvimento 
integral do aluno e a superação dos desafios da inclusão 
escolar. Sendo assim, notou-se que se o aluno precisa 
desenvolver uma série de habilidades para compensar sua 
dificuldade na aprendizagem, socialização, locomoção e na 
comunicação, é essencial que haja, de maneira fortalecida, 
compromisso da escola para buscar meios de efetivação 
dessa aprendizagem e equiparação de oportunidades para o 
aluno deficiente visual. 

A atuação do educador de artes, junto ao aluno com 
deficiência visual, requer planejamento, ações e adaptações 
minuciosas para que a inclusão ocorra com excelência. É 
papel do professor conhecer as características e habilidades 
artísticas do aluno a fim de proporcionar maior diversificação 
de conteúdo ao pensar no planejamento e aquisição, sensível 
e cognitiva, do aluno deficiente visual.

Grande volume de material não basta para que o aluno 
deficiente visual vivencie a arte. É preciso que o professor 
crie oportunidades para que ele aprenda. É imprescindível 
selecionar meios acessíveis ao contexto ao qual esse aluno 
está inserido, adaptar os materiais já existentes na unidade 
escolar para que haja acessibilidade, fazer uma boa mediação 
de objetos artísticos, considerando a deficiência sensorial, 
ouvir ao aluno, pesquisar possibilidades, ousar e inovar. 
Deste modo, diante da sociedade na qual se tem hoje, a 
escola, com a contribuição da disciplina de artes, se mostra 
o alicerce para a conquista dos direitos e de um processo de 
ensino-aprendizagem que esteja realmente compromissado 
com a inclusão, com o desenvolvimento integral, escolar e 
social da pessoa deficiente visual.
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A CONTRIBUIÇÃO DA 
NEUROCIÊNCIA NO PROCESSO 
DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
DENTRO DA ESCOLA
RESUMO: O objetivo do presente artigo paira sobre debater de forma conceitual acerca 
da importância da neurociência e seus possíveis desdobramentos no processo educacional. 
A justificativa para a escolha do tema envolve a expectativa de compilar conhecimentos, 
ampliando o aporte teórico para futuros estudos e aprofundamento de pesquisas. O método 
de pesquisa empreendido segue natureza qualitativa, com pesquisa do tipo bibliográfica. 
Dentre os principais achados, foi possível concluir que a neurociência contribui com o 
âmbito educacional e com os processos dele, ao passo que oferece embasamento para 
entender as formas pelas quais o cérebro adquire e armazena conhecimentos. Logo, deter 
conhecimentos sobre esses processos neurocientíficos, pode contribuir para o fomento de 
currículos e conteúdos escolares mais efetivos e eficientes, gerando uma aprendizagem mais 
qualitativa e significativa.

Palavras-Chave: Neurociência; Educação; Aprendizagem; Neuroeducação.
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INTRODUÇÃO

A vida do ser humano é permeada 
por interações desde o momento de seu 
nascimento até a hora de sua morte. O 
homem interage com o ambiente que o cerca 
por meio de diversos comportamentos, esses 
que são adquiridos durante a vida e resultam 
do que se denomina de ‘aprendizagem’, 
ou aprendizado. Isso porque aprender 
é um aspecto inerentemente humano, 
fundamental e vital para sua sobrevivência.

É comum dizer que um sujeito aprende 
quando se mune de ações, habilidades, 
conhecimentos, competências para adaptar-
se a novas situações, solucionar problemas, 
realizar tarefas, etc. Portanto, a educação 
objetiva o desenvolvimento de novos 
comportamentos no sujeito, oferecendo-lhe 
recursos e instrumentos para que transforme 
sua prática e o mundo que o rodeia.

É comum também reter a aprendizagem  
útil à sobrevivência, ou que gera prazer, 
ao passo que o ato de educar fornece 
oportunidades e orientações para que 
a aprendizagem ocorra, para que novos 
comportamentos sejam adquiridos. Ao 
passo que aprender, por seu turno, demanda 
diversas funções mentais, tais como 
empreendimento de atenção, memória, 
percepção, emoção, etc., o que torna a 
aprendizagem dependente do cérebro e, 
logo, sua melhor compreensão, por meio das 
ciências dedicadas ao estudo desse órgão.

Em vista do cenário supra exposto, 
desenha-se como objetivo geral do presente 
artigo, debater de maneira conceitual 
sobre a importância da neurociência no 

âmbito da educação, bem como seus 
possíveis desdobramentos no processo 
educacional. A fim de traçar um caminho 
coerente para o desenvolvimento do tema, 
elencam-se como objetivos específicos: 
conceituar a neurociência e traçar suas 
relações com a educação; e, debater sobre 
os desdobramentos da neurociência no 
processo educacional.

Sendo assim, a problemática de pesquisa 
a ser solucionada à finalização desse, para 
sobre a questão: qual é a relação e possíveis 
desdobramentos da neurociência no âmbito 
da educação? A justificativa para a escolha do 
tema paira sobre a expectativa de fomentar 
conhecimento no pesquisador, além de seu 
leitor, que durante o desenvolvimento da 
pesquisa terá condições de desenvolver um 
pensamento reflexivo-crítico a fim de formar 
uma trajetória analítica do tema, culminando 
assim em sua conclusão apresentada como 
resultado preliminar deste estudo, podendo 
resultar em aprofundamentos, demais 
vertentes e debates acerca do assunto.

Para Köche (1997), pesquisar significa 
identificar uma dúvida que necessite de 
esclarecimento e, então, construir e executar 
o processo que apresenta sua solução. A 
pesquisa científica, conforme propõe Vergara 
(1997), pode ser categorizada segundo dois 
critérios básicos: quanto à finalidade do 
estudo e quanto aos meios de investigação. 
Seguindo a taxonomia proposta pela autora, 
tem-se a seguinte classificação:

Esta pesquisa assumiu caráter 
exploratório-descritivo, pois como explicam 
Lakatos e Marconi (2006), teve como objetivo 
descrever completamente determinado 
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fenômeno, realizando análises teóricas. A 
pesquisa exploratória encontra fundamentos 
na familiarização do pesquisador com o 
ambiente, fato ou fenômeno a ser estudado, 
além de figurar a etapa de descrição e 
caracterização das variáveis que se buscam 
conhecer (KOCHE, 1997).

O presente estudo empregou a pesquisa 
bibliográfica através de obras já existentes 
sobre o tema. Na concepção de Ferrari 
(1982), a pesquisa bibliográfica procura 
melhorar o próprio conhecimento. Isso 
significa contribuir, entender e explicar os 
fenômenos. Esta é uma etapa fundamental, 
pois informa que trabalhos já foram realizados 
a respeito do assunto bem como quais são 
as opiniões reinantes sobre o tema além de 
permitir o estabelecimento de um modelo de 
referencial teórico auxiliando o plano geral 
de pesquisa (LAKATOS; MARCONI, 2006)

Esta pesquisa ainda pode ser classificada, 
conforme a forma de abordagem do 
problema, como pesquisa qualitativa, que 
na visão de Lakatos e Marconi (2006), 
considera este tipo de pesquisa como um 
vínculo indissociável entre o mundo objetivo 
e a subjetividade do sujeito que não pode 
ser traduzido em números. A interpretação 
dos fenômenos e a atribuição de significados 
são básicas e não requer o uso de métodos 
e técnicas estatísticas. O ambiente natural 
é a fonte direta para coleta de dados e o 
pesquisador é o instrumento-chave. Os 
dados são analisados de forma indutiva, a 
pesquisa será do tipo bibliográfica.

A NEUROCIÊNCIA NO 
CONTEXTO ESCOLAR

Como o século XXI ficou conhecido como 
o século do estudo da mente e do cérebro, é 
comum que o interesse nessa área seja calcado 
nas evoluções tecnológicas, assegurando 
diversos avanços científicos significativos 
para a neurociência, o que contribui 
efetivamente para a promoção eficaz da 
compreensão sobre a mente humana. Existe, 
no campo da ciência, uma exaustiva busca – 
sobretudo da neurociência – sobre as ações 
do cérebro. Isso porque compreender esses 
processos pode permitir apreender de que 
forma as pessoas organizam os processos 
cognitivos, assim como os processos de 
reconhecimento de diferenças entre essas 
organizações.

Tal ótica, segundo Pozo (2002), possibilita 
a evolução da ciência do cérebro com base 
em uma das alternativas centrais para o 
entendimento da complexidade cognitiva 
do ser humano. O autor informa que o 
conhecimento mais próximo da forma de 
funcionamento do processo de aprendizagem, 
possibilita um entendimento mais apropriado 
dos atos de aprender e ensinar. Isso então 
possibilita uma superação de dificuldades 
tanto por parte do aprendente quanto do 
que ensina.

Tal conhecimento pode contribuir para 
que mestres reestruturem o ensino e 
ofereçam aos indivíduos que aprendem 
um desempenho otimizado nessa ação de 
aprender. Shore (2000) complementa essa 
visão dizendo que o conhecimento científico 
que é crescentemente produzido por parte 
da neurociência, deve ser direcionado aos 
sujeitos que, de alguma forma, contribuem 
de forma profunda para o desenvolvimento 
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cognitivo das crianças – especialmente aos 
pais e professores, que são os principais 
interventores na aprendizagem desses 
sujeitos.

Portes (2015) explica que a neurociências 
apresenta experiências efetivas que podem 
contribuir com a ampliação do conhecimento 
do professor sobre diversos processos que 
podem interferir e auxiliar ou prejudicar 
o processo educacional do aluno. Essa 
perspectiva que, embora seja tratada pelo 
autor focada em professores de inglês, pode 
ser um conceito aplicado a educadores de 
todas as disciplinas e áreas.

O autor informa ainda que existem 
diferenças de potenciais de aprendizagem 
e dificuldades que podem afetar crianças, 
adolescentes e adultos, ao passo que também 
há a possibilidade de interferência das 
emoções nos processos de aprendizagem. 
Portanto:

[...] as Neurociências também informam 
que as emoções são elementos fundamentais 
ao funcionamento cognitivo e à aquisição de 
conhecimento visto que uma situação de 
aprendizagem que estimule e motive tende 
a ser mais eficaz. Por isso, o professor de 
inglês não pode, de maneira alguma, ignorar 
que “o intercâmbio de estímulos é essencial 
para a aprendizagem”, independentemente 
da idade de seus alunos. Contudo, isto 
não é, infelizmente, explicado exatamente 
nestes termos durante os quatro anos de 
sua licenciatura em Letras (PORTES, 2015, 
p. 177).

Rolim e Sousa (2016) apontam que a 
neurociência é um campo muito atrelado 
às ciências biológicas e médicas, mais do 

que com a pedagogia. As autoras apontam 
que existe então uma carência de vivências 
do próprio âmbito acadêmico e de debates 
sobre o processo de ensino e aprendizagem 
que estimulem o verdadeiro ensinar e 
aprender. Além disso, apontam que também 
encontra-se uma escassez de ideias advindas 
de pesquisas sobre o tema, em que é preciso 
deter conhecimentos neurocientíficos a fim 
de tomar melhores condutas para o processo 
educacional.

Esse processo que, na percepção das 
autoras deve aprimorar as capacidades 
lógicas e cognitivas, bem como as habilidades 
de raciocínio perceptivo dos alunos. 
Considera-se então que os conhecimentos 
adquiridos sobre as bases da neurociência, 
podem ser desenvolvidos na sala de aula, 
podendo tornar viáveis e calcar os saberes 
das disciplinas, contribuindo também – e 
de forma significativa – com o trabalho 
do professor, que se apresenta como um 
condutor do exercício do saber.

[...] o professor poderá identificar os 
potenciais, além de dificuldades, que 
inviabilizam o pleno desenvolvimento das 
funções cognitivas dos seus alunos, podendo 
desta forma trabalhar de acordo com as 
necessidades de cada um. Da mesma forma 
estabelece-se uma dinâmica interna nos 
relacionamentos interpessoais, e na própria 
forma de enxergar a escola como meio 
propício e prazeroso para o desenvolvimento 
e aquisição de saberes (ROLIM; SOUSA, 
2016, s/p).

Carvalho (2011) considera então que o 
cenário contemporâneo é, evidentemente 
o século do estudo da mente e do cérebro 
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humano. Nesse sentido, aponta que, 
alinhado à evolução tecnológica, assegura 
avanços científicos importantes no campo da 
neurociência e contribui fortemente para a 
promoção mais eficaz da compreensão sobre 
os processos da mente humana. A autora 
explica que existe, no campo científico, uma 
exaustiva busca por parte da neurociência, 
sobre os processos que são envolvidos pela 
ação do cérebro.

Uma vez que são diversos os estudos que 
são publicados em revistas especializadas 
ou não, eventos realizados nesse campo 
de estudo. Por meio do uso de recursos 
tecnológicos de ponta, tais como técnicas de 
mapeamento de imagens, tornou-se possível 
que, na contemporaneidade, não somente 
analisar com detalhes a anatomia do 
cérebro, como detectar também quais são as  
regiões cerebrais que trabalham no 
empreendimento de uma ação.

Obviamente, instaura-se aqui a 
possibilidade de aprender como as pessoas 
organizam seus processos cognitivos, bem 
como de reconhecer as diferenças entre 
essas organizações. Essa perspectiva permite 
que a evolução da ciência do cérebro se 
constitua numa das principais alternativas 
para compreender a complexidade cognitiva 
humana (CARVALHO, 2011, p. 543).

A autora explica então que o 
conhecimento mais próximo sobre a forma 
de funcionamento do cérebro no processo 
de aprendizagem, abre espaço para um 
entendimento mais adequado sobre o 
processo de aprender e de ensinar. Isso 
permite ainda a superação de dificuldades 
tanto do aluno quanto do professor, esse 

último que auxilia os outros a aprender. O 
conhecimento em questão contribui para 
que os professores reestruturem seus 
processos de ensino, a fim de oferecer aos 
que aprendem, um desempenho melhorado 
na tarefa de aprender.

Carvalho (2011) comenta que o 
conhecimento científico é produzido de 
forma crescente por parte da neurociência 
e deve ser direcionado aos que, de alguma 
forma, contribuem profundamente 
para o desenvolvimento cognitivo das 
crianças, especialmente pais e professores, 
interventores principais no processo de 
aprendizagem delas.

Segundo a autora, ainda que a mídia 
explore, de forma constante e intensa a 
temática mente/cérebro, contribuindo para 
o aumento de informações sobre o assunto, 
tais conhecimentos são apresentados muito 
superficialmente e dissociados de seus laços 
com a educação. Para além, a produção 
literária brasileira tende a partir para uma 
perspectiva unificada das relações entre a 
ciência da mente/cérebro e a educação, além 
de ser um material escasso.

Carvalho (2011) aponta que isso faz 
com que a abordagem seja mais calcada no 
papel significativo da biologia da mente na  
educação. Ao passo que materiais disponíveis 
pouco ofertam nesse sentido ou, quando o 
fazem, apresentam informações científicas 
mais específicas, destinadas a um grupo 
restrito de profissionais e direcionadas 
a áreas como medicina e psicologia, 
distanciamento esses conhecimentos da 
atividade pedagógica.

A autora cita Tardif (2003) a fim de 
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enfatizar o objeto de trabalho do docente, 
que é o ser humano, sendo que isso possui 
consequências importantes para a prática 
profissional dos professores, o que demanda 
maiores debates. Assim, em dado grupo 
de alunos, existem algumas características 
específicas e individuais, sendo que ao 
docente caberá alcançar cada um desses 
sujeitos.

Essa tarefa docente envolve a disposição 
para compreender os alunos em suas 
particularidades individuais e situacionais, 
acompanhando sua evolução no contexto 
em sala de aula. (...) a disposição do professor 
para conhecer seus alunos como indivíduos 
deve estar impregnada de sensibilidade 
e de discernimento a fim de evitar as 
generalizações excessivas e de afogar a 
percepção que ele tem dos indivíduos num 
agregado indistinto e pouco fértil para a 
adaptação de suas ações. Essa predisposição 
para conhecer os alunos como indivíduos 
parece, aliás, muito pouco desenvolvida 
nos alunos-professores (...). A aquisição de 
sensibilidade relativa às diferenças entre 
os alunos constitui uma das principais 
características do trabalho docente. 
Essa sensibilidade exige do professor um 
investimento contínuo e em longuíssimo 
prazo, assim como a disposição de estar 
constantemente revisando o repertório de 
saberes adquiridos por meio da experiência 
(TARDIF, 2003 apud CARVALHO, 2011, p. 
544).

Carvalho (2011) então discorre que é 
necessário proporcionar uma formação mais 
eficiente aos professores, tanto em relação 
à complexidade quanto à reconstrução da 

aprendizagem. Sobre tal necessidade, é 
importante que a formação do professor seja 
calcada em bases de diferentes vertentes 
teóricas que provém de várias áreas, bem 
como do estudo sobre a aprendizagem na 
formação do professor. Isso, não somente por 
meio da adoção das ciências humanas e sociais 
como referencial, mas agregando o caráter 
interdisciplinar inerente à aprendizagem. De 
forma que, se os professores não souberem 
em que consiste a aprendizagem e como ela 
acontece, terão chances iguais de favorecê-
la ou de prejudica-la.

Sendo assim, Carvalho (2011) aponta que 
a neurociência pode oferecer contribuições e 
conhecimentos que devem ser aproveitados 
pelos docentes e utilizados na formação de 
professores. A aprendizagem é propiciada 
pela plasticidade cerebral e é influenciada 
pelo ambiente. Assim, o professor, por meio 
de sua ação docente, é quem transmitirá 
estímulos que podem contribuir na secreção 
de hormônios que causam o entusiasmo e o 
desejo de aprendizagem, ou então o extremo 
oposto disso, o desinteresse.

Não considerar esses pressupostos 
pode ocasionar uma visão equivocada 
dos diferentes momentos de ensino e 
aprendizagem. Na ausência de informações 
de como nosso cérebro faz o que faz, 
muitas vezes os professores atribuem o 
insucesso no aprender à incapacidade de 
os alunos realizarem determinados tipos 
de aprendizagem. Com isso, os professores 
se esquivam de sua responsabilidade como 
mediadores da construção do conhecimento. 
Em contrapartida, oportunizar aos  
professores a compreensão de como o  
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cérebro trabalha dá condições mais 
adequadas para que ele estimule a 
motivação em sala de aula e, de certa forma, 
assegura a possibilidade de sintonizar com 
os diversos tipos de alunos, os quais terão 
suas capacidades mais profundamente  
exploradas (CARVALHO, 2011, p. 545).

De forma inquestionável, a autora 
comenta que a ação pedagógica é altamente 
importante para a retenção e processamento 
da informação que se trabalha em sala de 
aula. Já que as explicações e atuação dos 
professores não apenas informam, mas 
também ofertam dados que são coletados 
nas interações quando são efetivamente 
vivenciadas.

Portanto, Carvalho (2011) comenta que 
essas interações não são limitadas somente 
às percepções sensíveis e aparentes, mas 
envolvem também gestos e falas que geram 
mensagens importantes, pistas a serem 
decodificadas. Isso porque o ser humano é 
influenciado pelos pensamentos dos outros, 
de tal forma que, ainda que independentes, 
cada indivíduo depende das relações que 
construí no ambiente em que se encontra.

Na sala de aula, o que se fala e como se fala 
constituem elementos desencadeadores de 
pensamentos e raciocínios. Tomando como 
exemplo as informações visuais e auditivas 
veiculadas em um dado recurso didático, 
bem como o comportamento docente, eles 
criam circunstâncias capazes de configurar 
determinada identidade emocional, em 
virtude de pensamentos e memórias, 
que evocam lembranças e manipulam a 
interpretação na mente (CARVALHO, 2011, 
p. 545).

Em síntese, a autora constada que, 
reconhecendo que o entendimento sobre 
o cérebro é fundamental para a ação 
pedagógica, é preciso refletir sobre um novo 
saber disciplinar com base em conhecimentos 
da neurociência, que podem se vincular às 
disciplinas voltadas à aprendizagem humana, 
servindo de elemento articulador para a 
formação de professores.

DESDOBRAMENTOS 
DA NEUROCIÊNCIA NO 
PROCESSO EDUCACIONAL

Silva e Morino (2012) explicam que a 
neuroeducação – resultante da conexão 
entre neurociência e educação – é uma 
área ainda muito recente, que deu início 
ao seu processo de expansão utilizando-se 
dessa denominação a partir da década de 
1980 e atingindo mais adeptos conforme 
as pesquisas dos últimos anos avançaram. 
Logo, isso significa que a área ainda não 
completou muito além de trinta anos de 
existência. Contudo, os autores comentam 
que os conhecimentos da neurociência junto 
aos processos educacionais são muito mais 
antigos que isso, de forma que desde o século 
XIX, cientistas da área médica/biológica 
e também da área humana/educacional, 
passaram a despertar seu interesse pela 
neurociência e por suas relações com a 
educação.

Segundo Teicher (2007) o cérebro não 
vive sem um suplemento alimentar, que 
é representado pela glicose e o oxigênio. 
Assim, o crescimento, desenvolvimento e 
funcionamento se encontram atrelados à sua 
nutrição. As consequências da desnutrição 
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cerebral, por sua vez, tendem a ser graves e 
definitivas, especialmente nas etapas iniciais 
da vida. Recentemente observações feitas 
em cérebros de crianças hipoestimuladas e 
vítimas de diversos tipos de agressão física 
e psicológica, identificaram anormalidades 
cerebrais decorrentes justamente de abuso 
e negligência.

Tais danos, segundo o autor, afetam o 
desenvolvimento e estão relacionados a 
distúrbios psicoafetivos na vida adulta. De 
modo que a estrutura e função do cérebro são 
alteradas quando a criança sofre maus tratos 
na infância. Regiões como o lobo temporal 
do cérebro, por exemplo, apresentam 
uma redução de 9,8% do tamanho em 
consequência de maus tratos, o que reduz 
essa capacidade também em relação ao 
desempenho mental da criança. Enquanto 
as bases neurais de alguns distúrbios que 
interferem nos processos de aprendizagem 
também podem ser compreendidas melhor 
sob essa perspectiva.

Teicher (2007) explica que um cérebro 
com capacidade de realizar suas funções, 
com todas as estruturas bem formadas 
anatomicamente, sem os desvios em seu 
desenvolvimento ou em sua genética, não 
assegura a aprendizagem. Como é o caso da 
dislexia, por exemplo, que fora considerada 
como uma dificuldade na leitura por 
problemas de percepção visual. O que foi 
refutado pela neurociência, que detectou 
problemas de processamento fonológico em 
crianças disléxicas. Nesse sentido, o autor 
esclarece que o desenvolvimento cerebral 
que ocorre pela organização de conexões e 
processo de maturação, é influenciado por 

elementos ambientais e biológicos.
Ao passo que a mente, o pensamento, a 

emoção e as experiências precoces impactam 
o potencial de desenvolvimento, o que 
ocorre de forma particular em cada pessoa. 
O autor explica então que, caso interesse à 
educação os comportamentos resultantes no 
desempenho escolar, como em matemática 
ou leitura, a atenção da neuroeducação 
deve se voltar para as funções intelectuais 
do cérebro, como a memória de trabalho e 
atenção. Caso a intenção da aprendizagem 
for restrita ao conhecimento de conteúdos 
do ensino, Teicher (2007) anuncia que a 
prática pedagógica não é ideal, já que não 
se estaria estimulando todo o potencial do 
complexo sistema cérebro-mente. 

Portanto, desenvolver habilidades 
e competências que dizem respeito às 
demandas do mercado, limita a aprendizagem 
a somente um desenvolvimento intelectual. 
Sendo que o verdadeiro aprendizado é 
orientado por metas, tomadas de decisão, 
planejamento e execução, escolhas de 
comportamentos mais adequados a cada 
situação, que serão inclusos por funções 
mentais com comportamentos complexos, 
inerentes à função executiva do cérebro.

Tokuhama-Espinosa (2008 apud ZARO; et 
al., 2010) explica que a compreensão sobre 
a conexão entre cérebro e aprendizagem, 
que foi proposta a partir do conhecimento 
da neurociência, se apresenta como uma 
das temáticas mais acessíveis e um dos 
principais desafios educacionais. Contudo, 
considerando que a neurociência é uma 
ciência nova, é possível dizer que a interface 
entre cérebro e aprendizagem demanda de 
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elevado investimento científico, por parte 
de profissionais de diversas áreas que 
voltam seus estudos a esse foco. Os estudos 
empreendidos por esse autor, em particular, 
demonstram que:

[...] enquanto milhares de estudos foram 
devotados para explicar vários aspectos 
da neurociência (como animais incluindo 
humanos, aprendem), apenas uns poucos 
estudos neurocientíficos tentaram explicar 
como os humanos deveriam ser ensinados, 
para maximizar o aprendizado. [...] das 
centenas de dissertações devotadas ao 
‘ensino baseado no cérebro’, ou ‘métodos 
neurocientíficos de aprendizado’, nos 
últimos cinco anos, a maioria documentou 
a aplicação destas técnicas, ao invés de 
justificá-las (TOKUHAMA-ESPINOSA, 2008 
apud ZARO; et al., 2010, p. 205).

Para Silva e Morino (2012, p. 47): “O que 
hoje parece estranho para os professores e 
profissionais da educação, dois séculos atrás 
neurociência e educação já começavam 
se unindo para a melhoria de uma nova 
pedagogia”. Porém, dentro da perspectiva 
futurista da neuroeducação, os autores 
acreditam que é importante falar sobre 
o papel do que começa a ser chamado 
de neuroeducador. Esse que, segundo os 
autores, é o professor do futuro, profissional 
que parte de um currículo de formação de 
professores que é adequado a esse inevitável 
campo de interligação entre a neurociência e 
a educação. Dessa forma, complementam:

A emergente esfera da neuroeducação 
oferece oportunidade para um bom trabalho, 
porém requer profissionais adequadamente 
capacitados para conduzir os desafios 

apresentados pelos avanços neurocognitivos. 
Para ajudar a unir o esforço interdisciplinar 
entre neurociência e educação se deve 
estabelecer uma nova classe de profissionais: 
os neuroeducadores. Sua missão específica 
será fomentar a introdução dos mais 
importantes avanços neurocognitivos dentro 
do sistema educacional (SHERIDAN; et al., 
2005 apud SILVA; MORINO, 2012, p. 47).

Silva e Morino (2012) complementam 
dizendo que a formação de neuroeducadores 
também não é algo tão recente, pois a proposta 
data de mais de duas décadas, promulgada 
juntamente com a proposta de que, integrado 
ao estudo do cérebro e a conduta, seria 
possível fomentar a transformação e otimizar 
a prática pedagógica. Nesse sentido, as 
missões desses profissionais serão diversas, 
sendo que os autores ressaltam duas delas 
como principais.

A primeira missão dos neuroeducadores 
será o desenvolvimento de um software 
que seja capaz de auxiliar os alunos a 
dominar frações educacionais. Portanto, os 
professores poderão se tornar responsáveis 
pela avaliação da efetividade de um 
programa e de sua relevância aos objetivos 
da educação. A segunda missão destacada 
pelos autores, é o aprofundamento em 
pesquisas neurológicas buscando potenciais 
conexões com metas da educação.

Fonseca (2009) explica que a neurociência 
lança mão de meios de comprovação de 
diversos dos princípios da aprendizagem, 
o que ocorre por meio de pesquisas 
laboratoriais. Os estudos nesse sentido, 
apontam a forma como a aprendizagem 
modifica a estrutura e o funcionamento do 
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cérebro. Enquanto as tecnologias emergem 
e geram oportunidades de aprendizagem 
que não seriam imagináveis há pouco tempo.

O autor prossegue dizendo que o 
desenvolvimento de estudos relacionados 
ao processo de aprendizagem, demonstra 
como a ciência se atribui de um valor 
renovado para a prática educacional. Isso 
porque a compreensão sobre a forma como 
o ser humano aprende, é preponderante para 
motivar mudanças que são esperadas nesse 
sistema de educação.

Sobre isso, Fonseca (2009, p. 65) ressalta 
que: “O ser humano, como ser aprendente, 
acaba por se transformar no produto das 
interações interiores e exteriores que realiza 
com os outros seres humanos, ou seja, com a 
sociedade no seu todo”. De forma que o fato 
de saber não é mais uma questão relativa 
à capacidade de se lembrar de alguma 
informação, não se trata mais de meramente 
replicar as informações que, outrora foram 
recebidas, mas sim, trata-se da capacidade 
de encontrar e fazer uso de informações 
concretas e corretas em diversos contextos.

Sendo assim, a educação não pode e nem 
deve mais ser proposta ao suprimento de todo 
e qualquer conhecimento do ser humano, mas 
deve sim, sair em busca de oferecer meios 
para que o aprendiz desenvolva seus recursos 
intelectuais e estratégias para aprender, que 
poderão auxiliá-lo na aquisição de diversos 
conhecimentos. Esses que lhe possibilitem 
um pensamento ativo sobre as ciências, o 
que fará desse sujeito um aprendiz vitalício 
e independente.

Bransford (2007) explica que facilitar a 
aprendizagem através de novas propostas, 

pode tratar de uma questão de aumentar 
a qualidade de vida do ser humano. Por 
essa razão, o grupo que forma o comitê de 
desenvolvimento da ciência da aprendizagem, 
cujo autor é o representante, em integração e 
outros grupos com propósitos semelhantes, 
dedicam-se, desde meados da década de 
1990, às pesquisas sobre os desdobramentos 
da ciência da aprendizagem.

O autor e seus colaboradores contribuem 
de forma relevante com pesquisas resultantes 
de análises de alunos, metodologias de 
professores, utilização de ferramentas 
educacionais e, especialmente, sobre a 
aprendizagem e os rumos que toma em 
relação à neurociência. Sobre esses achados, 
o autor elucida:

Em momentos diferentes da história, os 
estudiosos demonstraram preocupação com 
o fato de que os ambientes educacionais 
formais eram mais bem-sucedidos em 
selecionar talentos do que em desenvolvê-los. 
Muitas pessoas que apresentaram dificuldade 
na escola poderiam ter progredido se as novas 
ideias sobre práticas efetivas de instrução 
fossem conhecidas. Além disso, com as novas 
práticas de instrução, mesmo as pessoas que 
se adequaram aos ambientes educacionais 
tradicionais poderiam ter desenvolvido 
habilidades, conhecimentos e atitudes que 
teriam incrementado significativamente suas 
realizações (BRANSFORD, 2007, p. 22).

Dessa forma, nota-se que as pesquisas em 
educação, demonstram novas possibilidades 
e formas de apresentação de conteúdos. 
Pois as abordagens mais recentes apontam 
para as possibilidades de desenvolver 
uma compreensão mais profunda sobre 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através das pesquisas realizadas a 
fim de compor o presente artigo, foi 
possível compreender que os aprendizes 
são indivíduos em franco processo de 

uma temática relevante para a maioria 
das pessoas. Sobre isso, o autor entende 
que as descobertas da neurociência sobre 
a aprendizagem, ainda possuem boas 
perspectivas para gerações futuras.

Enquanto que, ainda conforme Bransford 
(2007), a psicologia cognitiva passa a 
elucidar princípios de organização do 
conhecimento que possibilita ao ser humano 
a resolução de questões em diversos campos 
de conhecimento. Também comenta que 
pesquisas atreladas a esses processos, 
apontam que existem currículos educacionais 
que introduzem conceitos elementares para 
desenvolver o raciocínio avançado em idades 
precoces. De forma que alguns dos princípios 
importantes e necessários para estruturar 
evidências de aprendizagem, demonstram 
evidências em pesquisas sobre aprendizagem 
e transmissão de conhecimentos.

Em síntese, o autor menciona que o 
conhecimento da neurociência, quando 
aplicado à educação, oferece ao professor 
uma base para entender os processos pelos 
quais os alunos aprendem. Em posse desse 
conhecimento, o professor pode então 
adotar práticas pedagógicas que sejam mais 
significativas e favoreçam as operações 
mentais que são implicadas na aquisição dos 
conhecimentos que se pretende transmitir 
por meio do processo educacional.

transformação, cujos cérebros se encontram, 
logo, em modificação pequena e constante. 
Dessa forma, seres humanos aprendem o 
que os motiva, o que os emociona, o que 
desejam aprender, o que adquire significado 
em seu cotidiano e ambiente de vida.

Logo, adotar as premissas da neurociência 
para a formulação de conteúdos programáticos 
de disciplinas escolares ou currículos 
educacionais, pode agregar informações 
que serão relevantes para o aprendiz, dados 
seus processos de aprendizagem. Sendo 
assim, munir professores dos saberes e 
formações necessárias para favorecer os 
processos de aprendizagem por meio de 
seus conhecimentos sobre o funcionamento 
cerebral, se torna imperativo para a educação 
contemporânea.

Certamente a educação não depende 
somente do funcionamento cerebral, 
dificuldades de aprendizagem, por exemplo, 
geralmente possuem relações com outros 
fatores, mas entender os processos cerebrais 
que envolvem a aquisição de conhecimentos 
pode favorecer o trabalho pedagógico e 
escolar em diversos sentidos, tornando os 
conteúdos mais enriquecedores aos alunos.

Sendo assim, avaliar as bases de 
aprendizagem considerando as premissas da 
neurociência, pode contribuir grandemente 
para a oferta de respostas a algumas  
 questões, assegurando o êxito de 
um currículo que seja compatível ao 
funcionamento cerebral, tal como a 
conversão do conhecimento adquirido em 
uma pesquisa de métodos educacionais mais 
efetivos, em contextos reais.

Podendo então avaliar quanto essas ações 
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podem aperfeiçoar o processo educacional nas mais diversas 
disciplinas escolares, impactando ainda o desempenho 
escolar e o uso de novas tecnologias de aprendizagem. Para 
tanto, é preciso considerar que o cérebro humano não é um 
órgão que metaboliza as informações, dentro de um sistema 
com princípios imutáveis, mas sim, é um sistema aberto e 
plástico, capaz de lidar com diversas variações, de diversas 
intensidades.

No cotidiano, o ser humano precisa lidar com precisão e 
imprecisão, certo e errado, além de descobrir, interpretar, 
organizar, entre outras funções, utilizando sua mente para 
encarar o mundo. No processo educacional, o professor é 
figura elementar, pois os conceitos e o conhecimento que 
esse profissional detém, os métodos e suas respectivas 
aplicações, podem facilitar a aprendizagem, tornando a 
aquisição dos conhecimentos muito mais significativa.

Conclui-se o presente artigo com a crença de que objetivos, 
tanto geral quanto específicos, foram atendidos, bem como 
a problemática de pesquisa foi solucionada. Contudo, como 
não era de intento, o assunto não fora esgotado, fora dado um 
primeiro e importante passo para o fomento de conhecimento 
e estímulo para o aprofundamento no tema, que pode ser 
feito em estudos posteriores, que visem corroborar, refutar 
ou complementar as constatações obtidas até o momento.
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A CRIAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
RESUMO: Por muitos anos as mulheres eram tidas como donas do lar e criadoras de seus 
filhos, auxiliando nos cuidados domésticos enquanto seus cônjuges eram responsáveis 
por trazer o sustento para seu lar. Os anos se passaram e a mão de obra necessitava ser 
ampliada, sendo assim se fez necessário que as mulheres também trabalhassem e com isso 
foram criados espaços destinados aos cuidados básicos para seus filhos ficarem, atualmente 
as Creches que com o decorrer dos anos incialmente eram com a função de assistencialistas, 
porém foram se desenvolvendo e apresentando novos objetivos para além do cuidar e de 
serem espaços para que as crianças brinquem e ampliem seu desenvolvimento. Baseado 
no contexto histórico dos Centros de Educação Infantil e na realidade vivenciada nos anos 
atuais, este artigo tem como objetivo apresentar à necessidade de se entender a verdadeira 
função da educação infantil e da união entre escola e família, onde hoje percebesse a 
desvalorização desta área da educação que é cuidar e educar e não “criar” as crianças como 
se fossem seus filhos, tendo que educar e passar os princípios básicos de convivência. 
Chegou se a conclusão de que cada ano que passa a responsabilidade necessária na criação 
das crianças é passada a instituição, e a família esse lar se torna somente um local para se 
passar algumas horas, trocando assim os papeis necessárias as vivências da criança, o que 
apresenta malefícios a saúde mental e afetiva dos pequenos.

Palavras-Chave: Crianças; Educação Infantil; Família.
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INTRODUÇÃO

Para que se entenda o processo de 
vivências nas creches na atualidade se faz 
necessário analisarmos o seu contexto, 
podendo observar que as creches no princípio 
em sua criação, vieram com o propósito de 
ampliar a mão de obra e com isso foram 
criadas instituições para que as crianças 
ficassem e suas mães pudessem trabalhar e 
ampliar a estruturação do capitalismo tendo 
consciência de que o cuidado materno era o 
melhor para seus filhos e que o cuidado em 
grupo (creche) era certamente um substitutivo 
inadequado, mas pela necessidade melhorar 
a situação financeira de sua família, muitas 
acabaram usando estes espaços. O presente 
trabalho tem como objetivo geral apresentar 
à necessidade de se entender a verdadeira 
função da educação infantil e da união entre 
escola e família, e especificamente refletir 
e discutir sobre este papel fundamental na 
vida das pessoas que tem sido coadjuvantes  
como um ambiente de formação e 
entretenimento, pois percebe se a 
desvalorização desta área da educação que 
é cuidar e educar e não “criar” as crianças 
como se fossem seus filhos. 

Conforme pesquisa apresentada por 
Gonçalvez, Renata: (“Em 1922, o Estado 
organizou o 1º Congresso Brasileiro de 
Proteção à Infância”.) As conclusões foram as 
de que a creche tinha como finalidade:

1. Combater a pobreza e a mortalidade 
infantil;

2. Atender os filhos da trabalhadora, mas 
com uma prática que reforçava o lugar da 
mulher no lar e com os filhos;

3. Promover a ideologia da família.
Entende se que na maioria das 

vezes chegam às creches os discursos 
pedagógicos que procuram demonstrar que 
a ausência da relação afetiva mãe-filho, 
em determinados momentos da infância, 
tornava-se irreversível, podendo produzir 
“personalidades delinquentes e psicopatas”. 
O que tem em contraponto com o artigo 29 
da lei de diretrizes e bases de 1996, que diz: 
“a educação infantil tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança até 
os seis anos de idade, em seus aspectos 
físico, psicológicos, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da 
comunidade”.

Desta maneira mostra os direitos e 
benefícios oferecidos pela inserção das 
crianças na educação infantil e o trabalho 
realizado para que as mesmas sejam acolhidas 
em um local que explore suas habilidades, 
sentimentos e capacidades individuais e de 
grupo e que contemplem a necessidade do 
momento em propiciar um espaço para essas 
mães trabalhadoras.

Esta realidade nos faz refletir com 
criticidade sobre como está sendo criada 
esta nova geração e qual a função da escola e 
da família e a sua real importância de ambas 
na vida das crianças.

A  EDUCAÇÃO INFANTIL E 
SUA FUNÇÕES 

Com base nos dados do MEC: “A educação 
infantil é a primeira etapa da educação 
básica”. É a única que está vinculada a uma 
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idade própria: atende crianças de zero a 
três anos na creche e de quatro e cinco 
anos na pré-escola. Tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual 
e social, complementando a ação da família 
e da comunidade (LDB, art.29).

Esse tratamento integral das várias 
dimensões do desenvolvimento infantil 
exige a indissociabilidade do educar e 
do cuidar no atendimento às crianças. A 
educação infantil, como dever do Estado, é 
ofertada em instituições próprias — creches 
para crianças até três anos e pré-escolas 
para crianças de quatro e cinco anos — em 
jornada diurna de tempo parcial ou integral, 
por meio de práticas pedagógicas cotidianas. 
Essas práticas devem ser intencionalmente 
planejadas, sistematizadas e avaliadas em 
um projeto político-pedagógico que deve 
ser elaborado coletiva e democraticamente 
com a participação da comunidade escolar 
e desenvolvido por professores habilitados. 
A educação infantil, cuja matrícula na pré-
escola é obrigatória para crianças de quatro 
e cinco anos, deve ocorrer em espaços 
institucionais, coletivos, não domésticos, 
públicos ou privados, caracterizados como 
estabelecimentos educacionais e submetidos 
a múltiplos mecanismos de acompanhamento 
e controle social.

A educação infantil é um direito humano 
e social de todas as crianças até seis anos 
de idade, sem distinção decorrente de 
origem geográfica, caracteres do fenótipo 
(cor da pele, traços de rosto e cabelo), da 
etnia, nacionalidade, sexo, de deficiência 
física ou mental, nível socioeconômico ou 

classe social. Também não está atrelada à 
situação trabalhista dos pais nem ao nível 
de instrução, religião, opinião política ou 
orientação sexual. Sendo assim direito da 
criança a educação. 

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA

Como ser atuante nesta fase tão 
importante da criança, pode-se observar a 
importância de olhar para a criança como 
um ser em formação, que absorve tudo a sua 
volta e cria suas próprias conclusões sobre 
o mundo e o que está ao seu redor e possui 
assim a família e a escola como referência.

Um trabalho quando feito em parceria 
traz melhores resultados, o que infelizmente 
é pouco visualizado em alguns centros de 
educação infantil que conforme apresentado 
por Di Santo (2006 p2) que:

(...) família e escola: uma relação de ajuda 
relata que: atualmente a família tem passado 
para a escola a responsabilidade de instruir e 
educar seus filhos e espera que os professores 
transmitam valores morais, princípios éticos 
e padrões de comportamento, desde as boas 
maneiras até os hábitos básicos de higiene, 
justificando que trabalham cada vez mais, 
não dispondo de tempo para cuidar dos 
filhos. Além disso, acreditam que educar em 
sentido amplo é função da escola.

A educação infantil veio com intuito de 
parceria com a família e não “substituta 
da mãe”, o que acarreta uma confusão nos 
papeis acerca da função da instituição. 
Segundo Andrade (1998): 

(...) à família é o primeiro núcleo social que 
abriga o homem. É ela quem vai dar condições 
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a criança de construir seus modelos de 
aprender a aprender. A família coloca-se 
como filtro que capta o colorido social, 
modificando-o, integrando-o ao seu próprio 
espectro e nesse movimento vai construindo 
para a individualização da criança que abriga 
no seu ventre.

A instituição de um modo geral tem como 
papel o de redefinir sua estrutura de acordo 
com as mudanças e o público frequentado, 
uma vez que na atualidade ela não é apenas 
um ambiente onde os currículos e regras 
são desenvolvidos, e cumpridos há também 
uma responsabilidade, que deverá ser 
implícita e explicita para que se possam 
viver comumente em sociedade, afinal é 
um  espaço que sua “clientela são de todos 
os  tipos e de dificuldades sociais, culturais, 
econômicas o que representa a imagem de 
nossa condição e da conduta política. Para 
conseguir um novo trabalho, é necessário que 
haja mudanças significativas, daí só então a 
instituição escolar e a família para que ocorra 
esta mudança para  uma sociedade melhor 
e com uma educação de e conivência de 
qualidade.

De acordo com Brandão (2010) que cita a 
LDB: 

(...) art. 2 da LDB, a educação é dever da 
família e do estado e é importante que os 
pais garantam a educação escolar dos seus 
filhos. Está deve ser inspirada nos princípios 
de liberdade proporcionando suas condições 
necessárias para que a criança usufrua de  
seus direitos e dos seus ideais de  
solidariedade humana, tendo por 
finalidade seu preparo e qualificação. É na 
educação escolar que se obtém o pleno  

desenvolvimento do educando, devendo-
se considerar que o papel dos pais e das 
instituições é formar cidadãos capazes de 
trabalhar conviver na sociedade.

A realidade vista na escola faz com que se 
entristeça, já que mostra famílias afastadas 
que voltaram a ver as creches como depósitos 
de crianças, que vão somente para brincar e 
ser cuidadas, sendo apenas um espaço de 
ocupação sem significado.

AS FAMÍLIAS DO SÉCULO XXI

O reflexo de descaso dos pais na creche 
apresenta outro lado percebido nas 
vivências em sala de aula, onde quando se 
necessita de uma reunião com os pais com 
objetivo der apresentar as dificuldades e 
progressos pelo seu filho, e também muitas 
vezes comportamento, muito se ouve “eu 
não sei o que fazer com ele/ela”, sendo 
repetida diversas vezes por várias famílias, 
que atribuem a responsabilidade daquela 
criança totalmente à escola e apresenta se 
a fragilidade familiar vivenciada por aquela 
criança.

Uma pesquisa apresentada por em um 
artigo publicada num site de psicologia 
apresenta e define diferentes formas de criar 
seus filhos, por Diana Baumrind (2015):

– O estilo Autoritário: o pai diz: “É assim 
porque eu disse e ponto.” (100% exigência 
e firmeza). Exerce-se uma supervisão muito 
forte e a ternura fica restrita. Em casos 
extremos, pode tornar-se abusivo.

– O estilo Permissivo: o pai diz: “Faça o 
que quiser filho lindo.” (100% sensibilidade e 
interesse). O nível de cuidado é de moderado  
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a alto, com pouco controle. Não há coerência 
na aplicação das regras de disciplina; todos os 
desejos e impulsos de crianças são aceitos.

– O estilo Negligente: o filho diz: “Onde 
está papai/mamãe?” (0% exigência e firmeza 
e 0% sensibilidade e interesse). Esses pais 
carecem do compromisso necessário com 
seus filhos e a supervisão está ausente.

– O estilo Democrático: o pai diz: “Agora 
você entende por que é tão importante que 
você obedeça as regras?” (50% exigência e 
firmeza e 50% sensibilidade e interesse). 
Costumam serem pais muito amorosos 
que exercem um controle moderado e 
favorecem as habilidades sociais. Costumam 
acompanhar as exigências com razões e 
respeitam a independência dos seus filhos.

A CONSTATAÇÃO E O ESTILO 
ESCOLHIDO – COMO SABER

Todos os estudos acordam entre si que 
as crianças com pais que usam o estilo de 
criação democrático, ou seja, que têm uma 
disciplina moderada, muita comunicação, 
usam a lógica para obter cooperação, e dar 
bons exemplos, têm maior sucesso a curto e 
longo prazo.

Essas crianças são adaptáveis 
independentes e colaboradoras. A pesquisa 
mostrou também que essas crianças são 
menos suscetíveis à pressão negativa de um 
grupo e sabem escolher bons amigos. Elas 
têm boa autoestima e respeitam os outros. 

A verdade é que, embora o estilo de 
criação democrático seja o mais saudável 
e eficaz, é também o mais difícil de pôr em 

prática. Por quê? Porque exige muito tempo 
e energia por parte dos pais; talvez por isso 
muitos optem por algum dos outros estilos.

Os pais de temperamento não conflitivo 
talvez optem pelo estilo permissivo, em 
razão de não estabelecerem regras nem 
administram disciplina. São “todo amor e 
compreensão”. Superficialmente não parece 
tão ruim. Afinal, ninguém gosta de ser “o 
mau da história”, especialmente com uma 
criança. No entanto, os resultados nem 
sempre são tão bons. Estudos mostram que 
as crianças com este tipo de criação são as 
mais propensas a sofrer de depressão. Além 
disso, revelam uma ligação entre o estilo 
de criação permissivo demais com o abuso 
de drogas, crime e promiscuidade. O mais 
irônico de tudo isso é que muitas dessas 
crianças chegam a acreditar que seus pais 
não as amam… Diante disto, que tal o estilo 
autoritário? Você provavelmente já ouviu 
dizer: “Meu pai era muito rígido e não me 
dava tanto amor, mas eu me saí bem.”. 

De acordo com Dene Garvin Klitzing, 
professor da Universidade de artigo publicado 
por Baumrind (2015), o resultado da criança 
não só tem a ver com o estilo de criação, 
mas também com o próprio temperamento 
do filho. Se a criança tem um temperamento 
positivo e uma mente aberta, ela pode chegar 
a florescer, apesar de suas circunstâncias. 
No entanto, ela tem muito mais chances de 
sucesso com uma boa criação.

Crianças com pais autoritários aprendem 
desde cedo a não falar sobre suas 
preocupações com seus pais e, portanto, 
tendem a serem mais influenciados por 
seus amigos o que indicam que possam 
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frequentemente se sentir frustradas e se 
rebelarem contra os valores e crenças de 
seus pais. Além disso, um estudo do Boston 
Medical Center descobriu que filhos de pais 
autoritários com concepções extremamente 
rígidas têm quase cinco vezes mais chances 
de serem obesos do que os filhos de pais 
com um estilo mais flexível e democrático.

E nos casos ao qual vivencia se a diferentes 
situações e percebe se que muitos dos pais 
acabam sendo negligentes, deixando a 
criança fazer o que deseja ou são totalmente 
autoritários, usando da agressão verbal ou 
física para que o mesmo atenda-os, tendo 
reflexo este no CEI (Centro de Educação 
Infantil) onde as crianças o demonstram por 
meio de seu comportamento. Como Içami 
(1996) diz:

 Os seres humanos têm inteligência para 
sofisticar a saciedade dos seus instintos 
e superar as dificuldades, solucionando 
conflitos para atingir a felicidade. A criança 
naturalmente quer fazer apenas o que tem 
vontade. É a educação adequada dada pelos 
pais que a capacitará a determinar o que 
deve ou não ser feito, com quem, quando e 
onde. É a inteligência que criou a civilização 
sobre o reino racional.

Ou seja, as crianças muitas pedem para 
ser orientadas no que fazer, mas os pais não 
percebem e acreditam que dar tudo para seus 
filhos, muitas vezes por não terem ganhado 
em sua infância, fara seus filhos mais felizes.

A UNIÃO POR UM BEM EM 
COMUM

Observa se a importância dos dois 

ambientes vividos pela criança e diante disso 
faz entender se a necessidade da mudança 
do olhar da família sobre a instituição e de 
sua participação efetiva como um aliado ao 
desenvolvimento de seu filho, no entanto, 
para que isso aconteça, é necessário que 
a família realmente contribua para a vida 
escolar de seus filhos. Que a família tenha 
um compromisso, um envolvimento na 
escola, atribuindo a criança um sentimento 
de carinho, fazendo com que se sintam 
protegidos e valorizados. 

Assim uma parceria escola e família são 
imprescindíveis, o que também deve ser 
oferecido pelos CEIS, demonstrando assim a 
necessidade de se caminhar juntos e pensar 
nestes pequenos seres que estarão formando 
e desenvolvendo suas características e 
identidade onde o olhar sobre o mundo, será 
de criação por meio dessas relações, sendo 
estas em que tendem a se tornar mais atentos 
e receptivos, aprendem a viver corretamente 
o jogo da afetividade e da interação.

Torres, (2018, p 66) disse: 
Educar uma criança sempre foi um  

trabalho difícil, na atualidade está  
complicada devido à pressão da sociedade 
e a tecnologia avançada exigindo de nós 
esforço, tempo e paciência. Ao educarmos 
temos que oferecê-la uma liberdade assistida 
com amor e sempre a disciplinando dando-
lhe tarefas antes do dinheiro. Criança sem 
uma educação sólida é como uma pipa no ar 
se darmos a linha ela some e se arrebentar 
perde-se. 

Içami (1996 – 16), diz:
A força dos pais está em transmitir aos 

filhos a diferença entre o que é aceitável 
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ou não, adequado ou não, entre o que é 
essencial e supérfluo, e assim por diante. 
Pedir um brinquedo é aceitável, mas quebrar 
o brinquedo meia hora depois de ganhá-lo e 
pedir outro é inaceitável.

Em vários momentos em seu livro, 
Disciplina na medida certa, Içami nos 
apresenta relatos e experiências na sua 
carreira de psicoterapeuta que evidenciam 
a falta de comprometimento dos pais com 
a formação pessoal de seus filhos, não 
os ensinando sobre o respeito, controle 
pessoal e emocional e usando de meios 
compensatórios para fazer com que as 
crianças obedeçam e se comportem.

Isso vem afetando gerações, que vão para 
escola sem nenhuma base e assim fazem com 
que as professoras tenham que se posicionar 
para ensinar-lhes o básico que é respeitar 
os mais velhos, seguir regras e rotinas que 
permitam uma boa convivência com todos 
e até mesmo terem momentos afetivos, por 
não possuírem em seu lar.

E assim a educação infantil que vem 
lutando por anos para que seu propósito de 
educar seja compreendido como a ampliação 
do desenvolvimento global das crianças, 
acaba voltando a sua antiga função de acolher 
crianças sem estrutura familiar, muitas vezes 
com muitos irmãos, às vezes estudando 
na mesma CEI, demonstrando a facilidade 
existente no dia de hoje de gerar filhos e 
logo poder deixa lós em uma instituição que 
ira cuidar integralmente deste pequeno, sem 
ter muitas preocupações e sendo mais um a 
ser educado na escola. 

É triste ver a realidade as quais muitas 
pedagogas vivem, fazendo o possível e 

impossível para atender a todas as crianças, 
mas infelizmente é impossível atender a 
quantidade que se tem em sala de aula e 
muito mais difícil saber que muitas vezes 
recorrer à família poder agravar mais a 
situação, do que ajudar, entendendo que o 
processo de aprendizagem e “crescimento” 
do ser humano ocorre a qualquer momento, 
nas mais diversas e diferentes situações, 
proporcionadas ou não, propositalmente ou 
não uma vez que a vida lhe apresenta, sendo 
assim entende se que é função essencial 
da família ser parceiro da educação, 
aprendizagem e desenvolvimento, pois ela 
é que define, e modela em si desde idade 
inicial, o que seus filhos necessitam para 
estudar, quais instituições devem participar 
e o que é obrigatório saber para tomar as 
decisões que os favoreçam no futuro como 
cidadãos participativos e críticos.
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Podemos observar que o maior prejudicado neste tema 
são as crianças, que acabam não conseguindo ser vistas no 
seu total, já que vivem realidades diferentes dentro do seu 
lar e do ambiente educacional, formando seres agitados, 
com comportamentos diferenciados do comum, já que se 
confundem com os diferentes mundos ao qual vivem que 
sem um olhar apurado da família e escola, se torna inviável 
entende-las.

Segundo Lançam:
(...) a importância da primeira educação é tão grande na 

formação da pessoa que podemos compará-la ao alicerce 
da construção de uma casa. Depois, ao longo da sua vida, 
virão novas experiências que continuarão a construir a casa/
indivíduo, relativizando o poder da família (LANCAM, 1980 
apud BOCK, 1989, p. 143). 

Em fim as creches iniciaram como auxilio às famílias 
trabalhadoras por necessitarem de espaços para seus filhos, 
se tornaram direito adquirido às crianças como ampliação do 
desenvolvimento, mas muitas vezes são vistos pela família 
como “depósito”, onde deixam seus filhos durante o dia para 
poderem fazer suas tarefas do dia a dia, despreocupadas 
muitas vezes com o desenvolvimento global de seu filho, se 
importando somente se ele comeu, fez suas necessidades ou 
não ou ainda se  saiu com nenhum machucado, demonstrando 
o descaso com seu filho e com o profissionalismo dos 
educadores é importante que   a  vida familiar e a vida escolar 
sejam simultâneas e complementares, é importante que os 
pais e os professores, as crianças/estudantes compartilhem 
seus conhecimentos, analisem os problemas de suas 
atividades diárias buscando envolver as nuances de cada 
situação, uma vez que tudo o que se relaciona aos alunos 
tem a ver, sob algum ângulo, com a escola e vice-versa.

Este é um tema que se amplia por si só, não consegue 
se esgota-lo, somente entender que com a discussão neste 
artigo mostra se a necessidade de rever o olhar tido na 
educação infantil, como um espaço além do brincar, sendo 
uma das fases mais importantes na vida e na formação dos 
pequenos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A CRIATIVIDADE E O ESTÍMULO DA 
IMAGINAÇÃO COMO RECURSO NO 
ENSINO DO BALLET CLÁSSICO EM 
CRIANÇAS DE 4 ANOS
RESUMO: O Ballet Clássico é uma dança com movimentos, gestos e padrões que surgiram 
na época da Renascença no século XVI, houve uma evolução da técnica da dança que hoje 
encanta as novas gerações. Na infância as crianças na faixa etária dos 4 anos estão numa 
fase de grandes mudanças e o estímulo do desenvolvimento através do universo criativo 
e imaginário em que se encontram poderá ser ampliado com a arte do ballet clássico. Foi 
realizada uma revisão de literatura com base em livros e diversos artigos científicos. Este 
presente trabalho verificou que a imaginação é uma ferramenta essencial para enriquecer o 
mundo da fantasia criativa desenvolvendo o cognitivo, afetivo e estético, essenciais para a 
dança da criança e sua vida, com um ballet clássico encantador e rico em significados para 
as crianças de 4 anos.

Palavras-Chave: Dança; Ballet Clássico; Criança; Imaginação; Criatividade.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho foi realizado por meio da 
revisão de literatura, pautado em variados 
artigos científicos e livros. A dança têm suas 
origens desde a antiguidade como rituais de 
passagens, marcas, agradecimentos, caráter 
religioso e conta a história dos povos, seus 
costumes, suas crenças e mais profundas 
tradições. 

O Ballet Clássico surgiu na Renascença, 
no século XVI, na corte dos Médicis, na 
França, com movimentos, gestos e padrões 
pertinentes à época.   A técnica evoluiu para 
passos com leveza, agilidade e os bailarinos 
buscam o controle do corpo nos exercícios 
de maneira expressiva sem limitações. 
Discutiremos sobre o Ballet Clássico suas 
origens, inserção no mundo e características 
tão específicas desta dança que encanta 
gerações e seus atributos importantes para 
a vivência desta arte.

Estudaremos sobre a infância e as 
marcas da faixa etária dos 4 anos, seu 
desenvolvimento e potencialidades da faixa 
etária, um período caracterizado por intensas 
mudanças. A melhora da coordenação e 
seu aprendizado possibilitam as crianças 
experiências positivas de alegrias, sucessos 
e realizações.

Em seguida, apreciaremos o universo da 
imaginação e criatividade tão inerentes à 
humanidade e sua importância no cotidiano. 
As crianças conseguem ver o novo em tudo 
no mundo, e desta possibilidade surge a 
imaginação, que está presente em diversas 
áreas: a pedagogia, a filosofia, psicologia e 
a teoria literária. Sendo que a pedagogia da 

imaginação permite que as crianças vão além 
das ideias convencionais com uma fonte de 
invenção .

A imaginação é a base para a criatividade, 
sendo um potencial humano sublime com 
componentes essenciais da originalidade em 
diversos momentos da vida. A sensibilidade 
eleva a criatividade, a expressividade e as 
criações no complexo universo infantil. 
Irei associar neste estudo a imaginação e a 
criatividade tão peculiar ao mundo da criança 
na arte do ballet clássico, mergulhando na 
fantasia das crianças de 4 anos.

BALLET CLÁSSICO

A dança ao longo da história da humanidade 
foi utilizada como forma de expressão e 
comunicação das emoções das pessoas. 
Marcando diferentes passagens importantes 
dos povos, tais como: agradecimentos das 
colheitas, rituais, cura de doenças, pedido de 
chuva, celebrar a vida, comemorar a morte (no 
caso dos combates), sedução, integração do 
homem com a natureza, cerimônias religiosas, 
fertilidade e influências  educacionais. 

Muitos povos contribuíram para a dança 
hoje, por intermédio de suas experiências 
e crenças os países europeus, orientais 
passando por todo o mundo. Algumas 
civilizações antigas tiveram como principal 
foco os rituais sagrados e religião nas 
danças. E alguns povos tiveram um caráter e 
valorização educacional para a dança.

Em Roma, os exercícios físicos objetivavam 
melhor rendimento militar, mas na escola 
de retórica um dos complementos que os 
jovens vivenciavam eram as ciências e artes, 
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trabalhando a música e a dança, está dança 
fazia parte de rituais religiosos, por volta de 
200 a C. a dança passa a fazer parte da vida 
das famílias. Porém, os romanos patrícios 
percebem a diferença entre seu estilo de 
dança e as dos gregos, decidindo investir em 
“professores” para ensinar-lhes a dança dos 
demais povos, institucionalizando o ensino 
de dança.

Há duas tendências no ensino de dança à 
aristocracia com movimentos mais refinados 
realizando danças referentes à sua classe 
social e as das comunidades campesinas com 
cultos secretos que mantinham a tradição 
popular.

Na Idade Média, de 476 a.c. a 1453 a 
dança perdeu espaço, devido à severa visão 
da igreja. Apesar de haver permissão com 
restrições a dança das carolas uma espécie 
de roda em torno do altar, já que na bíblia a 
dança já fora citada.

Segundo Achcar (1998), na Renascença, 
ocorre a influência humanista que expressa 
a beleza do corpo e do espírito, a dança 
passa a fazer parte da educação da nobreza. 
Nascendo o ballet clássico na corte 
dos Médicis um famoso espetáculo foi 
apresentado “Ballet Comunique de la Reine”, 
realizado por Balthazar de Beaujoleux, 
no Palácio Bourbon de Paris em 15 de 
outubro de 1581, influenciaram as futuras 
companhias de ballet.

O ballet é um espetáculo teatral dançado, 
tendo um enredo envolvido por músicas 
e coreografia, mediante movimentos e 
passos previamente estabelecidos, com uma 
nomenclatura em francês. Na corte de Luís 
XIV, o ballet atingiu seu apogeu, segundo a 

criação da Académie Royale de la Danse, em 
1661 Paris.

O ballet é considerado uma arte secular, 
com histórias de amores e idílicas, com 
uma técnica bem específica, por volta do 
século XVII o ballet tornou-se acadêmico, 
desta forma ocorreu uma sistematização do 
ensino, com nomenclatura própria e regrais 
corporais.

É importante destacar que o ballet se 
tornou clássico, após um século de regras e 
tradições constantes, devido à dificuldade 
dos bailarinos acadêmicos em executar os 
movimentos com a precisão que o ballet 
exige eles foram alterando os figurinos para 
melhora na execução das técnicas. O ballet 
clássico permite variadas possibilidades 
físicas do corpo humano, de tal forma que 
apresente um estado emocional numa 
sincronia harmoniosa entre músculos, ritmo 
e estética.

No ballet clássico profissional, existe uma 
constante busca da aproximação à técnica 
“perfeita” com ensaios exaustivos de 8 a 
10 horas por dia, mas há uma preocupação 
com a estética, mantendo o corpo com 
formas alongadas e retilíneas. Serão citados 
agora atributos essenciais para o bom 
desenvolvimento da dança, segundo Achcar 
(1998):

- Beleza : 
• Melhora da postura do corpo por meio 

de exercícios;
• Os exercícios ajudam a queimar 

gorduras em excesso;
• Aumenta a capacidade respiratória;
• Desenvolvem a naturalidade na 

execução de movimentos.
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- Visão :
• Desenvolve a capacidade de perceber 

formas e linhas harmônicas.
• Precisão :
• A velocidade na execução de 

determinados movimentos controlam e 
disciplinam o Sistema Nervoso e os músculos.

• Coordenação :
• Exercícios como saltos, pontas, 

equilíbrio e baterias exigem esforços 
grandes, fazendo trabalhar os músculos na 
sua capacidade máxima.

- Flexibilidade :
• A liberdade de movimentos, dentro de 

um controle muscular, unida à força, propicia 
a execução de movimentos difíceis e bem 
técnicos. 

- Tenacidade :
• Para uma melhor compreensão ela 

associa-se a dois atributos essenciais – 
estética e musicalidade.

• Imaginação :
• É fundamental para o bailarino, e é 

considerado um artista, devemos considerar 
que este atributo é uma tendência natural 
do ser humano, mas ela pode e deve ser 
desenvolvida.

• Expressão :
• Saber expressar suas emoções por 

intermédio da técnica.

CRIANÇA DE 4 ANOS

Segundo Anjos, Oliveira e Velardi (2015), 
a infância é marcada por um período de 
crescimento e rápido desenvolvimento do 
sistema nervoso central, é importante uma 
ampla variedade de estímulos ambientais 

que permitam o desenvolvimento motor, 
cognitivo e afetivo-social.  O brincar ocupa 
grande parte do tempo na infância, e pode 
ser tido como o trabalho da criança segundo 
Gallahue, permitindo um conhecimento dos 
movimentos e suas potencialidades e um 
novo aprendizado sobre seus corpos.

Até os 4 anos as crianças querem sempre 
o papel principal nas brincadeiras, sem 
dividir brinquedos e aceitar com facilidade 
outras ideias que não sejam as delas, sendo 
considerado como o egocentrismo , segundo 
Piaget (1976), é tido como uma incapacidade 
de se colocar no lugar do outro. Torna-
se primordial o brincar em grupo e estar 
na escola, assim a criança consegue se 
diferenciar dos outros e ainda descobre 
sua originalidade e autonomia, inicialmente 
demonstra-se autoritária impondo suas 
ideias, porém na convivência necessita de 
aprovação do grupo e assim passa à ter uma 
atitude mais flexível.

Segundo Malinae Bar-Or (2009), os 
sistemas sensoriais devem ter uma grande 
gama de experiências nos mecanismos 
propioceptivos, proporcionando as crianças 
diversificados contatos sensório-motor, 
permitindo a execução de movimentos com 
uma complexidade crescente, e propiciando 
uma integração da coordenação motora com 
o processamento cognitivo de acordo com a 
capacidade de cada criança.

Nos primeiros anos de vida o estágio pré-
operacional, segundo Piaget é um importante 
período de desenvolvimento, o brincar acaba 
se tornando um recurso fundamental para as 
habilidades amplas e finas das crianças.

Por meio da brincadeira, a criança 
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desenvolve muitas capacidades de 
manipulação, estabilidade e locomoção 
essenciais, permitindo ainda o controle 
da musculatura, com 4 anos a criança já 
apresenta confiança, expandindo seus 
horizontes, por meio da afirmação própria 
da personalidade, testando seus limites 
e ampliando suas capacidades de forma 
surpreendente e complexa. De maneira 
que os envolvidos neste processo possam 
conhecer as características, potenciais e 
limitações dessas crianças, possibilitando 
experiências efetiva que auxiliem nas 
necessidades e interesses para melhora no 
nível de capacidade.

Nesta fase é importante permitir uma vasta 
gama de oportunidades para o jogo motor 
amplo com experiências de movimentos 
e atividades que priorizem à solução de 
problemas, visando a melhora na criatividade 
e exploração dos espaços pela criança, com 
reforço positivo estimulando a formação dos 
mesmos.

Segundo Faria (2007), as atividades 
precisam possibilitar uma ênfase nos 
aspectos cognitivos e coordenativos, em 
momentos prazerosos e diversificados com 
a prática de diversas habilidades motoras. 
É importante que as crianças brinquem, 
descubram, inventem e convivam entre si 
vivendo sua infância. 

IMAGINAÇÃO

Segundo Girardello (2011), a criança 
consegue ver o novo em tudo no mundo, 
a imaginação é um espaço de novas 
possibilidades rumo ao possível, este 

podendo ser realizado ou não. A emoção 
imaginativa faz parte da infância, através das 
brincadeiras, histórias, vivências de arte e a 
natureza, auxiliando neste processo o adulto 
como um mediador, e para Warnock (1976) 
as crianças devem ser estimuladas a ouvir e 
olhar de forma diferente.

É essencial segundo Jean (1990), uma 
pedagogia poética, que permite para o 
docente a invenção de si mesmo. Os estudos 
sobre a imaginação da criança podem ser 
encontrados em diversas áreas na: filosofia, 
psicologia, na pedagogia e na teoria literária, 
trazendo contribuições ao desenvolvimento 
da imaginação.

É necessário uma profunda vivência 
imaginativa da criança, com um tempo 
dedicado à este momento, um certo vazio. 
Podemos observar o ato do imaginário nas 
histórias da Alice no País das Maravilhas, 
enquanto Alice está sentada na beira do 
lago, com sua irmã sem fazer nada, segundo 
Carrol (2007), outra história vêm de Monteiro 
Lobato, quando Narizinho em sua sonolência 
viaja para o reino das Águas Claras, e temos 
assim um desencadear da história, pois para 
Greene (1995) a imaginação permite um olhar 
pelas janelas do real, conseguindo diversas 
experiências com novas possibilidades. 
Estes momentos também podem acontecer 
no contato com a natureza .

As narrativas infantis possibilitam 
uma observação de imagens e aumento 
de repertório na  imaginação de cenas, 
personagens enredos e são o aspecto central 
da vida imaginativa das crianças, bem como 
apreciadas pelas mesmas.

A imaginação é citada por Brann (1991) 
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e Ricoeur (1978) como clareira luminosa, 
que precisa ser alimentada de imagens 
novas, para ser tão presentes nas crianças. 
A imaginação das crianças é ampla e deve 
ser explorada, por intermédio de atividades 
que permitam a formação de imagens e 
dramatizações. Ao incentivar as crianças a 
integrarem um programa de educação de 
movimento, ocorre a superação algumas 
vezes de se tornarem tímidas, mostrando o 
que elas podem fazer.

Sendo que para Rustin e Rustin (1987) 
a arte e a brincadeira fornecem um espaço 
onde os conflitos podem surgir e permitam 
sua transformação. Devemos considerar 
que a descobertas e investigação de novos 
símbolos, acontecem pelas referencias 
pessoais dos indivíduos.

Segundo Gallahue e Ozmun (2001), ao 
considerarmos uma imaginação fantástica, 
ela permite a imitação de variadas ações 
e símbolos, sem ter uma preocupação na 
execução dos acontecimentos. A nossa 
capacidade de organizar diversas atuações, 
eventos e associar objetos, tornam o mundo 
imaginativo com as associações ao universo 
da fantasia com aspirações, expectativas e 
prioridades interiores.

Segundo Egan (1992) a imaginação é uma 
fonte de invenção, de novidade, que vem da 
habilidade, vivacidade e energia, envolvendo 
todas as funções mentais, estimulando 
a pedagogia da imaginação, para que as 
crianças vão e sintam além das ideias 
convencionais.

Segundo Gallahue e Ozmun (2001), 
a imaginação se torna a base para toda 
a atividade criadora e Vygotsky (2003) 

contribui afirmando que desta forma a 
imaginação está nos aspectos da vida cultural, 
permitindo a criação artística, científica e 
técnica das crianças, e haverá uma atuação 
da imaginação de acordo com a escala do 
seu desenvolvimento.

CRIATIVIDADE
Segundo Ostrower (1997), a criatividade 

pode ser considerada como um potencial 
humano de grande valor, segundo Sanchez 
(2003) a criatividade é a sublime dimensão 
da humanidade, por meio dela temos 
uma chave especial para a capacidade da 
evolução humana, ocorrendo de acordo com 
o contexto social em seu desenvolvimento, 
transformando a realidade. Existem casos 
que a criatividade pode ser exteriorizada 
naturalmente, por ser uma função da mente 
humana, porém às vezes precisa ser ativada 
com estímulos internos e externos.

Segundo Gardner (1999), cada pessoa 
têm um perfil criativo diferente, desta 
maneira há grande dificuldade de definição 
do termo. Vários estudiosos denominam o 
tema como algo bem complexo num termo 
multidimensional, com novas invenções, 
produto novo, como capacidade de síntese 
e análise, uma nova ideia, como resolução de 
problemas, ou de uma teoria, considerando 
os componentes criativos, surgem de formas 
variadas e em multiplicidade, fazendo o 
indivíduo a ver o diferente com originalidade 
em todos os setores da vida.

Segundo Ostrower (1977), o ser 
humano é criativo fazendo parte do seu 
próprio potencial como uma necessidade, 
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de acordo com o seu contexto cultural. 
O ato de criar envolve a capacidade de 
compreender, com significado, ordenação, 
relação e configuração, essa busca permite 
uma profunda motivação humana de criar. 
Segundo Lima e Carvalho (2008), nesses 
processos de criação temos a intuição, que 
vai se tornando consciente sempre que são 
expressos, vão ganhando forma.

Os processos de criação e intuitivos estão 
ligados ao ser sensível, a sensibilidade é 
patrimônio dos indivíduos em diferentes 
graus, sendo considerada a entrada das 
sensações. A cultura orienta o ser sensível e 
consciente, possibilitando uma sensibilidade 
aculturada, orientando ainda o fazer e 
o imaginar individual. A sensibilidade se 
transforma em criatividade, pois é nesse 
nível sensível que o ser humano cria, com 
a sua capacidade de perceber o passado 
e o presente de maneira sequencial das 
passagens da sua história estruturando 
suas intenções com a memória de forma 
importante para o  ato de criar.

Segundo Lima e Carvalho ( 2008), a 
criação surge de uma motivação interior, 
acontecendo um controle interior no nível 
psíquico, trazendo aos indivíduos que criam 
o sentimento gratificante de produtividade, 
amplitude do ser no ato de criar, com uma 
realidade nova ampliando os níveis de 
consciência e complexidade.

Para Vygotsky (2003) a imaginação é a base 
de toda a atividade criadora, apresentando 
nos aspectos da vida cultural, permitindo 
a criação artística, técnica e científica. E 
segundo Calvino (1990) a pedagogia da 
imaginação, possibilita um controle do 

olhar interior sem sufocar, encontrando um 
passageiro fantasiar da criação. Segundo 
Araújo e Scheffer (2008),  já para Egan 
(1992) essa mesma pedagogia implica em 
estimular as crianças estarem além das ideias 
convencionais.

Segundo o poeta modernista Oswald de 
Andrade (2006), as crianças são inspiradoras 
dos adultos em seus processos de criação e 
concepção do mundo, ele passou a observar 
as criações das mesmas buscando conhecê-
las. A visão de artistas e críticos também 
modernistas no Brasil, tais como Mário de 
Andrade, Mário Pedrosa, Flávio de Carvalho, 
Anita Malfatti e outros artistas seus 
contemporâneos com Paul Klee e o arquiteto 
Bruno Munari sobre as criações  infantis e 
dos adultos no âmbito das  artes. Segundo 
Faria (2007), as crianças compõe uma rede 
de significados, a partir de suas influências 
nos diferentes contextos que estão inseridas 
e também construídas e marcá-los com suas 
ideias e realizações.

Sugere-se que a infância possa ser 
concebida como uma etapa da vida na qual 
as crianças são vistas como seres falantes, 
criativos, e isto sobretudo quando ainda 
estão livres das tradicionais tutelas sociais, 
tais como os padrões escolares, restritivos 
de imaginação e criatividade.

A capacidade criadora das crianças 
traz a multiplicidade de expressões num 
encontro com o fantástico do imprevisto em 
sua pluralidade, imaginação e curiosidade 
das mesmas, destacando a criança 
como protagonista num olhar voltado a 
complexidade da criação infantil, segundo 
Mário de Andrade (1975) num cenário com 
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criações potencializadas, das invenções 
diárias, provocando uma apreciação estética 
do mundo recriado juntamente com as 
crianças.

Para Cisek (1910), as crianças ao criar 
são elas mesmas e passa a defender a arte 
infantil, propondo um local onde as crianças 
poderiam criar, sugerindo assim a arte como 
algo essencial à educação. Segundo esses 
artistas a escola deveria ter um espaço como 
ateliê para contemplar a criação e a expressão 
em diferentes linguagens como o desenhar, 
pintar, dançar, ouvir e produzir música e 
teatro. Paul Klee através da percepção de 
criação infantil sugere que as crianças são 
detentoras de talentos inspiradores para os 
adultos. As impressões que as crianças têm 
tornam-se importantes processos móveis e 
transformadores pela imaginação, ampliando 
o seu desenvolvimento de acordo com 
Ferreira e Silva (2001).

O BALLET CLÁSSICO, 
A IMAGINAÇÃO E A 
CRIATIVIDADE NA CRIANÇA 
DE 4 ANOS

O surgimento da dança aconteceu como 
uma forma de expressão e comunicação 
entre as pessoas e o Ballet Clássico ao nascer 
na Renascença têm sua influência humanista, 
expressando a beleza do corpo e do espírito.

Segundo Achcar (2001), o ballet possui 
vários atributos essenciais para a execução 
da dança e irei destacar a imaginação como 
fundamental para os bailarinos, por serem 
considerados artistas e a expressão, pois 

precisam transmitir de forma intensa suas 
emoções através da técnica.

Os adultos envolvidos neste processo de 
ensinar precisam renovar a sua arte com 
as produções das crianças, construindo 
outras possibilidades e abrindo caminhos 
com elementos que rompam padrões tão 
determinados pelo tecnicismo do ballet. 
Cabendo ainda a esses profissionais da 
educação tornar visíveis as capacidades de 
realizações dos alunos, valorizando suas 
produções em diferentes espaços.

Devemos considerar que o ballet clássico 
tão tecnicista ocorre especialmente no âmbito 
profissional, onde os bailarinos participam 
de ensaios exaustivos de 8 à 10 horas por 
dia na  busca de movimentos praticamente 
perfeitos, para seus espetáculos.

Segundo Faria (2007), quando as produções 
realizadas pelas crianças encontram um 
local próprio para elas com a multiplicidade, 
as diferenças dos movimentos do corpo, a 
criação, o ser criança deve valorizado, porque 
elas têm suas vozes e necessidades legítimas 
segundo Mário de Andrade.

Para Staccioli (2002) é importante a 
construção de olhares, contemplando 
diferentes leituras das produções das 
crianças com um percurso metodológico, 
numa capacidade de maravilhar-se com novas 
percepções, o deslumbramento proposto 
verifica as criações no mundo infantil para 
o seu amplo desenvolvimento. Os artistas 
modernistas brasileiros observam nas ações 
pedagógicas a ideia que as crianças criam e 
expressam diversificadas formas próprias da 
infância. 

A emoção imaginativa faz parte da vida 
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da criança e deve ser estimulada com: 
histórias, brincadeiras e vivências variadas 
de arte, neste aspecto o ballet possibilita 
a imaginação com a apreciação de músicas 
diversificadas, formação de imagens e 
dramatizações dançantes, numa integração 
da educação pelo movimento, promovendo 
a superação da timidez. 

Segundo Girardello (2011), verificando a 
imaginação fantástica, ela possibilitará um 
mundo mais imaginativo com expectativas 
e prioridades interiores, num contato 
com a arte do ballet estimulante ser 
ter uma preocupação na execução dos 
acontecimentos, permitindo que as crianças 
sintam além das ideias convencionais.

Segundo Vygotsky (2003) a imaginação 
é a base da atividade criadora, formando 
aspectos importantes da vida cultural, com 
a criação artística, científica e técnica das 
crianças dentro do seu desenvolvimento.

A criatividade por sua vez é um potencial 
humano de grande valor, às vezes há 
necessidade de ser estimulada com fatores 
internos e externos e a fantasia que o ballet 
resgatada durante suas aulas é enriquecedora, 
quando mergulha nesta dimensão infantil.

O ato de criar fornece uma grande 
motivação humana, pois permite uma 
capacidade de compreensão, com relação, 
significado e ordenação, e todas as vezes 
que esses processos são expressos incluindo 
aqui a dança eles vão ganhando forma e a 
leveza do ballet clássico, com sensibilidade.

Para Mário de Andrade(1975), a criança 
como protagonista participa da multiplicidade 
de expressões em sua fantástica pluralidade, 
curiosidade e imaginação, tendo uma 

complexidade capacidade de criação.
Nesta fase da infância é marcada pelo 

crescimento e rápido desenvolvimento do 
sistema nervoso central, devendo ocorrer uma 
grande variedade de estímulos ambientais. 
Os sistemas sensoriais necessitam que uma 
grande variedade de experiências, permitindo 
a integração da coordenação motora com o 
processo cognitivo de cada criança.

Segundo Piaget (1976) o brincar amplia as 
habilidades amplas e finas das crianças, e as 
experiências de movimentos devem priorizar 
solução de problemas, com foco na melhora 
da criatividade. E ainda Danilo Russo fala 
sobre a importância das crianças brincarem, 
descobrirem e inventarem durante sua 
infância.
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Samarah e na Escola Doce 
Geração, Professora de Dança – 
na Creche Angelina Vieira.

Para Egan (2007) as vidas das pessoas tornam-se 
significativas através do compartilhar imaginário das 
emoções, esperanças, intenções etc. A imaginação deve 
ser estimulada por histórias na educação, desmistificando 
assim a separação da razão com a emoção, da sensibilidade 
com o intelecto, todas as áreas se complementam com a 
sensibilidade, invenção de novas hipótese e descobertas, 
vendo tudo sob uma nova luz, pela pedagogia do imaginário.

Desta forma a imaginação como ferramenta de 
possibilidades desde a infância é essencial ampliando o seu 
desenvolvimento nos mais diversos aspectos da sua vida e 
o ballet como arte irá enriquecer esse mundo da fantasia 
criativa. Para Brann (1991), a imaginação pode ser vista 
como uma clareira cognitiva, possibilitando a percepção e a 
reflexão que destaquem testes variados livres de pressões.

É importante que as crianças vivenciem o imaginável para 
o seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e estético, tão 
essenciais para a arte da dança e para toda a vida com um 
sentido criativo, ampliando suas aptidões e caminhando para 
desenvolver o conhecimento do ballet clássico encantador, 
cheio de significados e lúdico adequados para as crianças 
de 4 anos no qual foi feita toda a revisão de literatura deste 
artigo.

Pois para  Greene (1995), a fruição estética é fundamental 
à imaginação para que não haja um congelamento do 
pensamento imaginativo, ocorrendo um trabalho equilibrado 
com as crianças de atenção nas linhas, contornos, sons, 
ritmos, formas e até mesmo figuras de linguagem.

O papel do professor mediador com a qualidade imaginativa 
dos pequenos com momentos de criação é essencial para 
haver possibilidades de interação lúdica com estimulações 
no universo da dança e sua ampla atividade com um  
faz-de-conta envolvente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A DIAGNOSE NO ATENDIMENTO 
PSICOPEDAGÓGICO
RESUMO: O diagnóstico psicopedagógico pretende identificar e avaliar falhas ou entraves no 
processo de aprendizagem, analisando o estudante, suas ralações interpessoais e o ambiente 
social no qual está inserido, para, através deste, encontrar soluções que se apliquem a estas 
falhas. O presente artigo discorre sobre as etapas do processo de diagnose, traçando um 
panorama bibliográfico que objetiva evidenciar as contribuições da neuropsicopedagogia para 
o desenvolvimento dos processos aprendizagem e as dinâmicas, conexões e plasticidade do 
cérebro humano envolvidos nas patologias e na aprendizagem. Destacando que esta ciência 
em muito pode contribuir para o conhecimento e tratamento dos diversos transtornos e 
dificuldades de aprendizagem.

Palavras-Chave: Diagnóstico Psicopedagógico; Aprendizagem; Anamnese; Laudo.
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INTRODUÇÃO

A aprendizagem é o foco de estudo da 
Psicopedagogia, que surgiu da necessidade 
de se conhecer as dificuldades e problemas 
de aprendizagem, que não eram alcançados 
nem pela Psicologia nem pela Pedagogia, e 
buscar soluções para as mesmas. Os estudos 
iniciam-se primeiramente em conhecer os 
processos envolvidos na aprendizagem, 
estudando as características da aprendizagem 
humana: “como se aprende, como esta 
aprendizagem varia evolutivamente e está 
condicionada por vários fatores, como se 
produzem as alterações na aprendizagem, 
como reconhecê-las, tratá-las e preveni-las”. 
Essa dinâmica processual de um indivíduo 
analisando e estudando o outro toma as 
formas de um trabalho clínico preventivo. 
(BOSSA, 2007, p. 24).

De acordo com Felipe e Benevenutti 
(2013, p. 62) a nomenclatura dificuldades 
de aprendizagem está estreitamente 
relacionada ao indivíduo que não apresenta 
o desenvolvimento esperado para sua 
faixa etária e maturidade e apresenta 
peculiaridades específicas em seu processo 
de aprendizagem. 

A atuação da Psicopedagogia abrange um 
leque de áreas diversificado e esta atuação 
dar-se-á de forma a prevenir, compreender 
os processos de desenvolvimento e 
aprendizagem, e a terapia propriamente dita.

A Psicopedagogia seria a área de atuação 
mais indicada para atender às crianças com 
problema para aprender, porque oferece uma 
ação multidisciplinar e conta com um acervo 
de técnicas de diagnóstico e tratamento 

capazes de atingir e eliminar os problemas 
de aprendizagem em suas raízes. O trabalho 
psicopedagógico também auxilia o aluno 
na sua produção escolar e para além dela, 
ao colocá-lo em contato com suas reações 
frente à tarefa escolar, com seus vínculos 
com pessoas ou com conteúdos escolares, 
com seus lapsos, bloqueios, sentimentos de 
angústia e hesitações.

A ampla visão da multiplicidade de fatores 
envolvidos no processo de aprendizagem 
permite, ainda, à Psicopedagogia, 
reconhecer os limites de sua própria atuação 
e estabelecer prioridades de atendimento, 
seja alertando a escola para o papel que 
lhe compete, seja encaminhando os alunos 
para outros profissionais quando necessário. 
(SCOZ, 2009, p.160)

O fracasso escolar, que é o alvo principal 
das terapias psicopedagógicas, deve ser 
analisado em suas relações de produção 
escolar, estrutura orgânica e psicológica do 
indivíduo e o contexto sócio-cultural no qual 
está inserido.

Para a realização do diagnóstico 
psicopedagógico devem-se observar etapas 
distintas pelos objetivos aos quais se 
destinam. O diagnóstico psicopedagógico 
é composto de vários momentos que 
temporal e espacialmente tomam dimensões 
diferentes conforme a necessidade de cada 
caso. Assim, há momentos de anamnese 
só com os pais, de compreensão das 
relações familiares em sessão com toda a 
família presente, de avaliação da produção 
pedagógica e de vínculos com objetos de 
aprendizagem escolar, busca da construção 
e funcionamento das estruturas cognitivas 
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(diagnóstico operatório), desempenho 
em testes de inteligência e visomotores, 
análise de aspectos emocionais por meio 
de testes expressivos, sessões de brincar e 
criar. Tudo isso pode ser estruturado numa 
sequência diagnóstica estabelecida a partir 
dos primeiros contatos com o caso. (WEISS, 
2004, p.35).

As dificuldades de aprendizagem causam 
uma série de sentimentos negativos que 
levam o aluno a desenvolver inúmeros 
problemas de ordem social e psicológica 
tais como complexos, baixa autoestima, 
ostracismo, entre outros. Muitas vezes a 
criança ou o adolescente buscam formas 
de fazer parecer que está tendo um mau 
desemprenho escolar por desinteresse. Em 
sua visão admitir a dificuldade é o mesmo 
que dizer que é “burro”, o que é um golpe 
para a autoestima e para o ego, além de ser 
golpe para a saúde mental. (BOSSA, 2000, 
p.13).

A avaliação psicopedagógica é um dos 
componentes fundamentais para intervenção 
psicopedagógica, pois nela se embasam 
os parâmetros norteadores da prevenção 
e solução das dificuldades diagnosticadas, 
possibilitando o acompanhamento dos 
processos educacionais pelo educando  

Ela é 
...um processo compartilhado de coleta e 

análise de informações relevantes acerca dos 
vários elementos que intervêm no processo 
de ensino e aprendizagem, visando identificar 
as necessidades educativas de determinados 
alunos ou alunas que apresentem dificuldades 
em seu desenvolvimento pessoal ou 
desajustes com respeito ao currículo escolar 

por causas diversas, e a fundamentar as 
decisões a respeito da proposta curricular e 
do tipo de suportes necessários para avançar 
no desenvolvimento das várias capacidades 
e para o desenvolvimento da instituição 
(COLL; MARCHESI; PALACIOS, 2007, p. 
279). 

O termo Investigação foi introduzido e 
utilizado por Rubinstein (1987), e é, também 
parte da definição de psicopedagogia. O 
psicopedagogo tem como parte de suas 
atribuições uma busca minuciosa de cada 
área da vida da pessoa investigada, estudando 
suas expressões, seus gestos, seu tom de voz, 
sua expressão corporal, etc. Deve também ir 
alem do que é aparente, do que aquilo que 
o indivíduo estudado mostra, e detectar 
quando os problema não está em sua área 
de atuação e conduzir o indivíduo a um 
profissional especializado nessa dificuldade. 

O psicopedagogo é como um detetive que 
busca pistas, procurando solucioná-las, pois 
algumas podem ser falsas, outras irrelevantes, 
mas a sua meta fundamentalmente é 
investigar todo o processo de aprendizagem 
levando em consideração a totalidade dos 
fatores nele envolvidos, para valendo-se 
desta investigação, entender a constituição da 
dificuldade de aprendizagem (RUBINSTEIN, 
1987, p. 51). 

ANAMNESE

A entrevista de anamnese é aquela que o 
psicopedagogo realiza com pais e professores 
do aluno, intentando detectar a dificuldade de 
aprendizagem, elencando fatos e situações 
que acontecem na vida e no processo de 
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aprendizagem deste aluno. Tal entrevista 
deve seguir técnicas e métodos para que 
o resultado seja significativo e satisfatório 
tais como identificação, queixa principal 
e histórico familiar do aluno, informações 
estas que constituirão a base do diagnóstico.

Colocando em perspectiva que o sujeito 
é um ser social, a Psicopedagogia Clínica 
busca, através de investigação e tratamentos 
específicos, contribuir para a solução dos 
problemas de aprendizagem, e contribuir 
para o desenvolvimento integral do sujeito. 
(ESCOTT, 2004, p. 27)

Para Weiss(1997) a anamnese: 
Possibilita a integração das dimensões 

de passado, presente e futuro do paciente, 
permitindo perceber a construção ou não 
de sua própria continuidade e das diferentes 
gerações, ou seja, é uma anamnese da 
família. A visão familiar de vida do paciente 
traz em seu bojo seus preconceitos, normas, 
expectativas, a circulação dos afetos, e do 
conhecimento, além do peso das gerações 
anteriores que é depositado sobre o paciente. 
(WEISS, 1997, p. 61).

ENTREVISTA OPERATÓRIA 
CENTRADA NA 
APRENDIZAGEM

É a fase da investigação do modelo de 
aprendizagem, nela estão presentes apenas 
o psicopedagogo e o aluno, serão analisados 
os processos de aprendizagem, se estes 
foram realizados no desenvolvimento do 
aluno e em que medida ele está apto para 
sua própria autonomia.

Essa entrevista demanda a coleta de dados 
específicos, no entanto para consegui-los é 
necessário que a mãe sinta-se confortável 
e livre para falar o que quiser e para tanto 
a introdução dar-se-á com um tema geral 
para que a partir deste os dados desejados 
possam surgir (PAÍN, 1985, p. 43).

É importante ressaltar a importância e 
necessidade de se estabelecer um vínculo de 
confiança entre os envolvidos no processo de 
diagnóstico psicopedagógico (professores, 
família, a instituição escolar, o aluno e o 
psicopedagogo) favorecendo a coleta e a 
analise das informações

A maior qualidade e viabilidade do 
diagnóstico dependerão da relação 
estabelecida terapeuta-paciente: empática, 
de confiabilidade, respeito, engajamento. 
A relação de confiança estabelecida 
cria condições para inicio de qualquer 
atendimento posterior. (WEISS, 1997, p. 33)

PROVAS OPERATÓRIAS

Aplicam-se provas de conversação, 
seriação, espaço, classificação e de 
pensamento formal, voltadas para cada faixa 
etária.

O principal objetivo das provas operatórias 
é determinar o grau de aquisição de algumas 
capacidades necessárias ao desenvolvimento 
cognitivo e compreender em que ponto 
está o nível de pensamento, ou estrutura 
cognitiva do indivíduo. (WEISS, 2012, p.106)

TÉCNICAS PROJETIVAS

Essas técnicas, tem por objetivo conhecer  
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a dinâmica em que se dão os vínculos do 
aluno com a família, amigos, escola e sua 
percepção de si mesmo. Os vínculos afetivos 
poderão contribuir em grande medida para 
prejuízo ou benefício do aprendizado.

Todo diagnóstico é, em si, uma 
investigação, é uma pesquisa do que não vai 
bem com o sujeito em relação a uma conduta 
esperada. Será, portanto, o esclarecimento 
de uma queixa, do próprio sujeito, da família 
e na maioria das vezes, da escola. No caso, 
trata-se do não-aprender, do aprender com 
dificuldade ou lentamente, do não-revelar 
o que aprendeu, do fugir de situações de 
possível aprendizagem. (WEISS, 2004, p.27)

PROVAS PEDAGÓGICAS

São aquelas aplicadas para a verificação 
da consciência corporal, orientação espacial, 
coordenação motora, compreensão de texto, 
conhecimento alfabético e cálculos.

A prova projetiva como o nome indica, 
tratam de desvendar quais são as partes 
que do sujeito depositadas nos objetos que 
aparecem como suportes da identificação 
e que mecanismos atuam diante de uma 
instrução que obriga o sujeito a representar-
se situações estereotipadas e carregadas 
emotivamente. (PAIN, 1985, p.60)

LAUDO

O laudo é a etapa na qual o psicopedagogo 
levanta todas as hipóteses, os dados da 
investigação e elabora uma conclusão. A 
seguir são chamados os responsáveis para 
a apresentação do laudo. Na sequencia o 

psicopedagogo sugere terapias, processos 
e metodologias para o tratamento dos 
problemas diagnosticados.

Atentemos também para a importância de 
um diagnóstico que não se concentre apenas 
nas deficiências de aprendizagem, mas 
também nas potencialidades do indivíduo. 

É de extrema relevância detectarmos, 
através do diagnóstico, o momento da 
vida da criança em que se iniciam os 
problemas de aprendizagem. Do ponto de 
vista da intervenção, faz muita diferença 
constatarmos que as dificuldades de 
aprendizagem se iniciam com o ingresso na 
escola, pois pode ser um forte indício de que 
a problemática tinha como causa fatores 
intra-escolares (BOSSA, 2000, p. 101). 

O diagnóstico psicopedagógico é o 
processo no qual se investigam as causas de 
problemas no decorrer da aprendizagem. 

O diagnóstico é em si uma investigação 
que segue parâmetros definidos pelo 
psicopedagogo para buscar as causas de uma 
queixa do sujeito, da família ou da escola. O 
foco do diagnóstico é obstáculo no processo 
de aprendizagem. O objetivo do diagnóstico 
não é a inclusão do sujeito em uma categoria 
do não aprender, mas obter uma compreensão 
global da sua forma de aprender e dos desvios 
que estão ocorrendo neste processo que 
leve a um prognóstico e encaminhamento 
para o problema de aprendizagem. Procura-
se organizar os dados obtidos em relação aos 
diferentes aspectos envolvidos no processo 
de aprendizagem de forma particular, 
pertencentes somente àquele sujeito 
investigado. Nesta perspectiva, estamos 
submetendo o diagnóstico psicopedagógico 
ao método clínico (WEISS, 2004, p.35).
METODOLOGIA: Pesquisa bibliográfica.
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Seja qual for a área de atuação do profissional de 
psicopedagogia o objetivo principal de suas intervenções, 
ou de sua colaboração será, em primeiro lugar o 
desenvolvimento integral do indivíduo, auxiliar para 
que estudantes, professores e responsáveis encontrem 
condições que favoreçam o desenvolvimento cognitivo, dos 
vínculos afetivos, das relações interpessoais e do processo 
de aprendizagem de forma global.

A ação do psicopedagogo servirá como norteador de 
estratégias transdisciplinares que busquem soluções 
conjuntas para os problemas de aprendizado diagnosticados 
nas analises psicopedagógicas.

Dada à natureza necessariamente multidisciplinar, a 
psicopedagogia é chamada a se realizar na convivência com 
o outro, com o diferente, com os vários códigos restritos das 
ciências. Assim sendo, é uma disciplina convocada a realizar 
um movimento reparatório com relação à impossibilidade de 
troca entre diferentes áreas do conhecimento, mas é também 
solicitada a reconhecer a singularidade daqueles a quem é 
chamada a cuidar. Aliás, reconhecer a singularidade daquele 
que aprende, é condição primeira para que se realize, quer 
como teoria como prática (MELLO,2000,p. 46).

O psicopedagogo tem o olhar externo e imparcial, capaz 
de identificar problemas que os envolvidos no processo 
ensino-aprendizagem não conseguem detectar.

O psicopedagogo está capacitado a compreender as 
concepções de processos ensino-aprendizagem adotados 
pelos professores e propor e apontar a multidimensionalidade 
das dificuldades de aprendizagem, a importância dos fatores 
orgânicos, cognitivos, afetivos/sociais e pedagógicos, dentre 
outros. (FINI, 2009, p. 69). 

Ter uma visão psicopedagogica do processo de 
aprendizagem de um grupo de alunos/professores é a busca 
da compreensão do seu sistema cognitivo e emocional 
e de como este é utilizado nos processos educativos. 
Compreender as dinâmicas da relação do aluno/professor 
com o aprendizado, e qual o papel específico do professor 
nestes processos. (SISTO, 2010, p.10).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A EDUCAÇÃO ESPECIAL – 
DESAFIOS NA ADAPTAÇÃO 
CURRICULAR
RESUMO:  A educação inclusiva nem sempre foi considerada com seriedade pelos órgãos 
educacionais ou até mesmo pela sociedade que desprezavam as pessoas que apresentavam 
qualquer forma de deficiência. Nas últimas décadas observamos um crescente movimento 
para preconizar a qualidade na forma com que se educa o aluno com deficiência a fim de 
desenvolver as suas habilidades o tornando o mais autônomo possível. A adaptação curricular 
auxilia nas expectativas da educação em relação ao que se educa na sala de aula por um 
professor qualificado e preparado. Tudo isso garante o progresso da inclusão do deficiente 
e garante a continuidades legislativas na prática do ensino-aprendizagem. A educação 
inclusiva deve priorizar a capacitação do indivíduo com deficiência a vivência na sociedade 
de forma autônoma e reconhecida. Para que tal benefício ocorra, uma modificação na forma 
de pensamento da sociedade precisa ser elaborada com articulação de leis que direcionem 
as ações para o grau de educação apropriado e elevado a fim de construir métodos eficazes 
de educação no patamar inclusivo.

Palavras-Chave: Diagnóstico Psicopedagógico; Aprendizagem; Anamnese; Laudo.
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INTRODUÇÃO

O assunto da inclusão do aluno com 
deficiência na escola é enfatizado nos 
dias atuais e, considerado com grande 
responsabilidade pelos órgãos educacionais,   
mas nem sempre foi assim. Ao pensarmos 
nas formas como os deficientes foram 
descriminados durante muito tempo, 
percebemos uma necessidade rápida de 
uma mudança ideológica da atitude com 
referência ao tratamento contra os com 
deficiência, seja ela como for. 

Todos os pesquisadores da educação 
entende a importância da relação entre o 
aluno e o professor dentro do ambiente 
escolar. Tal relação é fundamental para 
construir o cognitivo da criança em 
desenvolvimento e auxilia na promoção 
das práticas que envolvem a construção 
do sujeito. Assim, cabem ao profissional 
a dedicação e aplicação das ferramentas 
facilitadores da epistemologia da criança 
objetivando o estabelecimento das relações 
que, segundo Fernández (1991, p.47) é 
fundamental para a aprendizagem pois esta 
intimamente relacionada com a afetividade. 

Perceber que a construção do indivíduo 
não é apenas sob bases cognitivas, mas de 
relações entre os indivíduos que conduz os 
processos afetivos é fundamental. Desta 
forma, o professor, como mediador das ações 
planejadas para serem usadas em sala de aula, 
deve apropriar-se de métodos para priorizar 
a motivação do sujeito com o conhecimento 
em função do desenvolvimento dos estudos 
que percorre a educação. Para isso, a escola 
precisa se tornar espaço de reflexão para 

edificação de uma consciência critica e 
transformadora. Piaget (apud CUNHA, 2000) 
relata que a interação entre a criança, as 
pessoas, a escola e os professores mantem 
contato frequentemente contribuindo para 
o desenvolvimento cognitivo. 

O assunto da inclusão do aluno com 
deficiência na escola é enfatizado nos 
dias atuais e, considerado com grande 
responsabilidade pelos órgãos educacionais, 
mas nem sempre foi assim. Ao pensarmos 
nas formas como os deficientes foram 
descriminados durante muito tempo, 
percebemos uma necessidade rápida de 
uma mudança ideológica da atitude com 
referência ao tratamento contra os com 
deficiência, seja ela como for. Por um longo 
período da história, as pessoas que nasciam 
com deficiência eram descriminadas e, 
segundo Andrade, (2000 p. 55), “as pessoas 
portadoras de deficiência estiveram em 
situação de manifesta sujeição, que chegou 
a criar, até, condições de marginalidade.”. 
O autor ainda diz que “o movimento 
reivindicatório teve início quando começou 
seu processo de autovalorização e elas 
passaram a se reconhecer como integrantes 
de um grupo”. 

A HISTÓRIA DA DEFICIÊNCIA: 
DESAFIOS PARA A INCLUSÃO

Por um longo período da história, as 
pessoas que nasciam com deficiência eram 
descriminadas e, segundo Andrade, (2000 p. 
55):

[…] as pessoas portadoras de deficiência 
estiveram em situação de manifesta sujeição,  
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que chegou a criar, até, condições de 
marginalidade. O movimento reivindicatório 
teve início quando começou seu processo 
de autovalorização e elas passaram a se 
reconhecer como integrantes de um grupo. 

As crianças com deficiência intelectual 
que conseguiam ir à escola o fazem graças 
ao apoio da família que luta para a inclusão 
deste no meio social. Mas, por mais que se 
faziam, sempre encontramos, nos modelos 
de inclusão, resquícios de despreparo para 
recepcioná-las contribuindo ainda mais 
para a exclusão. Ainda assim, na idade 
média, as pessoas com deficiência recebiam 
assistência da igreja em ascensão, conforme 
o fragmento a seguir citado por Mendonça 
(2010, p. 25-26):

Durante a Idade Média, entre os séculos V 
e XV, já sob a influência da ideia de amor ao 
próximo e da benevolência do Cristianismo, 
os senhores feudais amparavam pessoas 
com deficiência e os doentes em casas de 
assistência por eles mantidas. Com a perda 
da influência do feudalismo, veio à tona 
a ideia de que as pessoas com deficiência 
deveriam ser engajadas no sistema de 
produção ou assistidos pela sociedade 
contribuinte de forma compulsória. […] A 
igreja nessa época, teve importante papel 
na mudança da concepção mística, mágica 
e misteriosa que envolvia os portadores 
de deficiências, influenciando para que os 
governantes e senhores feudais ajudassem 
a criar hospitais e abrigos para doentes ou 
deficientes. Do século VII ao século XII, os 
hospitais mantidos por mosteiros e abadias 
foram praticamente as únicas instituições 
europeias a se dedicarem ao cuidado 

de doentes, em especial aos crônicos 
deficientes. […] a luta pela sobrevivência 
levava muitos a mendigar ou até mesmo 
furtar. A França não foi a única a viver esse 
problema, tendo, em 1547, por Henrique II, 
instituído a assistência social obrigatória para 
amparar pessoas com deficiência por meio de 
coleta de taxas. A Inglaterra, por meio do Rei 
Henrique VII, resolveu promulgar a primeira 
‘Lei dos Pobres’ em 1531, visando melhorar 
as condições dos doentes e pobres, dentre 
eles, a dos deficientes em geral.

Como podemos definir um indivíduo 
com deficiência e o que o capacita para se 
enquadrar nessa categoria? O Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos ajuda 
a entender esse ponto quando diz:

a (pessoa) que possui limitação ou 
incapacidade para o desempenho de atividade 
e se enquadra nas seguintes categorias: a) 
deficiência física: alteração completa ou 
parcial de um ou mais segmentos do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob a forma 
de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, 
ostomia, amputação ou ausência de membro, 
paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto 
as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho 
de funções; b) deficiência auditiva: perda 
bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma 
nas frequências de 500 Hz, 1.000Hz. 2.000Hz 
e 3.000Hz; c) deficiência visual: cegueira, na 
qual a acuidade visual é igual ou menor que 
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0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica; a baixa visão, que significa acuidade 
visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com 
a melhor correção óptica; os casos nos quais 
a somatória da medida do campo visual em 
ambos os olhos for igual ou menor que 60º; 
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores; d) deficiência mental: 
funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, com manifestação antes dos 
dezoito anos e limitações associadas a duas 
ou mais áreas de habilidades adaptativas, 
tais como: 1. comunicação; 2. cuidado 
pessoal; 3. habilidades sociais; 4. utilização 
dos recursos da comunidade; 5. saúde e 
segurança; 6. habilidades acadêmicas; 7. 
lazer; e 8. trabalho; e) deficiência múltipla – 
associação de duas ou mais deficiências. 

Por estes fatores, precisamos olhar a 
educação como portas abertas a culturas 
diversas e principalmente a cultura do 
indivíduo com deficiência. Este por fim 
quando está no ambiente escolar precisa 
ser capaz de desenvolver suas capacidades 
e habilidades para posteriormente viver em 
conjunto como indivíduos o mais autônomos 
possível e não sofrer com problemas 
causados pela dependência direta de um 
tutor. A sociedade contribui para ajudar 
nesse processo sendo que, como referência a 
Declaração de Madri (2003, apud in GUGEL, 
2006, p.195):

Uma sociedade que exclui uma parte de 
seus membros é uma sociedade empobrecida. 
As ações que melhoram as condições para 
as pessoas com deficiência resultarão em se 
projetar em mundo flexível para todos. O 
que for feito hoje em nome da questão da 

deficiência terá significado para todos no 
mundo de amanhã.

Até 1979, os deficientes eram os 
invisíveis na sociedade não sendo percebido 
como seres humanos. Havia apenas uma 
politica assistencialista para auxilia-los 
em sua proposta de vida e como base da 
sobrevivência no mundo que os rejeitava. 
Na antiguidade, as pessoas nascidas com 
qualquer forma de deficiência eram tratadas 
de forma desumana e sem nenhum senso de 
esperança. Por exemplo, os antigos egípcios 
consideravam seus próprios indivíduos 
deficiência sem importância social para 
serem valorizados. Gugel (2015) nos relata:   

Evidências arqueológicas nos fazem 
concluir que no Egito Antigo, há mais de cinco 
mil anos, a pessoa com deficiência integrava-
se nas diferentes e hierarquizadas classes 
sociais (faraó, nobres, altos funcionários, 
artesãos, agricultores, escravos). A arte 
egípcia, os afrescos, os papiros, os túmulos e 
as múmias estão repletos dessas revelações. 
Os estudos acadêmicos baseados em restos 
biológicos, de mais ou menos 4.500 a.C., 
ressaltam que as pessoas com nanismo não 
tinham qualquer impedimento físico para as 
suas ocupações e ofícios, principalmente de 
dançarinos e músicos. (GUGEL, 2015, p.02)

Podemos ainda citar a historia da 
deficiência na Grécia, principalmente em 
Esparta onde as atividades físicas para a 
guerra era de suma importância. Assim, 
Schmidt (2011) concorda sobre a prática 
física dizendo:

A finalidade da educação espartana era 
formar guerreiros. Com 7 anos de idade, os 
meninos eram afastados das mães e ficavam 
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até os 18 anos em escolas, onde aprendiam 
ginástica, esportes (corridas, lutas usando 
o corpo, lançamento de dardos), a ler e 
escrever e a manejar armas. O método exigia 
esforços: ficavam nus até nos dias frios, 
tomavam banho gelado, comiam pouco, 
apanhavam. Tudo isso para que ficassem 
resistentes como o ferro. Capacidade de 
suportar o sofrimento físico, disciplina, 
habilidade militar: esses eram os objetivos 
principais. (SCHMIDT, 2011, p.26)

Portanto, sem saúde perfeita para 
concorrer nos rituais físicos de preparação, as 
crianças deficientes eram jogadas foras “por 
exposição, ou abandono ou, ainda, atiradas 
do aprisco de uma cadeia de montanhas 
chamada Taygetos, na Grécia”. (GUGEL, 
2015, p.4). 

Em Esparta e Atenas crianças com 
deficiências física, sensorial e mental eram 
consideradas subumanas, o que legitimava 
sua eliminação e abandono. Tal prática era 
coerente com os ideais atléticos, de beleza e 
classistas que serviam de base à organização 
sócio-cultural desses dois locais. Em Esparta 
eram lançados do alto dos rochedos e em 
Atenas eram rejeitados e abandonados 
nas praças públicas ou nos campos. 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 2008, p.7)

Avançando no longo da historia, 
deixamos a Grécia e focamos em Roma 
onde os deficientes naquela sociedade 
não “reconhecia valores em crianças 
“defeituosas”, mas havia outro recurso além 
da execução que era o de abandonar as 
crianças nas margens dos rios ou em locais 
sagrados para serem recolhidas por famílias 

da plebe”. (NEGREIROS, 2014 p.15). 
[...] Cegos, surdos, deficientes mentais, 

deficientes físicos e outros tipos de pessoas 
nascidos com má formação eram também, 
de quando em quando, ligados a casas 
comerciais, tavernas e bordéis; bem como a 
atividades dos circos romanos, para serviços 
simples e às vezes humilhantes. (SILVA, 
1987, p. 130).

Notamos com tais relatos históricos que 
o homem deficiente, desde os primórdios 
da historia tiveram seus direitos legais 
renegados eram tratados sem valor. A visão 
obtida por meio das patologias manifestas na 
limitação do homem em realizar certos tipos 
de atividades era base para sua execução e 
eliminação do meio da sociedade considerada 
“normal”. Ainda nessa base, Negreiros (2014) 
afirma que:

[...] desde os primórdios da humanidade 
pessoas nasceram ou adquiriram alguma 
deficiência ou limitação que as impediram 
de realizar suas atividades diárias de forma 
autônoma. De maneira perversa, essas 
pessoas foram alijadas da sociedade e 
tratadas como estorvo ou “coitadinhas. 
(NEGREIROS, 2014 p.13)

Para os índios, a política de exclusão 
em muitos relatos de historiadores e 
antropólogos está registrada grandes práticas 
de aniquilamento e rejeição as pessoas 
com deficiência. Quando uma criança com 
deformidades físicas, por exemplo, nascia 
imediatamente eram rejeitadas acreditando-
se que trariam maldição para tribo ou coisas 
dessa natureza. 

Na Companhia de Jesus, o assistencialismo 
dos Jesuítas com a chamada medicina 
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jesuítica surgiu os primeiros hospitais das 
irmandades de misericórdia que com poucos 
recursos supriam as necessidades locais onde 
os pobres e deficientes buscaram o socorro 
transformando enfermarias e as boticas dos 
estabelecimentos da companhia em hospitais 
da população e em farmácias dos doentes 
necessitados. Essa politica assistencialista se 
baseava nos princípios cristãos estabelecidos 
n Europa e visava segundo Negreiro (2014) o 
estabelecimento do:

[...] cristianismo. A nova doutrina 
voltava-se para a caridade e o amor entre 
as pessoas. As classes menos favorecidas 
sentiram-se acolhidas com essa nova visão. 
O cristianismo combateu, dentre outras 
práticas, a eliminação dos filhos nascidos com 
deficiência. Os cristãos foram perseguidos 
porém, alteraram as concepções romanas 
a partir do Século IV. Nesse período é que 
surgiram os primeiros hospitais de caridade 
que abrigavam indigentes e pessoas com 
deficiências. (NEGREIROS, 2014 p.3) 

 Na linha de apoio ao deficiente e outros 
patológicos na época, surgiu a necessidade 
da expressão de apoio da igreja baseada no 
principio bíblico do amor ao próximo por meio 
da caridade. Tais preceitos foram trazidos ao 
Brasil com os Jesuítas que se esforçavam em 
aplicar os princípios aos índios da América 
do Sul.

Com o surgimento do cristianismo no 
Império Romano, ainda segundo Gugel 
(2007), tem-se como doutrina a caridade e o 
amor para com os indivíduos. Dessa maneira, 
a Igreja combateu, dentre outras práticas, 
a eliminação dos filhos nascidos com 
deficiência. E foi a partir do século IV que 

surgiram os primeiros hospitais de caridade 
que abrigavam indigentes e indivíduos com 
deficiências. (FERNANDES, 2011, p. 135)

O PAPEL DO EDUCADOR NA 
INCLUSÃO DO DEFICIENTE 

O pedagogo precisa entender a 
importância da ampliação dos métodos de 
inclusão para efetivar uma educação forte e 
libertadora. Para que isso aconteça, a política 
educacional envolta no papel da inclusão 
precisa ser planejada e estar pronta para o 
auxilio da construção das bases da educação 
cabendo ao educador uma especialização 
aprofundada para ampliar o conhecimento do 
universo característico das deficiências para 
tratar o aluno de modo digno entendendo 
não somente o grau de comprometimento, 
mas as formas de reversão destas. Além 
disso, a família precisa participar de todo o 
processo educacional, contribuindo assim 
para a construção do conhecimento e o 
desenvolvimento do aluno com deficiência 
intelectual. Em relação a este buscamos 
entender o que pode ser definido por família. 

A inclusão faz parte do progresso na 
educação. Pensar em uma educação inclusiva 
da criança com deficiência intelectual que de 
primazia vital a uma educação que atenda às 
suas necessidades, inclusive quando se trata 
de uma deficiência intelectual. Sobre este 
modo de inclusão, Glat (1998, p.11) diz:

Tradicionalmente o atendimento aos 
portadores de deficiências era realizado de 
natureza custodial e assistencialista. Baseado 
em um modelo médico, a deficiência era vista 
como uma doença crônica e o deficiente 
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como um ser inválido e incapaz, que pouco 
poderia contribuir para a sociedade, devendo 
ficar ao cuidado das famílias ou internado em 
instituições ‘protegidas’, segregado do resto 
da população.

Ao analisar as teorias da inclusão, 
encontramos todo o aparato que precisamos 
para entender que hoje é realmente 
necessário incluir o indivíduo com deficiência 
intelectual. Mas, somente analisar as teorias 
seria em vão se não houve a presença de 
apoio da família. Na realidade, é necessária 
a compreensão das formas participação que 
uma família pode dar no processo da inclusão, 
cujo objetivo é o desenvolvimento da criança 
com deficiência intelectual. O que podemos 
perceber hoje é que na grande maioria dos 
casos, o aluno com deficiência intelectual é 
mais um na sala de aula. Isso não se pode ser 
concebido na ideia de Soares apud Gil (2001 
p. 38) que cita novamente sua posição frente 
a este assunto ao dizer:

“Hoje na tentativa de assegurar a 
permanência de algumas crianças com 
necessidades especiais no ensino regular, 
percebo mais fortemente a importância de um 
trabalho junto às mães da população de baixa 
renda, uma vez que pobreza, infelizmente, 
está associada à falta de escolaridade e de 
acesso a determinadas informações, visando 
ao esclarecimento acerca da deficiência 
de seus filhos. Em nosso dia-a-dia, tenho 
encontrado desde mães que acham que 
o problema de seu filho não tem solução, 
àquelas que acha que seu filho não tem 
problema algum, o que é muito mais grave. 
Os pais que não aceitam a deficiência de seu 
filho e nem acreditam em sua capacidade 

para superar as limitações, impedem que este 
tenha acesso à estimulação e ao atendimento 
educacional especializado”. 

É fundamental entendermos os métodos 
para incluir o deficiente a fim de trazê-lo 
a vida em sociedade privilegiando o seu 
desenvolvimento, criando os pilares da 
sustentação da sua autonomia. Entende-se 
como pessoa com deficiência intelectual, 
segundo o MEC:

Funcionamento intelectual geral 
significativamente abaixo da média, 
oriundo do período de desenvolvimento, 
concomitante com limitações associadas a 
duas ou mais áreas da conduta adaptativa 
ou da capacidade do indivíduo em responder 
adequadamente às demandas da sociedade, 
nos seguintes aspectos: comunicação, 
cuidados pessoais, habilidades sociais, 
desempenho na família e comunidade, 
independência na locomoção, saúde e 
segurança, desempenho escolar, lazer e 
trabalho”. (MEC, 1997, p. 27)

Neste ponto de partida, a educação 
inclusiva precisa ser revista periodicamente 
a fim de eliminar a exclusão. Mas como evitar 
que os alunos sejam ignorados no processo 
de educar de forma equivalente mantendo 
a inclusão na escola? Precisamos incluir os 
deficientes nas salas de ensino regular o 
apoiando para garantir sua permanência 
nesta de forma participativa. O currículo 
escolar deve  ser adaptado para se dar 
objetivo ao conteúdo a ser aplicado pelo 
professor em sala de aula. Em seu Art. 2º, as 
Diretrizes (MEC/SEESP, 2001) estabelecem 
que: 

Os sistemas de ensino devem matricular 
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todos os alunos, cabendo às escolas organizar-
se para o atendimento aos educandos 
com necessidades educacionais especiais, 
assegurando as condições necessárias para 
uma educação de qualidade para todos. 

Muito se fala da inclusão como meio 
conceptivo de uma educação para todos. E 
na verdade, tal educação ocorre de maneira 
ampla hoje mais do que ocorria antes na 
história da educação. Quando olhamos os 
parâmetros que regem o ensino público e 
privado do Brasil, encontramos as legalidades 
regulamentadoras desta inclusão que se 
deve priorizar a formação do indivíduo 
com deficiência por meio de ações de um 
ensino preparado e adotado como único. “As 
práticas pedagógicas em uma escola inclusiva 
precisam refletir uma abordagem mias 
diversificada, flexível e colaborativa do que m 
uma escola tradicional”. (PACHECO, 2007, p. 
15). O indivíduo com deficiência intelectual 
faz parte desta gama de característica que 
se quer reservar nas escolas por meio da 
abertura desta para o acolhimento amplo e 
digno.

Os sistemas de ensino assegurarão aos 
educandos com necessidades especiais: 
currículos, métodos, técnicas, recursos 
educativos e organização específica para 
atender suas necessidades. terminalidade 
específica para aqueles que não puderem 
atingir o nível exigido para conclusão do 
ensino fundamental em virtudes de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em 
menor tempo o programa escolar para os 
superdotados (BRASIL, 1996, p. 150)

A partir desta ideia, as escolas precisam 
repensar o sentido da inclusão, preconizando 

a formação do deficiente intelectual  
referente ao uso da inteligência e habilidade 
do aluno desenvolvendo assim, a sua 
concepção do mundo e de sua interação com 
ele. Desta forma, concordamos com Saviani 
(2001, p. 70) que nos declara que:

Quando mais se falou em democracia 
no interior da escola, menos democrática 
foi à escola, e, quando menos se falou em 
democracia, mais a escola esteve articulada 
com a construção de uma ordem democrática. 

A teoria de Demerval Saviani se baseia na 
metáfora enunciada de Lenin (ALTHUSSER, 
1977, p. 136-138) que foi citada em seu 
livro “Escola e Democracia”, defende a 
ideia de que para se construir a verdadeira 
democracia escolar é necessária uma 
ação enérgica e crucial, assim como se faz 
para endireitar uma vara que esta torta a 
levando para o lado oposto. Desta maneira, 
queremos compreender o papel da inclusão 
escolar além do que ela já o é, incluindo o 
deficiente intelectual na escola, não apenas 
quantitativamente, mas sobrepor uma 
garantia de aprendizagem efetiva que o 
acompanha desde sua iniciação na escola e 
percorre sua formação até o ensino superior 
havendo desta maneira uma verdadeira 
inclusão.

A criança com necessidades especiais 
é diferente, e o atendimento às suas 
características particulares implica formação, 
cuidados individualizados, revisões 
curriculares que não ocorrem apenas pela 
vontade do professor, mas que dependem 
de um trabalho de discussão e formação que 
envolve recursos e que efetivamente não 
tem sido realizado. (LACERDA, 2007, p.260)
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Desta maneira, portanto ao pensar na 
forma que a educação se consolida no aluno 
estamos formando novos pensadores críticos 
para atuar em conjunto exercendo liderança 
de maneira autônoma na sociedade que nos 
é rodeado. Por isso, a família junto com todos 
os profissionais envolvidos na educação 
desta criança com deficiência intelectual 
deve estar preparada para aproveitar todas 
as oportunidades para envolver este em 
todo o processo inclusivo a fim de atingir o 
propósito justo da sua evolução. Sendo está 
representada como “… a forma de relação 
mais complexa e de ação mais profunda sobre 
a personalidade humana, dada a enorme 
carga emocional das relações entre seus 
membros” (REY et al., 1989, p. 143). Sobre 
o Atendimento Educacional Especializado 
AEE, O art. 10º referencia: 

I – sala de recursos multifuncionais: 
espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, 
recursos pedagógicos e de acessibilidade e 
equipamentos específicos;

II – matrícula no AEE de alunos 
matriculados no ensino regular da própria 
escola ou de outra escola;

III – cronograma de atendimento aos 
alunos;

IV – plano do AEE: identificação das 
necessidades educacionais específicas dos 
alunos, definição dos recursos necessários e 
das atividades a serem desenvolvidas;

V – professores para o exercício da 
docência do AEE;

VI – outros profissionais da educação: 
tradutor e intérprete de Língua Brasileira de 
Sinais, guia-intérprete e outros que atuem 
no apoio, principalmente às atividades de 

alimentação, higiene e locomoção;
VII – redes de apoio no âmbito da 

atuação profissional, da formação, do 
desenvolvimento da pesquisa, do acesso 
a recursos, serviços e equipamentos, entre 
outros que maximizem o AEE (BRASIL, 2009).

O PROCESSO DA AVALIAÇÃO 
DOS ALUNOS DEFICIENTES

O papel da avaliação precisa ser pautado 
na objetividade das práticas reais de inclusão 
escolar de maneira a aplicar as ações de 
mensuração do conhecimento para se 
construir ações necessárias de intervenção 
contribuindo com a epistemologia do 
indivíduo. De acordo com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais – Adaptações 
Curriculares (BRASIL, 1999), a avaliação aos 
alunos deficientes deve focar:

[…] os aspectos do desenvolvimento 
(biológico, intelectual, motor, emocional, 
social, comunicação e linguagem); o nível 
de competência curricular (capacidades do 
aluno em relação aos conteúdos curriculares 
anteriores e a serem desenvolvidos) e o estilo 
de aprendizagem (motivação, capacidade 
de atenção, interesses acadêmicos, 
estratégias próprias de aprendizagem, 
tipos preferenciais de agrupamentos que 
facilitam a aprendizagem e condições físicas 
ambientais mais favoráveis para aprender).

[…] o processo avaliativo deve focalizar: 
o contexto da aula (metodologias, 
procedimentos didáticos, atuação 
do professor, relações interpessoais, 
individualização do ensino, condições físico-
ambientais, flexibilidade curricular etc.); 
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o contexto escolar (projeto pedagógico, 
funcionamento da equipe docente e técnica, 
currículo, clima organizacional, gestão, etc.).” 
(BRASIL, 1999, p.57)

Desta forma, o professor precisa ter 
em mente que a criança deficiente tem 
características físicas, emocionais e/ou 
psíquicas diferentes dos alunos regulares. 
A realidade observada por eles é oposta e 
a maneira de ver o mundo, diferente. Com 
isso em mente, seria ideal que o professor 
seja capacitado de modo frequente para 
acompanhar todo o processo pessoalmente.

 Assim como este arquiteto, um professor 
não poderia somente escrever em um plano 
de ação como seu planejamento escolar 
baseado nas expectativas e os diagnósticos 
realizados anteriormente e esperar que sem 
sua mediação direta os alunos com alguma 
deficiência consigam aprender apenas por 
meio de uma aula assim como este o faz com 
os alunos regulares. É necessários ter acesso 
a meios práticos para envolver o aluno nas 
aulas, criar possibilidades deste aprender 
à medida que for desenvolvendo seu 
cognitivo e crie autonomia em suas ações e 
interações com outros alunos. Por exemplo, 
consideremos o caso em que na sala de aula 
haja alunos com deficiência auditiva e/ou 
da fala.  Quando o professor das diversas 
áreas do conhecimento aceita o fato que em 
sua sala de aula haverá indivíduos ouvintes 
e surdos este aceita adjunto a este papel 
o desafio de se apropriar das formas de 
concepção do ensino formal respeitando o 
ritmo de aprender deste relacionado à sua 
individualidade.

[…] soluções para as necessidades 

específicas do aluno, e não o fracasso 
na viabilização do processo de ensino–
aprendizagem. As demandas escolares 
precisam ser ajustadas, para favorecer a 
inclusão do aluno. É importante observar que 
as adaptações focalizam as capacidades, o 
potencial, e não centralizam nas deficiências 
e limitações do aluno, como tradicionalmente 
ocorria. 

(BRASIL, 1999, p.38)
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Aline Salton De Paula Melo

Graduada em Pedagogia pelo 
UniCesumar. Professora da 
rede pública municipal de 
ensino na modalidade do ensino 
fundamental I.

Por meio deste trabalho, pudemos perceber a importância 
intrínseca na educação inclusiva que, por meio de ações 
de planejamento e a adaptação curricular, auxilia no 
desenvolvimento da criança com deficiência. O educando 
deficiente precisa ser capaz de desenvolver sua autonomia 
para posteriormente viver em conjunto com outros 
indivíduos criando possibilidade de interações entre os 
pares objetivando a melhoria de sua qualidade de vida. O 
pedagogo precisa entender a importância da ampliação dos 
métodos de inclusão para efetivar uma educação voltada 
para o cognitivo e o social. Sendo assim, conforme Rojas 
(1997)

Ele não precisa de nossa proteção, mas de ferramentas 
para conduzir-se em um mundo como o nosso onde, dia-a-
dia, as pessoas enfrentam conflitos, frustrações. Ele precisa 
ter a possibilidade de sobreviver em um mundo competitivo; 
mesmo por ter suas limitações, é preciso investir mais na sua 
formação, não é só passar o tempo, é necessário preparação. 
(ROJAS, 1997, p. 41)

Para que isso aconteça, uma política educacional precisa 
ser atingida e esta não se constrói apenas em ideologias, mas 
a cada educador que aceita o papel de educar o indivíduo 
com deficiência uma especialização aprofundada para 
ampliar o conhecimento do universo da educação inclusiva 
e tratá-lo com dignidade e de maneira igual. Além disso, a 
família precisa participar de todo o processo educacional, 
contribuindo assim para a construção do conhecimento e 
o desenvolvimento do aluno com deficiência. Em relação 
a este buscamos entender o que pode ser definido por 
família. Apesar do desafio de criar e educar uma criança com 
deficiência, precisamos nos concentrar em conjunto reunindo 
forças para acompanhar por todo o processo educacional 
no ambiente escolar participando ativamente de sua vida e 
interesse. 

A educação inclusiva precisa ser antes de tudo, voltada 
para a efetivação do ato de aprender de modo mais amplo 

CONSIDERAÇÕES FINAIS



Revista Educar FCE - Abril 2018

105

e incisivo. Desta maneira, os alunos com 
deficiência numa sala de aula precisam 
ser incentivados para desenvolver sua 
competência em diversas habilidades que 
podem ser adquiridas durante sua vida 
escolar. O professor precisa atentar-se as 
oportunidades de anexar essas habilidades no 
aluno garantindo seu pleno desenvolvimento. 
A educação já teve um grande progresso 
histórico nas ações praticado na sala de aula. 
Conforme Pessotti, (1984, p. 24), “já não se 
pode, justificadamente, delegar à divindade 
o cuidado de suas criaturas deficitárias, nem 
se pode, em nome da fé e da moral, levá-las 
à fogueira ou às Gales.”. 

Portanto, ao analisar a educação inclusiva 

podemos concluir que esta se estabelece 
firme e estável quando há um planejamento 
efetivo e comprometido com o aluno e 
seu aprendizado. Entendemos com isso 
que “os desenvolvimentos cognitivo, 
afetivo e pedagógico só acontecerão se a 
criança encontrar na escola um lugar para 
experimentar o prazer da atividade lúdica, 
o domínio de si, a criatividade, a afirmação 
da personalidade e a valorização do eu.” 
(BRENELLI apud in PAVANELLO et al., 
2010, p. 9). Quando isso ocorre, o aluno 
com deficiência se desenvolve de modo 
autônomo suas habilidades de convivência e 
de aprendizado de modo a praticar a inclusão 
social.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL E A 
APRENDIZAGEM MATEMÁTICA
RESUMO: Este artigo traz uma revisão bibliográfica com o foco voltado a aprendizagem 
matemática na Educação Infantil. Dentro desse tema, o objetivo deste trabalho é analisar qual 
é o propósito do ensino da matemática na Educação Infantil, para tanto serão apresentados os 
conceitos e concepções sobre o ensino da Matemática e o trabalho e ensino da Matemática 
no contexto lúdico da Educação Infantil. Pensar o ensino da matemática na Educação 
Infantil é possibilitar que a criança construa as noções e os conceitos matemáticos de uma 
maneira livre e lúdica. A importância da matemática para a aprendizagem pode influenciar 
no entendimento de situações do cotidiano, visto que, com base nas aprendizagens 
matemáticas é possível atuar no âmbito social, na resolução de problemas em sala de aula 
e nas brincadeiras, dentre outras ações na qual a aprendizagem matemática é fundamental.

Palavras-Chave: Aprendizagem Matemática; Educação Infantil; Lúdico. 
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INTRODUÇÃO

A Matemática faz parte dos currículos 
desde os primeiros anos de escolaridade e 
estabelece uma relação com a linguagem 
falada e escrita, as letras e os números são 
apresentados as crianças mesmo antes 
das mesmas frequentarem a escola, fazem 
parte de nosso cotidiano em uma sociedade 
letrada. 

De acordo com Lima (2015) a História 
da Matemática é importante no processo 
de ensino e aprendizagem, o entendimento 
da criação de conceitos e de que forma 
eles foram introduzidos na ciência, torna-
se fundamental para se estabelecer 
conexões entre as demais linguagens, 
possibilitando perceber que as teorias de 
hoje foram resultado de grandes desafios 
dos matemáticos de antigamente.

A maneira como o professor organiza 
as atividades e os conteúdos a serem 
trabalhados com as crianças, vai influenciar 
diretamente no sucesso da aprendizagem. O 
professor deve conhecer a turma e a partir 
deste conhecimento, propor as atividades 
adequadas, respeitando as especificidades 
de cada criança e considerando o entorno e 
realidade no qual aquele aluno está inserido. 

A importância da matemática para 
a aprendizagem pode influenciar no 
entendimento de situações do cotidiano, 
visto que, com base nas aprendizagens 
matemáticas é possível atuar no âmbito 
social, na resolução de problemas em sala 
de aula e nas brincadeiras, dentre outras 
ações na qual a aprendizagem matemática é 
fundamental.

Refletir sobre o ensino da matemática 
na Educação Infantil, é evidenciar que tal 
disciplina é fundamental para que a criança 
possa apropriar-se dos conhecimentos 
necessários para o convívio em uma 
sociedade letrada e em seu meio social. 
Um facilitador nesta processo de ensino 
e aprendizagem é deixar que a criança 
construa as primeiras noções matemáticas 
de maneira livre e lúdica, baseando-se em 
sua convivência cotidiana. 

Segundo as Orientações Curriculares 
(2007) todas as formas de brincadeira 
aprendidas pelas crianças são enriquecidas 
com o trabalho feito no conjunto das 
experiências por elas vividas nas outras 
dimensões, como: a linguagem verbal e 
a contagem de histórias, a dimensão das 
linguagens artísticas e também dos saberes 
que a criança vai construindo no momento 
em que pensa o mundo social e o da natureza, 
e a dimensão do conhecimento de medidas, 
proporções, quantidades.

OS CONCEITOS EM 
MATEMÁTICA

A matemática faz parte da vida de todos 
nós desde o primeiro momento, quando 
criança começa a socialização entre 
familiares, a participar de notícias em geral 
e a qualquer assunto que remeta a pensar, 
raciocinar, contar, utilizar os números e 
formas. A criança, muitas vezes, já começa 
a contar sem a menor dificuldade, a fazer 
relações com o que compra e o que ainda 
pode comprar e sem saber que a matemática 
faz parte dos seus dias e de cada ação 
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realizada. Mas, quando se entra na escola 
alguns educandos encaram o aprendizado 
da matemática como difícil e a partir daí 
vão surgindo as dificuldades que precisam 
ser encaradas e sanadas desde o início, para 
que essa disciplina prazerosa e importante 
não seja caracterizada como um problema 
de dificuldade de aprendizagem. (MUNDIM, 
2013, p. 204)

De acordo com Lima (2015) as primeiras 
concepções matemáticas de forma e número 
provieram no tempo das cavernas. No 
período paleolítico, que se caracterizava 
pela presença de objetos de osso e de pedra 
lascada. Nesse período o homem passa a 
avaliar a quantidade de alimentos, pessoas 
e animais o que favoreceu o surgimento 
da definição de número, partindo da 
compreensão de diferenças e semelhanças, 
progredindo até a contagem de forma 
primitiva utilizando pedras, nós em cordas, 
ossos e dedos das mãos.

Ainda com base nas ideias do autor a 
História da Matemática é importante no 
processo de ensino e aprendizagem, o 
entendimento da criação de conceitos e de 
que forma eles foram introduzidos na ciência, 
torna-se fundamental para se estabelecer 
conexões entre as demais linguagens, 
possibilitando perceber que as teorias de 
hoje foram resultado de grandes desafios 
dos matemáticos de antigamente.

[...] a matemática pode dar sua contribuição 
à formação do cidadão ao desenvolver 
metodologias que enfatizem a construção 
de estratégias, a comprovação e justificativa 
de resultados, a criatividade, a iniciativa 
pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia 

advinda da confiança na própria capacidade 
para enfrentar desafios. (BRASIL, 1998, p.27)

Segundo Machado (2001) a Matemática 
faz parte dos currículos desde os primeiros 
anos de escolaridade juntamente com a 
Língua Materna, estabelecendo a relação 
entre as duas formas de linguagem. Os 
elementos constituintes dos dois sistemas, 
o alfabeto e os números, são apreendidos 
em conjunto, mesmo antes de se chegar à 
escola.

A partir dessas experiências, a criança 
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procura meios para solucionar os desafios 
que surgem e com a tentativa de solução, 
vai adquirindo novos conhecimentos, com 
base na experimentação e pensamento 
criativo. Na educação infantil, o educador 
deve proporcionar a criança momentos 
significativos de aprendizagem, visto que ela 
está em pleno desenvolvimento.

Inovar o ensino da matemática geralmente 
relaciona-se com o desenvolvimento 
de novas metodologias de ensino que 
complementem o conteúdo trabalhado com 
o objetivo de desenvolver a autonomia dos 
alunos bem como seu conhecimento lógico 
matemático analisado dentro de uma visão 
interativa e autônoma, na formação de 
indivíduos autônomos, capazes de raciocinar 
de forma independente, participativo e 
criativo. (KAMMI, 1999, p.45).

Com base nas ideias de Costa (2007) 
a matemática não é uma ciência estática, 
pelo contrário, é extremante dinâmica, viva, 
que não é uma ciência acabada, e sim, em 
construção, feita por homens em função das 
necessidades sociais, ou seja, para resolver 
problemas ligados à existência diária. Hoje, 
a matemática já é entendida como uma 
manifestação cultural diversificada, oriunda 
historicamente dos costumes, valores e 
crenças. 

Sendo assim, a matemática desenvolvida 
nas escolas é simplesmente uma da várias 
formas de matemática existente e construída 
pela humanidade. Tendo várias consequências 
no desenvolvimento científico, tecnológico 
e econômico. Sendo assim, a matemática 
pode se adaptar a qualquer realidade, estar 
disponível a qualquer pessoa que necessite 

utilizá-la, quando alguém resolve um 
problema presente no seu contexto, acredita-
se que ela pensa e faz uso desta ciência.

É preciso conhecer a história da 
matemática para compreender os 
conhecimentos em geral e mediar com o 
processo de ensino-aprendizagem, estando 
assim, criando mais um método para entrar 
no caminho de ensinar e fazendo que as 
crianças com o tempo vão entendendo sobre 
o que estão falando e o porquê da existência 
dos conteúdos estudados. A resolução de 
problemas, também entra como uma prática 
que contribui aos infantes em entender o 
que é um problema, como se chega a um 
problema e o mais importante que são as 
várias maneiras existentes para se resolver 
tais situações. (MUNDIM, 2013, p.208)

De acordo com Costa (2007) a abordagem 
que se propõe, parte do princípio de que 
a matemática é construída pelos homens 
dentro de um processo dinâmico, que 
envolve as relações sociais e a história da 
produção do conhecimento matemático. 
Nesse sentido, qualquer pessoa pode ser 
considerada capaz de produzir e de aplicar 
o conhecimento matemático. Além disso, na 
ânsia de que a aprendizagem da matemática 
tenha significado e estabeleça laços com os 
conhecimentos já adquiridos é importante 
não perder de vista um aspecto fundamental: 
a intenção de torná-la mais prática, mesmo 
assim, não se deve menosprezar o seu caráter 
abstrato, favorecendo a generalização, já que 
na matemática tanto os conceitos, quanto 
os métodos são fortemente abstratos e 
teóricos.

A importância da matemática para 
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a aprendizagem pode influenciar no 
entendimento de situações do cotidiano, 
visto que, com base nas aprendizagens 
matemáticas é possível atuar no âmbito 
social, na resolução de problemas em sala 
de aula e nas brincadeiras, dentre outras 
ações na qual a aprendizagem matemática é 
fundamental.

A APRENDIZAGEM EM 
MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Geralmente os professores de Educação 
Infantil demonstram uma grande 
preocupação em ensinar aos seus alunos as 
noções numéricas, utilizando para tanto, o 
reconhecimento de algarismos, o nome de 
numerais, o domínio da sequência numérica 
e os nomes de algumas figuras geométricas. 

A educação, e em especial a Infantil, deverá 
procurar se inserir dentro de uma concepção 
de educação voltada para a construção do 
conhecimento elaborado pela própria criança, 
tendo no professor, seu principal mediador, 
proporcionando assim sua inserção crítica na 
realidade social em que vive e favorecendo 
sua independência e autonomia. Dentro desta 
concepção e respeitando sua especificidade, 
pode-se afirmar que na Educação Infantil, 
a Matemática é de extrema importância 
para o desenvolvimento pleno de suas 
potencialidades, tanto para a instrumentação 
para a vida quanto para o desenvolvimento 
do raciocínio lógico e da criatividade. 
(CARVALHO, 2004, p.2)

Esta interação interfere na construção do 
seu raciocínio lógico espacial, organização  
de seus pensamentos e suas relações, e neste 
processo de aprendizagem o adulto entra 
como um instrumento de ponte, apresenta 
o que é de novo, incentiva a verbalização 
da criança, lançando desafios e perguntas, 
ocorrendo manifestação de competência 
de aprendizagem como consequência dos 
processos informais. A aprendizagem da 
matemática não dispensa uma elaboração 
prévia como o planejamento e a sua 
intencionalidade.

A resolução de problemas na Educação 
Infantil mostra-se como uma ferramenta 
metodológica importante, permitindo que as 
crianças vivenciem situações desafiadoras 
que contribuem para o desenvolvendo de 
seu raciocínio lógico, partindo assim para a 
construção de conhecimento.

Na aprendizagem da Matemática o 
problema adquire um sentido muito 
preciso. Não se trata de situações que 
permitam “aplicar” o que já se sabe, mas sim 
daquelas que possibilitam produzir novos 
conhecimentos a partir dos conhecimentos 
que já se tem e em interação com novos 
desafios. (BRASIL,1998, p. 211)

As crianças desde bem pequenas, já são 
capazes de pensar sobre o mundo que a 
cerca e busca meios para compreendê-lo, 
neste sentido é de fundamental importância 
um trabalho na área de matemática para que 
auxilie as crianças na sistematização dos 
conhecimentos. No entanto, é necessário 
considerar as características próprias da 
idade, levando em consideração as suas 
necessidades e a sua maneira de conhecer 
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o mundo. 
Precisamos mostrar a matemática não 

como uma “coisa do outro mundo”, é 
preciso mostrar sua função relevante no 
desenvolvimento do estudante como um ser 
social. Esse é o papel de cada professor de 
matemática, estimular a consciência, ajudar 
no conhecimento, dar auxilio ao aluno em 
busca de resultados positivos, fazendo com 
que ele adquira competências, estimulando 
sua participação, de modo que se envolva 
efetivamente na busca pela compreensão da 
matemática. (LIMA, 2015, p.17).

De acordo com a pesquisa de Kamii 
(1999), temos que a autora defende a 
encorajar a criança a quantificar sozinha e 
não depender dos outros para saber o que 
fazer, já que são capazes. O professor deve 
tomar cuidado para não exigir da criança 
a resposta correta a todo custo, deve-se 
perguntar casualmente para que a mesma 
pense numericamente sem ser pressionada. 
As crianças não aprendem conceitos 
numéricos com desenhos. Tampouco 
aprendem conceitos numéricos meramente 
pela manipulação de objetos. Elas constroem 
esses conceitos pela abstração reflexiva à 
medida que atuam sobre os objetos. Pela 
observação do comportamento da criança, o 
professor atento pode interferir se ela está 
abordando um problema de forma intuitiva, 
espacial ou lógica e desafiá-la a solucioná-lo.

Existem diversas formas de manifestar 
a ludicidade, através dos jogos, das 
brincadeiras, das canções, das danças entre 
outras. A escola e a educação passaram por 
muitas mudanças, deixando de ver a criança 
como um adulto em miniatura e diferenciando 

suas necessidades como diferentes das dos 
adultos, de tal modo que as preocupações 
com a educação foram voltadas para a 
criança e suas necessidades, sendo ela 
o centro do processo educativo, busca-
se assim metodologias que se encontrem 
com as necessidades da criança, portanto a 
atividade lúdica passa a ser uma ferramenta 
didático-pedagógica muito importante para 
o desenvolvimento dela. (FERREIRA, 2014, 
p.72)

Huyzinga (1990) caracteriza o jogo como 
um fenômeno cultural. Em sua concepção, 
existem infinitos jogos nas diversas culturas 
e em qualquer momento histórico. Desta 
forma, o jogo representa um objeto cultural, 
mais especificamente, uma cultura lúdica. O 
jogo é uma atividade voluntária e temporária 
que tem uma finalidade autônoma e se realiza 
tendo em vista uma satisfação que consiste 
na própria realização. 

Além disso, o autor destaca que o jogo 
é separado dos fenômenos do cotidiano, 
possui tempo e espaço próprios, é dotado 
de regras absolutas e possui um caráter 
não sério, visto que o riso e o cômico estão 
presentes no ato de jogar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O momento mais adequado para a aprendizagem e 
estimulação da criança em relação ao pensamento lógico 
e ao conhecimento matemático, é na Educação Infantil. As 
atividades proporcionadas às crianças devem ser flexíveis 
e desenvolvidas de maneira criativa e lúdica para que o 
conteúdo para auxiliar no desenvolvimento da autonomia 
dos alunos. A Matemática faz parte dos currículos desde 
os primeiros anos de escolaridade, as letras e os números 
sempre são abordados de forma conjunta e estão presentes 
em todas as relações cotidianas mesmo antes de a criança 
chegar à escola. 

Desta maneira afirma-se que a matemática está muito 
além dos ensinamentos apreendidos na escola, faz parte de 
um contexto social muito mais amplo, contribuindo para o 
desenvolvimento tecnológico e cientifico, estando disponível 
para todas as pessoas nos diferentes contextos sociais e nas 
diferentes formas de relações existentes na sociedade. 

Analisando a legislação vigente e os referencias disponíveis 
para o ensino de matemática na escola temos que a criança 
aprende as noções matemáticas a partir de suas vivências 
no cotidiano e sua interação com os outros e com o meio. 
Nesta troca de experiências a criança constrói hipóteses e 
desenvolve o seu raciocínio de forma que, o professor atue 
como um intermediador neste processo, propondo ações 
e experiências que contribuam para o desenvolvimento 
e aprendizagem dos alunos, por meio do planejamento e 
intencionalidade de suas ações.

O trabalho da matemática na educação, partindo da 
resolução de problemas na Educação Infantil, mostra-se como 
uma ferramenta metodológica importante, permite que as 
crianças vivenciem situações desafiadoras que contribuem 
para o desenvolvendo de seu raciocínio lógico, partindo 
assim para a construção de conhecimento e buscando uma 
aprendizagem significativa que possua significado e esteja 
permeada no contexto social no qual esta criança está 
inserida.

Solange Carvalho de 
Oliveira Silva 
Graduação em Pedagogia pelas 
Faculdades Integradas Campos 
Salles (2001); Especialista em 
Direito Educacional pela Facul-
dade Brasil (2015); Professora 
de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I – na EMEI Ver-
eador Alex Freua Netto.
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Partindo dos elementos pesquisados 
pode-se afirmar que as crianças desde 
bem pequenas, já são capazes de pensar 
sobre o mundo que a cerca e busca meios 
para compreendê-lo, neste sentido é de 
fundamental importância um trabalho na área 
de matemática para que auxilie as crianças 
na sistematização dos conhecimentos. 
No entanto, é necessário considerar as 
características próprias da idade, levando em 
consideração as suas necessidades e a sua 
maneira de conhecer o mundo.

Com base nos conteúdos apresentados 
torna-se claro que uma proposta de trabalho 
de matemática na educação infantil deve 
considerar a exploração e a experimentação 
de uma diversidade de ideias matemáticas 

relacionadas a números, medidas e geometria, 
proporcionando o desenvolvimento da 
curiosidade na criança além de um ensino de 
forma prazerosa e objetiva. 

Proporcionar a criança a convivência em 
um ambiente repleto de materiais e situações 
diferentes, deixando que ela construa e 
elabore seus próprios conhecimentos, a 
medida em que os assuntos são apresentados 
pelo professor. Ensinar matemática 
na Educação Infantil requer incluir no 
planejamento a utilização dos jogos, os 
mesmos são motivadores para as crianças 
e desenvolvem a criatividade, contribuindo 
para a construção de novos conceitos nas 
aprendizagens.
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A EVOLUÇÃO DA ARTE NO 
BRASIL – ANÁLISE DO PROCESSO 
HISTÓRICO E A INFLUÊNCIA DESTA 
NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
RESUMO:  A arte sempre esteve presente na vida do ser humano. Desde cedo, este 
aprendeu registrar seu conhecimento sobre o território e suas concepções sobre o espaço 
ao seu redor. Desde as pinturas rupestres nas paredes das cavernas até as modernas 
pinturas percebemos a dinâmica humana e as transformações que essa dinâmica causou na 
história. No Brasil, a Semana da Arte Moderna marcou a revolução dos conceitos artísticos 
que foram paulatinamente sendo construídos por diversos artistas anos antes. Todos esses 
fundamentos podem ser uteis para o professor quando, através da metodologia correta, 
ensinar aos alunos a perceber o que o cerca e interagir com esses de modo ativo a fim de 
abstrair a sua originalidade e criatividade. 

Palavras-Chave: Artes; Transformações; Dinâmica; História; Ensinar.
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INTRODUÇÃO

Por milênios, povos de culturas diferentes 
edificaram suas descobertas e evoluções em 
peças e instrumentos que são usados hoje 
para compreender o passado. Desde a pré-
história o homem cria objetos que possam 
satisfazer suas necessidades e, por meio 
destes, relacionar com o mundo ao seu redor 
de maneira mais abrangente. Objetos que 
formaram os pertences dos povos antigos 
são valiosos ao considerar a riqueza de seus 
detalhes e mostram a relação destes com 
a cultura a qual se deteve em seu período. 
Segundo Graça Proença (2008, v.1, p.11):

[...] pesquisadores classificam a arte 
rupestre no Brasil em dois grandes grupos: 
obras com motivos naturalistas e obras com 
motivos geométricos. No grupo dos motivos 
naturalistas predominam representações de 
figuras humanas, isoladas ou em grupo, em 
cenas de caça, guerra e trabalhos coletivos. 
Há também figuras de animais: em geral 
onças, veados, pássaros diversos, peixes e 17 
insetos. As figuras com motivos geométricos 
são muito variadas: linhas paralelas; pontos 
agrupados, círculos, às vezes concêntricos; 
espirais e triângulos.

Por estas riquezas históricas inseridas no 
contexto artístico da sociedade, tais objetos 
são referenciados como fundamental apoio 
para entender o passado e as influencias 
que tais têm na modernidade. Para se 
conhecerem de maneira profunda as 
fenomenologias aplicadas à cultura de povos 
a fim de entender o mundo e sua realidade, 
as ferramentas e objetos são estudados e 
verificados periodicamente a fim de garantir 

a constante aprendizagem dos tempos. 
A arte tem assim uma função que 

poderíamos chamar de conhecimento, de 
‘aprendizagem’. Seu domínio é o do não-
racional, do indizível, da sensibilidade: 
domínio sem fronteiras nítidas, muito 
diferente do mundo da ciência, da lógica, da 
teoria. Domínio fecundo, pois nosso contato 
com a arte nos transforma. Porque o objeto 
artístico traz em si, habilmente organizados, 
os meios de despertar em nós, em nossas 
emoções e razão, reações culturalmente 
ricas, que aguçam os instrumentos dos quais 
nos servimos para apreender o mundo que 
nos rodeia. Entre a complexidade do mundo 
e a complexidade da arte existe uma grande 
afinidade. (COLI, 1995, p.109)

Por intermédio da história da arte em seus 
movimentos, nós descobrimos os aspectos 
históricos por meio destes que “percolam” 
no sentido da construção da sociedade. De 
fato

Dentre as várias propostas que estão 
sendo difundidas no Brasil na transição 
para o século XXI, destacam-se aquelas 
que têm se afirmado pela abrangência e 
por envolver ações que, sem dúvida, estão 
interferindo na melhoria do ensino e da 
aprendizagem de arte. Trata-se de estudos 
sobre a educação estética, a estética do 
cotidiano, complementando a formação 
artística dos alunos. Ressalta-se ainda o 
encaminhamento pedagógico- artístico que 
tem por premissa básica a integração do 
fazer artístico, a apreciação da obra de arte e 
sua contextualização histórica. (PCN, 2000, 
p. 31).
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Imagem 1 - Linha do tempo da arte: da  
pré-história a idade contemporânea

Fonte disponível em:  http://história-da-arte.info/. Acesso em 16 de janeiro de 
2018.

OS PERÍODOS DA ARTE

A arte da pré-história fazia-se em 
cavernas e representavam as concepções 
de reconhecimento do território. As figuras 
representavam caças e atividades praticadas 
pelos homens em seu lugar de morada e ao 
seu entorno. Para Gombrich, essa recordação 
deixada pelo homem primitivo é a chave do 
descobrimento do passado, sendo:

Aos poucos, porém, os rudimentares 
apetrechos de osso e de ferro encontrados 
nessas regiões tornaram cada vez mais certos 

que essas imagens de bisões, mamutes ou 
renas tinham sido gravadas ou pintadas 
por homens que caçavam estes animais 
e, portanto, os conheciam bem. Assim, a 
explicação mais provável para essas pinturas 
rupestres ainda é a de que se trata das 
mais antigas relíquias da crença universal 
no poder produzido pelas imagens: dito em 
outras palavras, parece que estes caçadores 
primitivos imaginavam que, se fizessem uma 
imagem de sua presa – e até a espicaçassem 
com lanças e machados de pedra – os animais 
verdadeiros também sucumbiriam ao seu 
poder. (GOMBRICH 1999, p. 42)
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Imagem 2 -  Arte em parede Pré-história

Fonte disponível em:  http://www.wsculp.com.br/Images/Obras/Fotos/196-
rupesd1.jp. Acesso em 17 de Janeiro de 2018.

A forma com que o homem antigo obtinha 
os materiais para a construção de pinturas ou 
objetos é, indubitavelmente, muito valioso. 
Usava-se a própria moradia para a elaboração 
de técnicas que marcaram momentos em seu 
cotidiano e perpetuaram aos anos a frente. 
Por exemplo, em relação à tinta usada nas 
pinturas rupestres nas cavernas:

O homem aplicava as tintas com as 
mãos, espátulas, bastonetes ou pincéis 
rudimentares, quando não empregavam a 
técnica de pistolar, isto é, enchiam a boca de 
tinta e sopravam por um canudo de madeira 
ou osso. Numerosas silhuetas de mãos 

encontradas nas cavernas, possivelmente 
símbolos de posse, foram feitos com esse 
processo. As tintas eram conseguidas 
com materiais minerais, argilas coloridas, 
triturando-as e dissolvendo-as em água, 
gordura de animal e vegetal e excrementos 
de aves. A cor negra era obtida queimando 
ossos de animais. (FILHO, 1989, p. 42).

Com o avanço dos períodos histórico, a 
arte também foi evoluindo rumo ao avanço 
das concepções do homem sobre seu 
espaço geográfico. A partir da antiguidade, 
o homem começa a conhecer a escrita e 
começa a registrar suas conquistas. Seus 
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objetos peculiares produzidos em arte são 
frágeis feitas em argila que se perderam em 
maior parte no tempo. Registravam nestes 

suas conquistas em guerras por território. 
Também, possuem em sua totalidade em 
cunho religioso.

Imagem 3 -  Argila do período da antiguidade

Fonte disponível em:  http://www.wsculp.com.br/Images/Obras/Fotos/196-
rupesd1.jp. Acesso em 17 de Janeiro de 2018.

Os romanos em suas concepções sobre a 
arte começaram a ter um sentido artístico 
para homem propriamente dito. Segundo o 
site Portal da Arte online acesso em 26 de 
dezembro de 2017, este período:

O sentido prático da vida não impediu 
os romanos de apreciarem a beleza daquilo 
que os cercava. Ao contrário, eles estavam 
atentos ao aspecto estético das coisas e 
foram grandes artistas.
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Imagem 4 -  Arte Romana: Pannello

Fonte disponível em:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arte_romana,_p 
annello_di_sarcofago_con_il_mito_di_endimione_e_selene,_210_circa,_02.JP. 

Acesso em 17 de Janeiro de 2018.

A arte barroca se espalhou pela Europa e 
após pela América latina após dar início em 
Roma. Mais do que uma arte representada em 
objetos, é um estilo de vida que se baseava 
no catolicismo e contrapunha a reforma da 
época. Ainda de acordo com o Portal da Arte 
online, acesso em 10 de Janeiro de 2018, este 
período para o Brasil teve muitas influencias 
para a construção do território:

Com a perda da força econômica e política, 
iniciou-se um período de certa estagnação no 
nordeste, com exceção de Pernambuco que 
conheceu o estilo rococó na segunda metade 

do século. O foco então voltou-se para o 
Rio de Janeiro, transformada em capital da 
Colônia em 1763, e a região de Minas Gerais, 
desenvolvida à custa da descoberta de minas 
de ouro (1695) e diamante (1730). Não por 
acaso, dois dos maiores artistas barrocos 
brasileiros trabalharam exatamente neste 
período: Mestre Valentim (1745-1813), no 
Rio de Janeiro e o Aleijadinho, em Ouro 
Preto e adjacências. E foi na suavidade do 
estilo rococó mineiro (a partir de 1760) que 
encontrou-se a expressão mais original do 
Barroco Brasileiro.
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Imagem 5 -  Barroco no Brasil

Fonte disponível em:  http://2.bp.blogspot.com/- lpK2i4CreK0/ TnzUPgAOBxI/ 
AAAAAAAAKEg/ YmA13R-sIIQ/s400/799px-Rio-Igreja. Acesso em 17 de 

Janeiro de 2018.

Com a modernidade, a arte foi avançando 
no sentido único da expressão social e 
cultural mais abrangente. Foram baseadas 
nos movimentos históricos que, no Brasil, 
culminou com a Semana de Arte Moderna 
que ocorreu no Teatro Municipal de São 
Paulo, entre os dias 13 e 18 de fevereiro 
de 1922. Se baseando na liberdade do país, 
o modernismo vem expo a faces da arte 
plástica e em desenhos os desejos e anseios 
da sociedade. Artistas consagrados como 
Anita Malfatti, Lasar Segall, Di Cavalcanti, 
Tarsila do Amaral, Candido Portinari, Rego 
Monteiro, Alfredo Volpi são reflexos deste 
movimento da arte moderna.

Em 1922, jovens Paulistas da classe média 

alta envolvidos com os movimentos culturais 
europeus fizeram a sua revolução da nova 
arte brasileira. A semana da arte moderna 
nasceu quando o mundo presenciava o fim 
de uma grande Guerra e tudo se renovava nas 
estruturas mentais e políticas da sociedade. 
A semana teve como característica o apego 
à atualização, entre aspas sobre a cultura da 
cidade em um contexto muito provinciano. O 
evento sobre a semana da arte foi realizada 
no teatro municipal que era o centro cultural 
da cidade e onde as pessoas se identificavam. 
Nomes históricos foram ressaltados na 
celebração, conforme observamos na 
citação de Andrade (1925) contra-atacando 
os argumentos contra o uso do evento para 
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tirar o atraso do modernismo.
Graça Aranha é dos mais perigosos 

fenômenos de cultura que uma nação 
analfabeta pode desejar. Leu mais duas 
linhas que os outros, apanhou três ideias 
além das de uso corrente e faquirizado por 
uma hipnose interior, crédulo e ingênuo, 
quer impor à outrance os seus últimos 
conhecimentos, quase sempre confusos e 
caóticos.

Teóricos modernos fundamentaram essa 
semana como sendo uma exposição da 
oligarquia paulista para acelerar o progresso 
modernista no Brasil nos passos decorrentes 
na Europa. Assim, Sérgio Miceli diz que:

O acesso dos modernistas às frentes 
de vanguardas europeias por força de 
sua proximidade social junto aos círculos 
intelectualizados da oligarquia foi, 
paradoxalmente, a condição que lhes 
permitiu assumir o papel de inovadores 
culturais e estéticos no campo literário local, 
tomando a dianteira (MICELI, 1979, p. 15).

Assim sendo, cabe ressaltar sobre a 
celebração do marco do modernismo no 
Brasil, segundo o olhar de Fiorati (2010):

Se o modernismo brasileiro fosse um 
super-héroi, o bandido da história seria o 
rigor formal das escolas artísticas vigentes no 
inicio do século 20. Em especial as inflexões 
estéticas e temáticas do Parnasianismo – que 
se opunha ao sentimentalismo romântico e 
exigia uma descrição objetiva e impessoal 
das coisas, além de versos rimados e um 
vocabulário preciso – e do Simbolismo, que 
conservava as regras de versificação dos 
parnasianos, embora diversificasse os temas 
abordados. Nas artes plásticas foi colocada 

em xeque a expressão academicista, que 
valoriza pinturas de paisagens, retratos 
realistas e naturezasmortas. De uma ideia 
de liberdade de expressão expandida 
cristalizaram os pilares do novo movimento. 
(2010, p. 32).

A arte atual propõe uma revolução dos 
olhares e pensamentos sobre o espaço – 
sendo este como ferramenta de estudo 
da matéria. Nestes olhares, o Parâmetro 
Curricular Nacional tem como lema, 
conforme escrito:

Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
foram elaborados procurando, de um lado, 
respeitar diversidades regionais, culturais, 
políticas existentes no país e, de outro, 
considerar a necessidade de construir 
referências nacionais comuns ao processo 
educativo em todas as regiões brasileiras. 
Com isso, pretende-se criar condições, nas 
escolas, que permitam aos nossos jovens 
ter acesso ao conjunto de conhecimentos 
socialmente elaborados e reconhecidos 
como necessários ao exercício da cidadania. 
(Paulo Renato Souza, Ministro da Educação e 
do Desporto 1998, p. 12).

Frente a isso, o professor de artes e/ou 
história pode usar dos relatos da história 
para ensinar os alunos como que se pode 
visualizar a evolução do pensamento humano 
ao longo do tempo mediante das expressões 
artísticas. Assim, 

“De uma forma muito sintética, esses 
princípios estabelecem que a aprendizagem 
é uma construção pessoal que o aluno realiza 
com a ajuda que recebe de outras pessoas. 
Essa construção, por meio da qual pode 
atribuir significado a um determinado objeto 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A capacidade da escola de ensinar e aprender enquanto 
ensina é levada em consideração ao analisar o quanto 
o professor pode usar como metodologia de ensino o 
processo histórico analisado neste artigo e que fomentaram 
o pensamento moderno sobre a educação artística. Os 
períodos analisados são essenciais para compreendermos a 
dinâmica social que permeia a história do homem enquanto 
este desenvolve de habilidades e técnicas deixando suas 
descobertas para a posteridade. Assim, Freire (1994) aponta:

[...] as dificuldades [...] diminuiriam se a escola levasse 
em consideração a cultura dos oprimidos, sua linguagem, 
sua forma eficiente de fazer contas, seu saber fragmentário 
do mundo de onde, afinal, transitam até o saber mais 
sistematizado, que cabe a escola trabalhar. Obviamente, 
esta não é uma tarefa a ser cumprida pela escola da classe 
dominante, mas tarefa a ser realizada na escola da classe 
dominante, entre nós, agora, por educadores e educadora 
progressistas, que vivem a coerência entre seu discurso e 

de ensino, implica a contribuição da pessoa que aprende, 
seu interesse e sua disponibilidade, seus conhecimentos 
prévios e sua experiência. Em tudo isso, desempenha um 
papel imprescindível a figura do mais experiente que ajuda 
a detectar um conflito inicial entre o que se sabe e o que se 
deve saber, que contribui para que o 19 aluno, se sinta capaz 
e com vontade de resolve-lo, colocando o novo conteúdo 
de forma que apareça como um desafio interessante, cuja 
resolução terá alguma utilidade, que intervém de forma 
ajustada nos progressos e dificuldades manifestados pelo 
aluno, apoiando-o, tendo em vista sua realização autônoma. 
É um processo que contribui não só para que o aluno aprenda 
determinados conteúdos, mas que aprenda a aprender e 
para que se aprenda que se pode aprender; sua repercussão, 
então, não se limita àquilo que o aluno sabe, mas ao que se 
sabe fazer e a como vê a si mesmo” (ZABALA,1997, p. 164-
165)
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sua prática.
Segundo o PCN (Parâmetro Curricular 

Nacional), o objetivo do ensino da arte aos 
alunos é propiciar:

[...] o desenvolvimento do pensamento 
artístico, que caracteriza um modo particular 
de dar sentido às experiências das pessoas: 
por meio dele, o aluno amplia a sensibilidade, 
a percepção, a reflexão e a imaginação. 
Aprender arte envolve, basicamente, fazer 
trabalhos artísticos, apreciar e refletir sobre 
eles. Envolve, também, conhecer, apreciar e 
refletir sobre as formas da natureza e sobre 

as produções artísticas individuais e coletivas 
de distintas culturas e épocas. ( BRASIL, 
2000, p.15)

Portanto, para o educador conseguir 
com que os alunos valorizem as expressões 
sociais mediante a arte, o planejamento de 
ações expositivas precisa ser traçado a fim 
de conseguir atingir o objetivo principal da 
educação que envolve o aprendizado para 
a vida e a criação do humanismo para que 
o educando seja capaz de analisar por ele 
mesmo as vertentes que o cerca no seu 
cotidiano.
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A EXPLORAÇÃO MUSICAL DE 
BEBÊS E CRIANÇAS PEQUENAS 
RESUMO:  O presente artigo apresenta uma reflexão sobre o ensino de música nas escolas, 
contextualizando alguns conceitos à luz de novas perspectivas educacionais e musicais, 
mediada pelos seguintes questionamentos: O que é música? Como propiciar atividades 
musicais significativas para bebês e crianças pequenas? Essas questões permitiram reflexões, 
redimensionando as possibilidades de trabalho com a linguagem musical em sua essência, 
objetivando contribuir para a formação integral dos bebês e crianças pequenas, com ações 
que aguçam sua sensibilidade, escuta, criatividade e o descoberta. Para tanto, autores 
renomados como Shafer (1991) representa um pilar no campo musical ao contribuir com o 
conceito de limpeza dos ouvidos e paisagem sonora, abordando a música numa perspectiva 
inovadora, para além das notas musicais. Neste sentido, bebês e crianças pequenas se 
tornam protagonistas ao participarem de experiências musicais sobre os sons do mundo em 
que estão inseridos, numa visão dialética, mediada por intervenções educativas intencionais.

Palavras-Chave: Música; Exploração; Bebês; Crianças; Experiências.
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MÚSICA: UMA LINGUAGEM 
UNIVERSAL 

O ser humano interage com as pessoas e 
com o ambiente no qual está inserido, por 
meio das diferentes linguagens: oral, escrita, 
corporal, plástica e musical, constituindo a 
si mesmo, transformando o meio e sendo 
transformado por ele. 

Estamos inseridos em um mundo altamente 
sonoro, devido o advento da tecnologia com 
a criação de objetos eletrônicos e máquinas 
diversificadas, deixando o ambiente de 
trabalho, as residências e as ruas repletas de 
sons.

Paralelamente, a natureza está recheada 
de sons da água da chuva, das cachoeiras, 
dos rios, do vento, bem como os sons dos 
animais, formando paisagens sonoras 
naturais que deveriam ser apreciadas, mas 
são esquecidas diante da poluição sonora 
com que convivemos diariamente.

A arte está presente em diversos ramos 
de atividade na sociedade, sendo parte 
integrante de nossa vivência. A criança está 
acostumada a ouvir sons desde o útero 
materno, seja qualquer som, desde uma 
canção de ninar, uma música clássica ou 
mesmo uma canção popular.

Coelho (2006, p. 48) enfatiza que:
A música é uma arte que se desenvolveu 

de maneiras diferentes em cada lugar. Ela 
atravessou os séculos mudando sempre, e 
sendo sempre recriada. Ao mesmo tempo tão 
diversa e tão única, é muito difícil explicar a 
música em palavras: o melhor é ouvi-la.

Desde a antiguidade, a música é utilizada 
como veículo pedagógico, visto que está 

presente na formação cultural do ser humano 
e na construção de valores morais.

A música é considerada uma linguagem 
universal, pois antes mesmo do homem falar, 
já é capaz de entoar melodias simples. A 
humanidade fazia música desde as primeiras 
civilizações, usando esta linguagem sonora 
em rituais de oferecimento, agradecimento, 
fertilidade, festas religiosas, comemorativas, 
entre outras manifestações culturais. 

Historicamente, a música tem cumprido 
uma importante função no desenvolvimento 
do ser humano, contribuindo para aquisição 
de hábitos e valores que favorecem o 
exercício da cidadania.

Neste contexto, as Orientações 
Curriculares: de aprendizagens e orientações 
didáticas para Educação Infantil (2007, p. 
120) pontuam que: 

[...] os sons e a música constituem uma 
fonte importante de conexão cultural e desde 
muito cedo o bebê estará conhecendo e se 
apropriando de sonoridades características 
do lugar onde vive- sua família, sua 
comunidade, seu país.

Correia (2010, p. 139) frisa que a música 
é um instrumento que pode estimular “a 
participação, a cooperação, socialização, 
e assim destruir as barreiras que atrasam a 
democratização curricular do ensino”.

Coelho (2006, p.8) esclarece que “os 
sons estão em toda parte, na natureza e nas 
cidades, mas são as pessoas que criam a 
música, organizando os sons e dando sentido 
a eles”.

As Orientações Curriculares: expectativas 
de aprendizagens e orientações didáticas 
para Educação Infantil (2007, p. 120) 
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ressaltam a música como uma linguagem 
importante na comunicação humana desde a 
gestação, esclarecendo que:

Desde antes do seu nascimento, as 
crianças já estão imersas num mundo de 
sons: pesquisas comprovam que, ainda 
dentro do útero, os bebês escutam e reagem 
aos sons do corpo materno e mesmo aos 
sons externos. Quando nascem, e já desde 
as primeiras semanas de vida, os bebês 
são capazes de distinguir claramente a voz 
humana de outras fontes sonoras.

Os sons do corpo da mãe, bem como os 
sons provenientes do ambiente externo, 
além das canções e pequenas brincadeiras 
musicais constituem um rico universo 
sonoro. 

Coelho (2006, p. 6) afirma que a música 
começa dentro de cada ser humano:

A música começa dentro da gente. Quando 
nasce cada criança já tem, no próprio corpo, 
vários instrumentos musicais: a voz, para 
cantar, as mãos, para bater palmas, e o coração 
pulsando como um tambor, marcando o 
caminhar pela vida com seu ritmo constante, 
acompanhado pelo sopro leve de respiração.

Fonterrada (2008, p. 4) refletindo sobre 
o conceito de música, compartilha suas 
descobertas, dizendo que:

Mas, afinal o que é música? Antes de 
tudo, é a arte dos sons. O vento que assobia, 
o som de gotas de chuva caindo sobre um 
telhado de zinco, o trovão que amedronta, 
o barulho do escapamento do carro... tudo 
isso são sons. Para que essa matéria-prima 
se transforme em música, é preciso que 
a inteligência e sensibilidade humanas a 
reinventem. O ser humano organiza os sons, 

dando-lhes um ritmo, regulando sua duração 
e sua intensidade, combinando em infinitas 
variações e, assim, faz arte, cria música.

Para Coelho (2006, p. 13) “a palavra 
“música” vem do grego mousiké. Essa única 
palavra significa, ao mesmo tempo, dança, 
música e poesia”.

A maioria das pessoas imagina que as 
músicas são feitas apenas de sons. Porém, 
Marzullo (2011, p. 11) destaca que “a música 
é “som e silêncio”.

Os estímulos sonoros que nos cerca são 
intensos e as crianças, desde seus primeiros 
anos de vida, reage a eles através de balbucios 
e movimentos corporais, penetrando 
paulatinamente no mundo dos sons.

Segundo Nicolau (1997, p. 162):
O barulho da água que cai, o canto dos 

pássaros, o coaxar dos sapos, a música, 
fazem parte de um ambiente estimulador 
propício ao desenvolvimento de habilidades 
perceptivas que muito contribuem para 
o desenvolvimento do processo de 
comunicação e expressão da criança.

A partir do reconhecimento do valor 
formativo da música surgiram reflexões 
voltadas para a inclusão da pedagogia 
musical. Ortiz e Carvalho (2012) defendem 
que da mesma forma que ocorre nas Artes 
Visuais, os bebês e as crianças pequenas 
também têm o direito de aprender a apreciar 
música.

As instituições de educação infantil são 
espaços de construção do saber, assim o 
trabalho com a música possibilita aos bebês 
e crianças pequenas o conhecimento de 
uma linguagem artística, capaz de comunicar 
sensações, sentimentos e pensamentos, na 
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medida em que instiga a observação, a escuta 
ativa e a descoberta do mundo repleto de 
sons. 

Para Correia (2010, p. 1) a música instiga 
emoção, criatividade, contribuindo para a 
construção do conhecimento;

A música pode e deve ser utilizada em 
vários momentos do processo de ensino-
aprendizagem, sendo um instrumento 
imprescindível na busca do conhecimento, 
sendo organizado sempre de maneira lúdica, 
criativa, emotiva e cognitiva.

Quando as crianças ingressam nas 
instituições de educação infantil, já possuem 
um repertório musical, composto por 
sons conhecidos, músicas que escutam 
no ambiente familiar, bem como canções 
entoadas pelas pessoas com quem convivem. 

Neste sentido, é função das escolas 
contribuir para a ampliação do repertório 
musical das crianças, compreendendo que a 
voz dos educadores, as brincadeiras sonoras, 
as músicas cantadas e tocadas abrem o 
canal comunicativo essencial no processo 
de desenvolvimento e aprendizagem. Para 
tanto, é de suma importância romper com 
concepções tradicionais, quebrar paradigmas 
e abrir os ouvidos para a experimentação e 
descoberta. 

A EXPLORAÇÃO MUSICAL 
DE BEBÊS E CRIANÇAS 
PEQUENAS 

As crianças nascem cercadas por um 
mundo extremamente sonoro, cheio de 
objetos eletrônicos nas casas, ruas e escolas, 

por exemplo, produzindo diferentes tipos 
sons, instigando diferentes sensações e 
reações. 

Segundo Ortiz e Carvalho (2012, p. 137), 
“Ao brincar e se movimentar, as crianças 
produzem sons e assim nasce a música”.

Ortiz e Carvalho (2012, p. 137 e 138) 
esclarecem que:

Entre os sons e silêncios que povoam a 
vida, a música se faz presente e as crianças, 
logo após o nascimento, já compartilham 
deste encantamento. O ouvido é um dos 
primeiros órgãos sensoriais que se forma, e, 
por volta da 21ª semana de gestação, o feto 
é capaz de ouvir. Ao nascer, acriança já usa 
o ouvido plenamente, portanto está aberta 
e percebendo o mundo a seu redor pelo que 
ouve.

Brito (2010, p. 36) criadora da Teca Oficina 
de Música da Escola de Comunicação e Artes 
da Universidade de São Paulo, comenta que 
“Não apenas o ouvido, mas o corpo inteiro 
ouve música. Ela desperta sensações e 
provoca movimentos”. 

O ato de ouvir é uma ação fisiológica, 
que corresponde a mistura de todos os sons 
existentes no meio circundante, uma vez 
que o ouvido não tem pálpebra, não tem 
tempo para descanso, ouve o tempo todo, 
voluntária ou involuntariamente.

Para Schafer (1991, p. 67):
Ao contrário de outros órgãos dos sentidos, 

os ouvidos são expostos e vulneráveis. Os 
olhos podem ser fechados, se quisermos os 
ouvidos não, estão sempre abertos. Os olhos 
podem focalizar e apontar nossa vontade, 
enquanto os ouvidos captam todos os sons 
do horizonte acústico, em todas as direções.
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Schafer (1991) apresenta um novo e 
relevante conceito no campo da linguagem 
musical intitulado de paisagem sonora, 
constituída por sons, silêncio e ruídos, 
salientando a importância de experiências 
voltadas para o despertar da escuta ativa 
referente a percepção dos sons que nos 
rodeiam.

A escuta é uma atitude cognitiva, em 
desenvolvimento, isto porque bebês e 
crianças pequenas podem aprender a escutar 
e identificar os sons. Por meio da escuta 
identificamos as vozes, os sons das pessoas 
com as quais convivemos, assim como dos 
objetos e sons que nos pertencem, além das 
músicas de nossa preferência. 

Para tanto, é fundamental assegurar aos 
bebês e crianças pequenas experiências de 
escuta que podem contribuir para a ampliação 
do universo sonoro e, consequentemente, da 
paisagem sonora que se constrói no decorrer 
da vida.

Neste contexto, Schafer (1991, p. 10) faz 
um convite:

Abre-te! Abre-te, ouvido, para os sons 
do mundo, abre-te ouvido, para os sons 
existentes, desaparecidos, imaginados, 
pensados, sonhados... Para os sons de hoje e 
de amanhã. Para os sons da terra, do ar e da 
água... Mas abre-te também para os sons de 
aqui e de agora, para os sons do cotidiano... 
Abre-te, ouvido, para os sons da vida...

Os bebês e crianças pequenas são seres 
capazes e protagonistas da sua trajetória 
musical, pois pesquisam, ouvem, escutam 
e fazem sons com a boca, a voz, o próprio 
corpo e com os objetos que pegam em suas 
mãos. 

Ortiz e Carvalho (2012) afirmam que o 
primeiro objeto sonoro do bebê é a sua 
própria voz, pois ele responde aos sons 
vocais a sua volta, imitando, inventando e 
brincando com os sons que emite pela voz.

Neste sentido, os professores e  
professoras de Educação Infantil devem 
investir em brincadeiras utilizando apenas 
a voz e os sons que bebês e crianças 
pequenas produzirem, brincando. Nos jogos 
de exercício, os bebês e crianças pequenas 
vivenciam experiências sensoriais de causa 
e efeito.

A criança já nasce com um belo  
instrumento musical: seu próprio corpo. 
Ela precisa conhecer e reconhecer as 
sonoridades que pode produzir a partir de 
seu corpo, esta é a primeira experiência no 
estudo da música, isto é, a musicalização do 
eu.

Para satisfazer sua curiosidade, os bebês e 
crianças pequenas mexem, cheiram, colocam 
objetos na boca, batem, raspam, sacodem, 
fazendo explorações e movimentos, 
iniciando sua descoberta sobre os sons 
e, paulatinamente, vão organizando suas 
pesquisas, repetindo gestos que aprendem 
e vão internalizando, construindo sua 
linguagem musical.

Neste contexto, Ortiz e Carvalho (2012, p. 
140) exemplificam:

Estes sentidos e significados são 
preenchidos por emoções e afetos e nos 
ajudam a avaliar o que acontece ao nosso 
redor: não é só pode visão que isso ocorre 
pela audição também. Pode exemplo, ao ouvir 
um trovão e ventos fortes, imediatamente 
sabemos que vai haver uma tempestade e 
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corremos para fechar as janelas abertas ou 
tirar a roupa do varal, ou seja, o que ouvimos 
nos ajuda a tomar decisões e agir. Ninguém 
fica indiferente ao rugido de um leão, mesmo 
que em um filme.

Os sons da natureza e dos animais 
exercem grande fascínio nos bebês e crianças 
pequenas. Os professores e professoras de 
Educação Infantil devem estimular a escuta, 
identificação, percepção e valorização destes 
sons, pois são elementos que representam 
um vasto universos sonoro, oportunizando 
ricas experiências sensoriais.

BRINCANDO COM MÚSICA
Os professores e professoras de 

Educação Infantil desempenham um papel 
essencial no processo de desenvolvimento 
e aprendizagem relacionado ao universo 
musical, tendo o desafio de fazer escolhas 
qualificadas.

Neste sentido, faz-se necessário que o 
ambiente educativo ofereça contato com 
a produção humana musical de variadas 
culturas e povos, preservando as brincadeiras 
musicais cantadas, tocadas e dançadas, com 
a voz e o corpo em movimento.

Ortiz e Carvalho (2012, p. 142) esclarecem 
que:

Em geral, compartilhamos músicas com 
aqueles que amamos. A música é objeto de 
mediação entre as pessoas, favorecendo 
interações e reciprocidades, e mesmo 
diálogos musicais quando, em vez de falar, 
cantamos, por exemplo, ou assobiamos 
uma canção que é correspondida. Os bebês 
entram nestes jogos sonoros com muita 
facilidade, respondendo ao adulto que inicia 
a conversa musical.

Para tanto, é de suma importância 
oportunizar experiências de forma planejada 
e intencional, isto porque a ação proposta 
deve ter a clara intenção de ampliar e 
enriquecer o repertório musical de bebês e 
crianças pequenas, por meio da escuta e da 
descoberta.

Algumas propostas lúdicas, criativas e 
significativas devem envolver a escuta de 
paisagens sonoras, construção e exploração 
de objetos sonoros e instrumentos musicais 
reais, bem como a criação musical utilizando 
o próprio corpo, a voz e os objetos em 
movimento.

Uma das experiências mais divertidas para 
os bebês e crianças pequenas é a escuta 
associada ao movimento, mediada por 
brincadeiras cantadas pertencentes à riqueza 
da cultura popular, além da escuta de obras 
musicais, despertando o desenvolvimento do 
gosto musical, contribuindo para a formação 
de preferências e estilos.

Brito (2003) sugere que os educadores 
utilizem uma grande variedade de sons e 
timbres diferentes para estimular que as 
crianças se movam de acordo com o som que 
estão escutando, transformando-se no som, 
representa-o através de seus movimentos, 
ação que caracteriza uma escuta ativa 
associada ao movimento.

Uma atividade apreciada pelas crianças 
que associa a escuta ao movimento, 
caracterizando uma dança criativa, ocorre 
quando o educador disponibiliza tecidos, 
fitas, adereços e materiais diversos para as 
crianças escolherem. Em seguida, as incentiva 
a sentir a música tocada no rádio ou em CDs 
criteriosamente selecionados, descobrindo 
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as potencialidades expressivas do próprio 
corpo, conforme os diferentes ritmos.

As brincadeiras de Estátua são importantes 
para que os bebês e crianças pequenas 
possam valorizar o silêncio e centrar a 
atenção na deliciosa experiência de se deixar 
levar pela música de diferentes gêneros, 
criando seus próprios passos de dança e 
suas versões originais de estátuas, quando o 
silêncio permanecer no ar.

Outro exercício interessante é o jogo dos 
animais, no qual as crianças são desafios a 
representar o som do respectivo animal 
juntamente com o som produzido por ele, este 
som pode ser feito pelas mesmas, ou tocada 
uma obra para que elas se transformem, de 
acordo com suas ideias criativas.

Os movimentos de locomoção que 
associam movimentos a sons ou música são 
propostas que as crianças experimentam 
as possibilidades de seu corpo num ritmo 
próprio e, posteriormente, conseguirá ajustar 
essas ações a outros ritmos. 

Os professores e professoras de Educação 
Infantil podem trabalhar nesta perspectiva 
quando promovem dramatizações de 
histórias ou ginásticas historiadas, dando 
asas a sua criatividade e inventando cenas, 
nas quais as crianças se transformam em 
atores, explorando seu potencial expressivo.

A audição de músicas e canções, cantadas 
por adultos e crianças, reproduzidas por 
aparelhos de som também são importantes 
possibilidades de aprendizagem, 
enriquecendo o repertório musical das 
crianças. 

 A variedade de gêneros musicais,  
composto por obras clássicas, populares, 

étnicas, cantadas e instrumentais, é 
imprescindível para contribuir com a 
ampliação do universo musical dos 
educandos.

Segundo as Orientações Curriculares: 
Expectativas de aprendizagens e orientações 
didáticas (2007, p. 122): “Quanto mais 
diversificado o repertório, mais as crianças 
terão condições de identificar, reconhecer 
elementos e desenvolver preferências 
musicais”.

As rodas de música cantadas estabelecem 
vínculo emotivo, principalmente quando 
acompanhadas de contato físico, do olhar e 
da alegria de cantar.

Nesta perspectiva, o professor e a 
professora de Educação Infantil precisa 
propiciar um trabalho intencional, visto que 
“(...) pode e deve selecionar os momentos 
em que o canto seja significativo para si e 
para o grupo. Cantar ou tocar não é apenas 
“preencher silêncios”, conforme afirma as 
Orientações Curriculares: Expectativas de 
aprendizagens e orientações didáticas (2007, 
p. 124).

As brincadeiras de roda, jogos musicais, 
parlendas, adivinhas e trava-línguas 
transmitidas através das gerações compõem 
a riqueza da nossa cultura popular e oferecem 
experiências de brincar com as palavras, 
usar rimas e criar músicas de maneira 
lúdica, envolvendo o gesto, estimulando 
movimentos corporais, o canto, a dança e 
os jogos simbólicos, tornando-se expressões 
legítimas da infância. 

As pequenas frases musicais e canções, 
inserindo o nome das crianças e criando 
rimas são experiências que incentivam a 
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participação das crianças, o sentimento de 
pertencimento ao grupo e a improvisação 
coletiva, buscando brincar com os sons, 
palavras e gestos.

A pesquisa de danças populares de 
diferentes manifestações culturais amplia as 
referências dos bebês e crianças pequenas, 
enriquecendo seu repertório para além das 
músicas tradicionais infantis que geralmente 
são acompanhadas por gestos simplórios, 
repetitivos e sem a marca expressiva.

A composição de acervos e coletâneas 
das músicas preferidas do grupo de crianças 
é um excelente exercício de seleção de 
gostos. A abordagem interdisciplinar rompe 
com os conteúdos estáticos dos campos de 
experiências e enriquece a aprendizagem 
infantil, na qual a leitura e a escrita se associam 
a linguagem musical como instrumento de 
registro.

Os encontros culturais dos bebês e  
crianças pequenas, suas famílias e da 
comunidade educativa são eventos em 
que podem compartilhar preferências e 
surpreender-se com o diferente, ampliando 
os horizontes musicais.

Conhecer o repertório do grupo é o ponto 
de partida para a realização de atividades 
variadas, alimentando os educandos com 
canções e peças musicais: desde música 
antiga, música clássica até música moderna, 
além das músicas folclóricas tradicionais de 
cada região do nosso país.

No planejamento educacional, voltado 
para o desenvolvimento da linguagem 
musical é essencial instigar o contato e 
as vivências com as matérias-primas da 
linguagem musical: o som e o silêncio.

É preciso que os professores e professoras 
de Educação Infantil compreendam os 
elementos ou parâmetros do som que 
compõem a música para que possam instigar 
a escuta e a descoberta. Sendo assim, 
cada elemento ou parâmetro do som será 
conceituado separadamente, apenas para 
esclarecer suas peculiaridades, visto que são 
indissociáveis. 

O SOM E SEUS PARÂMETROS 
O som é resultado do choque de dois 

corpos que produz vibração. Ao perceber as 
vibrações, o ouvido humano capta os sons, 
que podem ser naturais, ruídos (queda de 
um copo, chuva, canto de um pássaro) ou 
musicais que são provenientes de vibrações 
periódicas e regulares.

Na prática musical o som assume quatro 
propriedades, também chamadas de 
parâmetros do som: altura, intensidade, 
duração e timbre.

De acordo com as Orientações  
Curriculares: expectativas de aprendizagens 
e orientações didáticas para Educação 
Infantil (2007, p. 121):

É importante saber... que mesmo 
percebendo parâmetros sonoros como a 
duração (sons mais curtos e mais longos), a 
altura (sons mais graves ou mais agudos), a 
intensidade (sons mais fracos ou mais fortes) 
ou o timbre (que qualifica os sons, a partir 
da fonte que os origina), não se deve esperar 
que estes parâmetros sejam nomeados 
convencionalmente na educação infantil.

ALTURA DO SOM
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A altura corresponde à qualidade do 
som que pode ser: agudo, médio ou grave, 
dependendo da frequência de suas vibrações. 
O grave corresponde aos sons mais “grossos” 
e o agudo aos sons mais “finos”.

Brito (2003, p. 18) cita que: “Quanto menor 
for o número de vibrações, ou seja, quanto 
menor for a frequência da onda sonora, mais 
graves será o som. O pio de um pássaro é 
agudo, o som de um trovão é grave”.

Nicolau (1997, p. 196) afirma que as 
sonorizações de histórias são excelentes 
para aguçar a descoberta da altura dos sons:

É importante que você dê entonações 
diferentes à sua voz quando conversa com 
as crianças, quando dramatiza, assim como é 
importante que você estimule as crianças a 
experimentarem a voz personalizando tipos 
bem diferentes... Pouco a pouco, vá utilizando 
a terminologia correta para designar a altura 
dos sons. Grave para sons “grossos” e agudo 
para sons “finos”. Assim gradativamente, as 
crianças a incorporam.

As sonorizações de histórias, 
acompanhando as narrativas com 
objetos sonoros e instrumentos musicais, 
possibilitam a relação de sons com músicas 
em contextos significativos, que encantam e 
estimulam ações de improvisação, criação e 
expressão, usando também as possibilidades 
expressivas da própria voz, aprimorando a 
compreensão da altura dos sons de maneira 
lúdica.

É importante que ao contar a história  
para as crianças, a voz seja expressiva e 
clara, conforme cada cena através de uma 
mudança na entonação, conforme a altura 
dos sons. 

Segundo Chiarelli e Barreto (2005) alguns 
jogos musicais auxiliam no trabalho com os 
atributos do som, por meio de comparações, 
diferenciando um som agudo de um grave.

O “Jogo do Grave e Agudo”, baseado em 
uma variação da brincadeira tradicional 
Morto Vivo, combinando com as crianças 
pequenas que ao escutarem o som agudo 
deverão ficar em pé e quando escutarem o 
som grave deverão abaixar, brincando com 
a altura dos sons. O som pode ser produzido 
por um instrumento, por apitos com alturas 
diferentes ou pela voz.

Neste sentido, Ortiz e Carvalho (2012, p. 
143) afirmam que;

Os momentos mais importantes do 
texto podem ser marcados por diferentes 
instrumentos musicais, como acontece 
nos filmes. Que som pode marcar alegria 
e felicidade? O que pode marcar susto? 
E batida na porta? E o vento e a chuva? O 
uso de diferentes objetos sonoros ajuda as 
crianças estabelecerem ricas e frutíferas 
relações entre os elementos da história e os 
sons de diferentes fontes sonoras.

INTENSIDADE DO SOM

A intensidade é a capacidade de força 
empregada no som, do forte ao fraco. Existem 
algumas brincadeiras simples instigam 
ricas descobertas com a intensidade que é 
caracterizada pela força do som.

Na variação do jogo de Esconde-Esconde, 
as crianças pequenas escolhem um objeto 
a ser escondido, e uma delas se retira da 
sala, enquanto as outras escondem o objeto. 
A criança que saiu retorna para procurar o 
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objeto e as outras devem ajudá-la a encontrar 
produzindo sons com maior intensidade 
quando estiver perto, e menor intensidade 
quando estiver longe. O som poderá ser 
produzido com a boca, palmas, ou da forma 
que acharem melhor. Essa brincadeira leva 
a criança a controlar a intensidade sonora e 
desenvolve a noção de espaço.

Em uma nova versão da brincadeira 
“Morto, Vivo”, utilizando as músicas 
clássicas, as professoras de educação infantil 
podem promover a escuta de uma ópera, por 
exemplo, e combinar algumas regras com as 
crianças: quando escutarem um som forte 
deverão levantar e quando escutarem um 
som fraco deverão abaixar.

No jogo “Siga o mestre sonoro”, em uma 
grande roda, cada criança pequena pode 
criar e executar um som ou sequência sonora 
simples e o resto do grupo terá o desafio 
de repetir o mesmo som em seguida, como 
resposta do eco, variando a intensidade do 
som (sons fracos e fortes).

AGUÇANDO O TIMBRE

O timbre é a personalidade do som, 
isto é, a característica pela qual podemos 
reconhecer cada som. É através do timbre 
que conseguimos saber se estamos ouvindo 
o som de um violão, guitarra ou flauta. Pelo 
timbre reconhecemos a voz de pessoas 
familiares, sons da natureza, tecnológicos, 
dentre outros. Portanto, timbre é o que 
diferencia cada som.

O timbre é importante para nomearmos a 
origem dos sons, é como um papel timbrado 
no senso comum que equivale a uma marca. 

Há exercícios que propiciam ações de escuta 
e comparações com relação à ao timbre.

Uma caixa recheada de objetos com sons 
diferentes: sinos, tambores, chocalhos, apitos, 
reco-reco, flauta é um convite para trabalhar 
o timbre. No primeiro momento, as crianças 
pequenas podem observar os instrumentos 
e experimentar suas possibilidades sonoras. 
Em seguida, o professor e professora de 
Educação Infantil pode propor desafios de 
identificação do instrumento através do 
timbre, cobrindo os olhos das crianças e 
produzindo os sons para que elas tentem 
descobrir.

As experiências como “Comparando 
timbres”, são interessantes oportunidades 
para as crianças pequenas aguçarem sua 
escuta. De olhos fechados, as crianças devem 
apontar com a mão na direção do som do 
“sino” e virar a cabeça na direção do “reco-
reco”, por exemplo. Os instrumentos podem 
ser substituídos, conforme a disponibilidade 
e a intencionalidade da proposta pedagógica. 

A brincadeira “Geral nos sons do corpo” 
também estimula a descoberta dos diferentes 
timbres produzidos pelas partes do corpo 
através de estalos, palmas, peito, barriga, 
pernas e pés.

DURAÇÃO DO SOM

A duração é o tempo que o som dura no 
espaço, seja ele curto, médio ou longo. A 
variação dos sons é que dá a ideia de ritmo 
das músicas. Algumas brincadeiras musicais 
podem trabalhar o conceito de duração dos 
sons.

Os bebês e as crianças pequenas desde a  



Revista Educar FCE - Abril 2018

138

mais tenra idade se entretêm batendo seus 
brinquedos um no outro, no chão, em mesas 
e cadeiras, produzindo sons e se encantando 
com as descobertas que faz. Esses sons, 
quando repetidos em intervalos regulares, 
tendem a ficar cada vez mais ritmados na 
medida em que a criança se desenvolve. 
Mas, o que é o ritmo?

O ritmo é o efeito que se origina da duração 
de sons, que podem ser curtos, médios ou 
longos, determinando o movimento da 
música, ou seja, sua pulsação, que consiste 
na marcação de uma canção.

Para Nicolau (1997, p. 213): “Na linguagem 
musical, essa marcação rítmica tem o nome 
de pulso ou pulsação, e é uma constante na 
música. É o “sempre igual”, comparável ao 
tique-taque do relógio ou às pulsações do 
coração”.

As crianças marcam com o ritmo com 
facilidade, isto é a pulsação, porque as 
batidas se repetem a intervalos sempre 
iguais. Sendo assim, os educadores devem 
propiciar atividades para que os educandos 
vivenciem experiências com o ritmo por meio 
de palmas, estalos, batidas de pés no chão, 
batidas no próprio corpo, sensibilizando-as 
musicalmente.

A brincadeira “Estátua musical”, na qual 
um tambor pode marcar o ritmo, instigando 
o grupo a caminhar livremente e diante de 
um sinal do tambor, previamente combinado, 
avisa que é hora de se movimentar e outro 
avisa que é hora de parar.

Brincar de produzir sons de longa e 
curta duração, utilizando objetos sonoros e 
instrumentos musicais ou criando vocais sons 
de animais, meios de transporte ou outros 

objetos culturais também é um excelente 
exercício para trabalhar ludicamente o 
conceito de duração dos sons.

Segundo Jeandot (apud Marzullo 2011, 
p. 22) as experiências que as crianças fazem 
espontaneamente, possibilitam a descoberta 
rítmica:

Experiências demonstram que, desde a 
idade de 1 ano, aproximadamente, a música 
incita o bebê a se balançar, embora não haja 
sincronização entre ritmo da música e o 
balanço. Por volta dos 3 ou 4 anos de idade, 
essa sincronia se estabelece.

As músicas preferidas das crianças 
são geralmente aquelas que possuem 
ritmo simples e persistente, instigando-
as a realizar movimentos corporais, pois é 
através do corpo e dos seus movimentos que  
descobrem o senso rítmico.

Portanto, é papel dos professores de 
educação infantil oportunizar situações para 
que ocorra o desenvolvimento rítmico de 
maneira lúdica e intencional.
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Frequentemente ouvimos: “Eu coloco determinadas 
músicas porque as crianças gostam!” Isto é verdadeiro, 
mas devemos considerar o espaço da educação como uma 
importante fonte de conhecimento.

Para Carvalho (2009, p. 2);
A música é, sem dúvida, um rápido e eficiente meio de 

comunicação, um poderoso canal de expressão. Através 
dela, o ser humano expressa suas alegrias e emoções, seus 
anseios e aflições, celebra seus amores e suas paixões...

O momento de ouvir e escutar música com os bebês 
e crianças pequenas precisa ser planejado, conforme 
os objetivos de aprendizagem que se almeja propiciar, 
intercalando experiências de som e silêncio.

Nas palavras de Yogi (2003, p.12): 
Para a Educação Musical, o próprio corpo da criança é o 

ponto de partida, sendo a sua voz um precioso instrumento 
que tem dentro de si. A criança é levada a praticar, a 
reconhecer e a descobrir o ritmo e o som de maneira livre 
e organizada, a partir dos movimentos corporais e depois 
fora dele (sons ambientais, sons da natureza, instrumentais, 
eletrônicos, etc).

O repertório oferecido aos bebês e crianças pequenas 
deve ser diversificado do ponto de vista da musicalidade, 
considerando a diversidade de povos e culturas.  É 
fundamental considerar que além de vivenciar experiências 
com canções e músicas consideradas do universo infantil, os 
bebês e crianças pequenas precisam ter a oportunidade de 
produzir sons com sua voz e com seu próprio corpo, bem como 
escutar diferentes gêneros musicais, com a intencionalidade 
de entrar em contato com aspectos da qualidade dos sons.

Portanto, é de suma importância que o planejamento da 
linguagem musical esteja embasado no princípio educacional 
de aprender a escutar e fazer música por meio da exploração, 
experiência e descoberta, mediada por professores e 
professoras empenhados em oferecer um ambiente atrativo, 
lúdico e musical.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Nesta perspectiva, é de suma importância 
que o educador se deleite e sinta a música, 
pesquisando e experimentando cada vez mais 
as possibilidades de observar, descobrir, fruir 
com os bebês e crianças pequenas, tornando 
o processo de aprendizagem desafiador, 
instigado pela arte de criar, apreciar e fazer 
música. 

O trabalho com a linguagem musical tem 
inúmeros desafios e avanços na Educação 
Infantil e o maior deles é criar ao invés de 
reproduzir. Para tanto, os professores e 
professoras, bebês e crianças pequenas 
precisam explorar, ouvir, escutar, discriminar, 
cantar, dançar, inventar e reinventar a própria 
maneira de fazer música!
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
E O RUMO DA EDUCAÇÃO NO 
BRASIL 
RESUMO:  O presente texto tem por objetivo analisar as diretrizes curriculares para a 
formação de professores da educação básica presentes na proposta feita pelo MEC em 2000. 
A reformulação parece sugerir que há tanto um problema pedagógico, que se expressa pela 
impertinência dos currículos de formação, quanto um problema organizacional, definido pela 
inoperância das instituições formadoras. Contrariando o que é proposto pelas diretrizes, 
argumentamos que essas duas esferas precisam ser entendidas como de natureza política e, 
sendo assim, é necessário debater quais as finalidades, no âmbito político, dessa formação.

Palavras-Chave: Educação; Aprendizagem; Formação de Professores; Diretrizes Curriculares; 
Políticas de Currículo.
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INTRODUÇÃO

Há tempos, uma série de medidas 
normatizadoras está sendo estabelecida com 
a intenção de controlar e, consequentemente, 
direcionar o sistema educacional brasileiro. 
São medidas que, conjuntamente, 
estabelecem uma política educacional com 
interesses restritos e que, embora façam 
referência umas as outras, são apresentadas 
isoladamente, dando a entender que buscam 
solucionar problemáticas tópicas e urgentes. 

Fazem parte dessas medidas as  
diretrizes para a formação de professores 
da educação básica, sugeridas em maio de  
2000 pelo documento do MEC. Um 
dos principais pontos das diretrizes é a 
compreensão da situação da educação 
brasileira no que diz respeito à formação de 
professores, em que por vezes atribuiu as 
mazelas da educação básica a uma suposta 
má-formação do professor.

O que se vê no documento é uma imagem 
caricata da escola, que submete práticas 
atualmente desenvolvidas a análises 
superficiais. A justificabilidade para as 
alterações sugeridas é buscada na crítica e 
na ridicularização de políticas anteriores, 
que são citadas como inconcebíveis.

O campo de formação de professores 
tem apontado suas problemáticas e buscado 
solucioná-las ao longo dos últimos anos. 
Ao invés de conversar com essa história, o 
documento do MEC dá a entender que os 
problemas da educação serão solucionados 
por reformas centralizadas de índole 
prescritiva e homogeneizadora.

Aparentemente, nas diretrizes para a 

formação de professores, a reformulação 
baseia-se no conceito de que existe um 
problema pedagógico, que se expressa pela 
impertinência dos currículos, e um problema 
organizacional, definido pela inoperância das 
instituições formadoras. 

A maneira que o documento usa para se 
legitimar, culpabilizando a escola pela má 
qualidade da educação, tem suportado um 
amplo grupo de reformas educacionais. A 
distinção entre as variadas propostas surge 
tendo em vista o tipo de análise da realidade 
educacional realizada.

Quanto às diretrizes para formação 
de professores, a reestruturação  
aparentemente baseia-se na ideia de que 
existe um problema pedagógico e um 
organizacional. O primeiro manifesta-se pela 
inadequação dos currículos de formação, 
o outro é definido pela incapacidade das 
instituições formadoras de atenderem as 
demandas de formação de professores, 
pela maneira como se organizam. Assim, a 
reformulação sugere medidas nesses dois 
âmbitos.

Centraremos este texto então, na análise 
desses dois âmbitos, embora tenhamos o 
entendimento de que o problema da formação 
de professores não deve se reduzir a eles. Ao 
contrário, argumentamos que ambos devem 
ser encarados, fundamentalmente, como 
de natureza política. Uma reforma precisa, 
além de centrar-se em como aprimorar a 
formação, debater a respeito das finalidades, 
no âmbito político, dessa formação.

Ao longo do texto, buscamos esclarecer 
essas finalidades, tendo como foco de análise 
as dimensões supostamente técnicas sobre 
as quais o documento se organiza.
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AS FINALIDADES 
EDUCACIONAIS E A 
EDUCAÇÃO

“A principal meta da educação é criar 
homens que sejam capazes de fazer coisas 
novas, não simplesmente repetir o que 
outras gerações já fizeram. Homens que 
sejam criadores, descobridores.” (PIAGET, 
1982, p.246)

Procurando entender a formação de 
professores da educação básica, tendo 
como ponto de vista uma reforma política, 
buscamos respostas para duas questões 
fundamentais da teoria curricular crítica: O 
que entendemos como sendo essa formação? 
Quais são os interesses em que se sustentam 
os valores educacionais que ela propaga?

Ainda que outras referências estejam 
ganhando espaço nas discussões críticas no 
campo do currículo, insistimos em dialogar 
com elas por entender que essas questões 
nos permitem uma análise sólida das políticas 
educacionais que se apresentam atualmente. 
Entendemos ainda que essa análise é uma 
maneira de construir estratégias alternativas.

As diretrizes da formação de professores 
da educação básica seguem a linha adotada 
por documentos provenientes ou inspirada 
pelo MEC e excluem a discussão a respeito 
das finalidades da educação, entendendo 
que essa deliberação é desnecessária. 
Do contrário, o documento indica como 
algo inquestionável que a educação deve 
assegurar o exercício da cidadania, a 
inserção produtiva no mundo do trabalho 
e o desenvolvimento de um projeto de vida 

autônomo.
A despeito do razoável consenso 

estabelecido pelo senso comum acerca 
desses três pontos, acreditamos que a 
discussão de uma reforma educacional, em 
qualquer nível, deve começar por um debate 
público dessas finalidades.

Analisando a história de diferentes 
reformas curriculares, Labaree (1997) 
constatou tensões que são características 
da sociedade democrática americana, entre 
a política democrática e o capitalismo de 
mercado, entre o controle da maioria e a 
liberdade individual, e entre a igualdade 
política e a desigualdade social. Diante 
dessas tensões o autor expõe que a política 
educacional americana apresenta-se como 
uma combinação ambígua, com diferentes 
finalidades: a igualdade democrática, a 
eficiência social e a mobilidade social. É um 
grupo composto por finalidades desiguais 
e que se confrontam em alguns aspectos, 
mas que se reforçam em outros. Quanto 
às enormes diferenças entre a realidade 
americana e a realidade brasileira, a análise 
das finalidades atribuídas às diretrizes da 
formação de professores apontam para as 
três classes indicadas pelo autor. Com isso, 
acreditamos que o modelo do autor seja útil 
para a análise de aspectos indispensáveis 
da atual política educacional brasileira. 
Argumentamos que essa política concentra-
se numa articulação entre princípios de 
eficiência e mobilidade social, embora 
procure justificar-se fundamentalmente por 
referências à ideia de igualdade democrática.

A metáfora da igualdade democrática 
constitui-se de três operações originárias da 
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revolução francesa: a formação do cidadão, 
a igualdade de tratamento na escola e a 
igualdade de acesso à educação. As reformas 
educacionais brasileiras do último século 
tem a formação do cidadão como parte 
de duas referências mais significativas, 
promovendo-a como um forte instrumento 
de legitimação de diversas alterações do 
sistema educacional.

As referências à cidadania constituem-se, 
frequentemente, com base em uma cultura 
comum que precisa ser compartilhada pelo 
conjunto dos sujeitos. Com o contexto 
atual há a necessidade de promover a 
educação escolar que torne possível um 
grupo de aprendizagens e desenvolvimento 
de capacidades que os cidadãos (crianças, 
jovens ou adultos) têm direito de desenvolver 
ao longo da vida com auxílio e mediação da 
escola.

Nesse sentido, é possível encontrar 
referências à ideia de igualdade de 
tratamento na base da metáfora de igualdade 
democrática. A igualdade de acesso, bem 
como a formação do cidadão e a igualdade 
de tratamento, é um dos pilares da igualdade 
democrática, a educação básica deve ser 
acessível a todos. No Brasil, a busca pela 
igualdade de acesso tornou-se uma das 
bandeiras de movimentos de reformulação 
da escola.

O Brasil deu passos importantes nos anos 
80 e 90, a respeito da universalização do 
acesso ao ensino obrigatório. A igualdade de 
acesso resulta em uma série de consequências 
à escolarização, conforme existe um maior 
número de professores qualificados, bem 
como justifica a proliferação de cursos e a 

procura por maior eficiência pedagógica.
Ainda que se operacionalize de três 

formas distintas, o fundamento da metáfora 
da igualdade democrática é a compreensão 
de que a educação é um bem público. No 
entanto, o caráter público da educação 
mostra-se também na metáfora da eficiência 
social, onde o vínculo entre escola e mundo 
produtivo é colocada como fundamento 
central. Nela, a sociedade espera que a 
escola garanta o capital humano necessário 
para seu desenvolvimento.

AS DIFERENÇAS NA 
IGUALDADE DEMOCRÁTICA

Embora possua três formas distintas de se 
operacionalizar, o fundamento da igualdade 
democrática é a compreensão de que a 
educação é um bem público. No entanto, 
o caráter público da educação mostra-
se também na eficiência social, onde a 
articulação entre escola e mundo produtivo 
é atribuída como fundamento central 
e nela a sociedade espera que a escola 
garanta o capital humano necessário ao seu 
desenvolvimento.

O vocacionalismo e a estratificação 
educacional são as maneiras de 
operacionalização que a eficiência social 
apresenta. O vocacionalismo encarregou-se 
de vincular o currículo ao mercado de trabalho, 
estabelecendo que o primeiro deveria ser 
formado para atender aos interesses do 
segundo. Na medida em que o mercado 
precisa de pessoas que ocupem diferentes 
posições, o vocacionalismo canaliza-se na 
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distinção entre a educação oferecida aos 
sujeitos, com isso diferencia-se muito das 
propostas da igualdade democrática.

Ainda que a eficiência social tenha 
a preocupação de desenvolver toda a 
sociedade, o que só pode se concretizar com 
uma instrução efetiva universal, o tratamento 
deposto a cada conjunto de sujeitos na 
escola deve possibilitar diferencia-los.

Embora seja compartilhada a ideia de que 
a educação é um bem público, os conceitos 
dessas metáforas entram em contradição e 
isso dificulta a convivência entre elas. Ainda 
assim, elas aparecem associadas em muitos 
discursos.

O Brasil é confrontado pela 
internacionalização da economia com 
adversidades de competitividade em 
que se faz indispensável à existência de 
recursos humanos qualificados. Quanto 
mais a sociedade brasileira estabelece as 
instituições políticas democráticas, fortalece 
os direitos da cidadania e participa da 
economia mundial, maior o reconhecimento 
da importância da educação na sociedade do 
conhecimento.

A dificuldade de associação entre essas 
metáforas leva a um fortalecimento do 
conceito de mobilidade social, na medida 
em que entendendo a educação como bem 
privado, essa metáfora torna-se capaz de 
integrar-se a ambas.

A metáfora da mobilidade social garante 
que a escola deve proporcionar a cada 
estudante o que é necessário para o seu 
desenvolvimento na estrutura social, tendo 
em foco suas necessidades individuais. Assim, 
a ideia da mobilidade social diferencia-se 

das outras metáforas, pois toma a educação 
como bem privado que deve garantir o nível 
individual daqueles que tem acesso a ela.

Visando compartilhar a associação entre 
escola e mercado de trabalho com a ideia de 
eficiência social, a mobilidade social fixa-se 
nos níveis de desenvolvimento individuais, 
tendo a educação como um bem de consumo. 
É interessante para aquele que consome, que 
o produto consumido por ele o diferencie 
dos outros consumidores. Um dos principais 
impactos do entendimento da educação 
como produto é sua estratificação, que 
passa a assumir os formatos já identificados 
na ideia da eficiência social.

Na mobilidade social, contudo, o caráter 
individual manifesta-se fazendo com que 
a estratificação seja notada de diferentes 
formas dependendo do grupo social a que 
pertencem os consumidores. De um lado 
as classes trabalhadoras buscam garantir 
o acesso aos benefícios do consumo da 
educação, do outro os consumidores das 
classes sociais mais altas buscam suporte 
de privilégios das escolas reservadas ao seu 
grupo. Com isso, a metáfora da mobilidade 
social diferencia-se da eficiência social, 
já que a pressão por educação não é vista 
como demanda de uma sociedade como um 
todo, mas como uma demanda individual,  
desigual e contraditória.

Outro impacto causado pelo  
entendimento da educação como bem 
privado é que a educação passa a ser 
apresentada como um valor de troca, 
enquanto nas metáforas anteriores ela é 
tratada como valor de uso. A partir disso, 
passamos a viver a era do credencialismo, 
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onde há uma busca descontrolada por 
atendimento de padrões democráticos, que 
se distanciam das verdadeiras necessidades 
de conhecimento exigidas pelos diversos 
postos de trabalho.

A EXPANSÃO DE ACESSO DA 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Nos últimos anos a política educacional 
brasileira assumiu com mais força a ideia da 
mobilidade social, encarando a educação 
como bem privado e valor de troca no 
mercado de trabalho. 

Dando ênfase à liberdade de escolha 
e às possibilidades de desenvolvimento 
individual, cria-se uma facilidade para a 
aceitação dessa metáfora. Defendendo a 
expansão do acesso à educação, aproxima-
se do conceito da igualdade democrática 
com um discurso legitimador.

No entanto, ao mesmo tempo em que 
sugere essa expansão, a metáfora da 
mobilidade social não pode abster-se da 
estratificação. Então a democracia que ela 
sugere baseia-se em habilidades individuais, 
dificultando a criação de alternativas de 
resistência aos mecanismos estratificadores. 
Uma democracia baseada em habilidades 
individuais aparentemente convive sem 
conflitos com princípios de igualdade de 
acesso à educação e de tratamento.

Todavia, como nos alerta García Canclini 
(1995), essa convivência realiza-se à custa do 
deslocamento do conceito de cidadania da 
esfera pública para as práticas de consumo. 
Segundo o autor:

“No contexto do mundo globalizado, 
as formas de o sujeito se conceber como 
participante ativo de um grupo está 
impregnada do exercício do direito de 
consumir tanto bens como informações 
disponibilizadas pelos meios de comunicação 
de massa. O avanço e a disseminação 
das tecnologias da informação e das 
comunicações estão impactando as formas 
de convivência social, de organização do 
trabalho e do exercício da cidadania.”

Nesse sentido, o exercício da cidadania 
não seria dependente do acesso a uma base 
comum de conhecimentos. Todavia, esse 
acesso poderia possibilitar a construção de 
uma cultura do trabalho que contribuiria para 
a formação de padrões de comportamento 
proficientes à participação do sujeito 
no mercado produtivo e de consumo. A 
cidadania, enquanto subordinada a interesses 
privados, é vinculada ao treinamento de 
uma conduta cívica aceitável e ao respeito a 
normas e regras estabelecidas.

Ao mesmo tempo em que deturpa o 
conceito de igualdade democrática, a 
vinculação entre mobilidade social e mercado 
de trabalho cria um campo facilitador para a 
aproximação entre mobilidade e eficiência 
social: a educação passa a ser encarada 
como parte essencial do desenvolvimento 
dos cidadãos e da sociedade. Ainda que 
se diferenciem quanto ao caráter público 
ou privado da educação, essas metáforas 
partilham das hipóteses de que a escola 
precisa se adaptar aos interesses do 
mercado e de que a escolarização carece de 
instrumentos de estratificação.

A estratificação, que no conceito da 
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mobilidade é disseminada como fruto de 
capacidades individuais, acaba justificando, 
principalmente em países economicamente 
desfavorecidos, a diferenciação de acesso 
sugerida pelos eficientistas. Dessa forma, 
o conceito da eficiência de que os gastos 
sociais em educação devem justificar-se pelos 
benefícios que podem gerar para o sistema 
econômico e social, acaba fortalecendo-
se com o discurso da mobilidade social, 
ainda que se constituam em propostas 
contraditórias.

ORGANIZAÇÕES E 
ESTRUTURAS ESCOLARES’

Entre as críticas referentes à proposta de 
diretrizes para a formação de professores, uma 
das mais categóricas refere-se à inadequação 
da atual estrutura organizacional que está 
destinada a essa formação. O documento 
faz referência à superação das rupturas 
existentes na formação dos professores, 
sugerindo uma formação de professores que 
atenda aos objetivos da educação básica.

Assumindo os prejuízos de  
descontinuidade que a desarticulação  
entre a formação de professores da 
educação infantil e primeiros anos do ensino 
fundamental, bem como a formação de 
professores para os últimos anos do ensino 
fundamental, tem proporcionado à formação 
dos alunos, expõe a necessidade de criação 
de instituições articuladoras intituladas 
de Institutos Superiores de Educação, 
que poderiam existir tanto na estrutura 
universitária, como fora dela.

Quanto à necessidade de criação de 
instituições articuladores, chamadas de 
Institutos Superiores de Educação, o 
documento conclui que poderiam existir 
como parte da estrutura universitária ou  
fora dela.

Por um lado cria-se a possibilidade de 
reparar a formação de professores, por outro 
traça um quadro caricato da atual situação 
e, conforme argumenta que a organização 
institucional das universidades interfere na 
organização curricular, torna a estrutura 
universitária responsável pelas mazelas da 
atual formação.

O que se destaca no documento é o 
desrespeito pelas formas estabelecidas de 
formação, até mesmo afirmando que os 
cursos de licenciatura são mais como uma 
certificação formal, posterior ao cumprimento 
de créditos burocráticos da área pedagógica, 
do que preparação incorporada que assegure 
a reflexão dos conteúdos da área com a 
realidade da atuação docente.

Compreendendo que as críticas referentes 
à estrutura organizacional presentes no 
documento têm por objetivo principal a 
defesa da criação de Institutos Superiores 
de Educação, apoiamo-nos na argumentação 
de que a atual política educacional brasileira 
tem encarado a educação como bem de 
consumo, buscando a compreensão da 
valorização desse tipo de instituição.

Defendemos a ideia de que os problemas  
e dificuldades enfrentados pelas 
universidades que estão envolvidas na 
formação de professores exigem análises 
complexas e que busquem, mais do que uma 
reestruturação organizacional, um debate 
político acerca da formação de professores.
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Ao longo do texto argumentamos que a educação no 
Brasil tem sido privatizada, conforme seu valor passa a 
corresponder a uma possibilidade de troca por outro valor 
almejado. 

Dentro desse mercado de trocas, a educação se desfaz 
do seu sentido e perde referências com o espaço público, 
deixando de se justificar pela promoção da cidadania e pelo 
desenvolvimento econômico da sociedade. Ao explanar 
sobre a cidadania, o faz tendo em perspectiva o consumidor. 
Ao referir-se ao desenvolvimento econômico, concentra-se 
nas necessidades individuais desses consumidores.

Argumentamos que a ênfase na compreensão da educação 
como bem privado está no eixo das diretrizes para a formação 
inicial de professores da educação básica, manifestando-se 
na reestruturação no âmbito organizacional, bem como no 
pedagógico.

Em suma, o objetivo do texto é levantar reflexões e 
questionamentos acerca do entendimento da educação 
como bem privado, das diretrizes para a formação de 
professores e sobre possíveis reestruturações tanto no 
âmbito organizacional, quanto no pedagógico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR 
UNIVERSITÁRIO: A DIDÁTICA 
COMO IDENTIDADE DOCENTE
RESUMO:  Este artigo apresenta uma reflexão teórica e crítica em torno da formação do 
professor universitário, bem como de sua didática. Este fazer pedagógico, que é a identidade 
do docente acadêmico, é configurado a partir de alguns critérios sociais, culturais e, 
sobretudo, por processos históricos. Desse modo, o primeiro capítulo se detém em averiguar 
a didática do professor por meio do contexto histórico. Dessa forma, as leituras de Isaias 
(2000), Bazzo (2005), Giolo (2006) e Freire (1997) deram luz à compreensão do educador 
como um sujeito histórico e social. Já o segundo capítulo contempla um olhar atento acerca 
dos estudos culturais, a fim de compreender como se dá a identidade do professor por 
meio da cultura, da ideologia e da metodologia. Sendo assim, Hall (2009), Johnson (2010) e 
Rouxel (2012) contribuem para a fomentação teórica acerca da metodologia do educador. 
O terceiro capítulo descreve algumas características da Didática do professor segundo da 
leitura teórica de Vieiga (2006). A metodologia utilizada na elaboração desta monografia foi 
calcada em uma pesquisa bibliográfica, na qual alguns autores foram consultados e partes de 
suas obras citadas, a fim de constituir a fundamentação teórica. Desse modo, os resultados 
obtidos em nossa pesquisa mostram a configuração dos perfis do docente universitário, bem 
como as diversas concepções do professor acadêmico como um sujeito histórico.

Palavras-Chave: Professor universitário. Didática. Identidade, Estudos Culturais.
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INTRODUÇÃO

A discussão em torno das práticas 
pedagógicas do professor universitário pode 
ser analisada mediante de sua formação 
teórica, metodológica e, também, social, 
uma vez que se trata de um indivíduo que 
apresenta uma visão de mundo a partir 
de suas crenças, modismos, valores e 
ideologias. Desse modo, o docente, além 
do seu respaldo científico e da sua bagagem 
cultural, apresenta um tipo instrumento 
significativo, que, de acordo com Ferreira 
(2010), auxilia no ensino-aprendizagem na 
sala de aula. Esta ferramenta do docente 
é a didática, a qual apresenta alternativas 
e estratégias que podem contribuir para 
uma mediação relevante, favorecendo o 
crescimento intelectual, sensível e crítico do 
aluno.

No que se refere à didática, na perspectiva 
de Ferreira (2010), é um instrumento que 
lança mão de possibilidades metodológicas 
para ensinar qualquer forma de conhecimento 
à sociedade. Nesse sentido, o estudioso 
elaborou uma arte de ensinar por meio 
de métodos pedagógicos, que, de acordo 
com Comênio (1954, p.33), pode “ensinar 
tudo a todos”. Sendo assim, a didática seria 
um meio universal de ensinar o indivíduo 
independentemente de sua condição social. 
A partir desse viés, ambos os estudiosos 
introduziram para o cenário pedagógico a 
ênfase nos estudos em torno da didática e 
no processo de ensino-aprendizagem.

Ainda nesse caminhar, Comênio (1954) 
reconhece o direito à educação como uma 
prática social comum a todo ser humano, 

como também a importância da didática em 
relação ao ensino e ao aprendizado, o que 
pode sugerir a um afastamento considerável 
de antigos conceitos que fomentavam a 
formação de um sujeito ideal no âmbito da 
teoria pedagógica, a fim de privilegiar uma 
prática pedagógica que atenda ao interesse 
coletivo.

Nesse ínterim, o referido estudioso 
comenta a diferença entre o ensinar e o 
aprender. Desse modo,

Nós ousamos prometer uma didática 
magna, ou seja, uma arte universal de ensinar 
tudo a todos: de ensinar de modo certo, para 
obter resultados, de ensinar de modo fácil, 
portanto sem que docentes e discentes se 
molestem ou enfadem, mas, ao contrário, 
tenham grande alegria; de ensinar de modo 
solido, não superficialmente, de qualquer 
maneira, mas para conduzir à verdadeira 
cultura, aos bons costumes, a uma piedade 
mais profunda (COMÊNIO, 1654, p. 13).

A Didática, como um meio de conduzir a 
cultura e o conhecimento para a sociedade, 
é configurada, de acordo com Libâneo 
(1994, p.15), de estratégias, cuja finalidade é 
desenvolver condições de ensino capazes de 
contribuir para a formação e transformação 
social do homem. Sendo assim, percebe-
se que as práticas pedagógicas, além de 
comportar a identidade do professor/
mediador, podem atender a necessidade de 
uma sociedade por intermédio da mediação 
do conhecimento, da cultura, da linguagem e 
da tecnologia.

Em contrapartida, um questionamento 
em torno do assunto sobressai: a didática, 
que pode significar a identidade do docente, 
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acompanharia algumas necessidades 
contemporâneas de uma sociedade, levando 
em consideração o avanço tecnológico e 
científico?

Para uma possível discussão acerca do 
questionamento, será necessário no primeiro 
momento uma reflexão histórica sobre a 
Didática do professor sob a luz teórica de 
Isaias (2000), Bazzo (2006), Giolo (2006) e 
Freire (1997). A partir daí contemplaremos 
um olhar atento a formação da identidade do 
docente por meio da cultura, da metodologia 
e de alguns levantamentos teóricos acerca da 
docência. Dessa forma, a leitura de Hall (2009), 
Johnson (2010) e Rouxel (2012) favorecerá 
ao discernimento acerca da formação do 
professor universitário. Remataremos com 
as principais características da Didática do 
professor, a fim de analisar se a metodologia 
utilizada pelo docente contribuiria para 
preencher algumas necessidades de uma 
sociedade contemporânea.

No tocante das considerações finais, 
haverá uma síntese dos resultados obtidos 
pela pesquisa; promovendo, portanto, o 
diálogo entre as reflexões teóricas acerca da 
didática do docente e a análise da formação 
do professor.

A DIDÁTICA DO PROFESSOR: 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
HISTÓRICO-SOCIAIS ACERCA 
DA FORMAÇÃO DOCENTE.

Em Professor universitário no contexto de 
suas trajetórias como pessoa e profissional, 
Isaias (2000) elabora um percurso social e 

acadêmico do docente, com a finalidade de 
elaborar um perfil do professor universitário. 
Esta preocupação acerca da identidade, ou 
da representação do docente, dá-se a partir 
da necessidade de compreender algumas 
formas metodológicas; responsáveis pela 
formação de professores do ensino básico. 
Desse modo,

o desvelamento dessa constituição parte 
do enfoque que privilegia o professor como 
um ser unitário, entretecido pela trajetória 
pessoal e profissional, pressupondo que o 
mesmo é uma pessoa que se constrói nas 
relações que estabelece com os outros que 
lhe são significativos, com a história social 
que o permeia e com sua própria história. 
(ISAIAS, 2000, p.21).

Nesse contexto, o professor universitário 
é um sujeito histórico e, por sua vez, afetado 
pela cultura dominante e global de uma 
determinada sociedade. Sendo assim, a 
construção de suas práticas pedagógicas 
pode ser um reflexo de sua vivência teórica e 
histórico/social. Em Pedagogia do oprimido, 
a título de exemplo, Freire (2014) comenta 
que a vocação do professor é de recuperar a 
humanidade perdida. 

Esta reflexão se dá por um contexto 
histórico e cultural, uma vez que o estudioso 
se refere ao docente como um indivíduo 
sensível, humano e social capaz de contribuir 
para a libertação do oprimido em uma 
sociedade opressora. Nesse ínterim freireano, 
que é base de uma educação libertadora, 
a didática do professor é constituída por 
premissas ideológicas, políticas e, sobretudo, 
metodológicas, a fim de conscientizar o aluno, 
possibilitando a sua incursão no processo 
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histórico e democrático, como também 
o inscreve na busca de sua afirmação no 
âmbito social.

A didática, desse modo, é configurada 
por uma trajetória de vida, que pode ser 
profissional ou pessoal. De acordo com 
Ortega y Gasset (1970), a vida é composta 
de tempo e duração, uma vez que a idade dos 
homens se dá por uma parcela de seu tempo. 
A partir desse viés, a vida é um processo, em 
que, segundo Isaias (2000), há fases e etapas 
em uma mesma duração histórica.

É por esse caminhar que a trajetória 
profissional – didática – e pessoal – tempo, 
espaço e estilo de vida – está inserida em 
uma multiplicidade de gerações que estão 
entrelaçadas na infindável tarefa de construir 
o mundo. Sendo assim, Isaias (2000, p.21) 
comenta que:

O caminho do desenvolvimento pessoal, 
contudo, não pode ser visto apenas em 
termos individuais, mas sim grupais, pois, 
no seu percurso, cada sujeito interage com 
todos aqueles que com ele compartilham 
os mesmos parâmetros geracionais, 
constituindo uma geração.

Dessa maneira, a forma de compartilhar 
“os mesmos parâmetros geracionais”, 
que se atualizam por meio do tempo, das 
transformações tecnológicas e científicas, é 
a didática do professor universitário. Ainda 
em consonância com Isaias (2000, p.22), o 
docente acadêmico enfatiza sua condição 
de sujeito, assim como um dos atores do 
processo educativo superior, a partir de 
sua trajetória pessoal e científica, o que lhe 
concebe um protagonismo na elaboração 
e na interpretação de suas experiências de 

mundo. Quanto à didática, composta de 
elementos pedagógicos, cria possibilidades, 
para o docente, de compartilhamento de 
saberes no espaço acadêmico.

Em Os docentes da Educação Superior 
Brasileira, Giolo (2005) analisa, por meio de 
um viés qualitativo, a formação e a titulação 
do docente por meio do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais – Inep. 
Os dados apresentados em sua pesquisa 
sugerem que os professores acadêmicos 
enfatizam um quadro diversificado, visto 
que, no território acadêmico brasileiro, 
apresenta uma pluralidade no que se refere 
à cultura, crenças, valores e modismos, que 
pode contribuir para as múltiplas identidades 
do docente.

Já no campo científico, em que Giolo (2006) 
considera como base didática, os títulos e a 
formação do professor universitário podem 
traduzir uma inteligibilidade na maneira de 
elaborar pesquisas, produções e, sobretudo, 
na forma de mediar as aulas. Sendo assim, a 
identidade do docente no espaço acadêmico 
apresenta uma estrutura científica, uma vez 
que é composta de parâmetros e diretrizes 
curriculares, de Leis de Diretrizes e Bases 
Nacionais – LDB, e de uma formação 
pedagógica significativa.

Bazzo (2006), em Algumas reflexões sobre 
a profissionalidade docente no contexto das 
políticas para a educação superior, analisa 
o conceito de profissionalidade docente. 
Desse modo, a estudiosa comenta que esta 
concepção é entendida como afirmação do 
que é específico nas ações pedagógicas do 
docente, na qual é definida de acordo com o 
momento histórico/social, isto é, a didática 
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do professor universitário é configurada por 
meio de uma contextualização histórica, 
filosófica e cultural.

Sendo assim, Bazzo (2006) comenta que a 
profissionalidade do professor universitário 
se dá a partir de um processo contínuo, visto 
que os estudos teóricos e as experiências 
de mundo conduzem o docente a elaborar 
possibilidades de intervenção em sala de 
aula, o que pode favorecer a uma mediação 
significativa para o espaço acadêmico. 

É por esse caminhar que o papel do 
docente universitário é de proporcionar, em 
sala de aula, a multiplicidade do pensamento 
mediante uma didática dialógica, uma vez 
que a pluralidade de perspectivas em torno 
das relações sociais e ideológicas torne-se 
relevante, consistente e democrático. Dessa 
maneira:

é necessário partir da compreensão de 
que a atividade docente, uma prática social 
historicamente situada no âmbito de uma 
forma particular de organização da sociedade, 
pode ser estudada e problematizada por 
questões próprias, resultado, elas mesmas, 
das múltiplas relações sociais que a 
atravessam (BAZZO, 2006, p.175).

A didática, portanto, é compreendida 
como um conjunto de resultados sociais e 
históricos que pode proporcionar, no espaço 
universitário, uma organização crítica, 
sensível do saber científico e social. Desse 
modo, Bazzo (2006) comenta que a didática 
do professor oferece possibilidades de 
diálogo e reflexão.

O capítulo a seguir discute a didática como 
um fenômeno cultural e acadêmico que 
contribui para a construção da identidade do 

professor, assim como haverá uma reflexão 
em torno do papel da didática em uma 
sociedade contemporânea.

IDENTIDADE E 
CONTEMPORANEIDADE: 
O PAPEL DA DIDÁTICA DO 
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO

O referido capítulo discute algumas 
concepções teóricas acerca da cultura e 
da identidade, a fim de fomentar algumas 
considerações a respeito do perfil didático 
do professor universitário. É por esse viés 
que, de acordo com Johnson et al. (2010), 
os estudos culturais favorecem a uma 
reflexão significativa em torno da teoria da 
comunicação, dos Estudos da Mídias, da 
Literatura, da Histórica, da Sociologia e da 
Educação.

Dessa maneira, os estudos culturais, ainda 
em consonância com Johnson et al. (2010, 
p.12), é configurada por meio de um campo 
autônomo, em que há uma diversidade 
cultural entre regiões e as lutas sociais. Nesse 
contexto, o processo cultural está vinculado 
com as relações sociais e, sobretudo, com 
as formações de classe. Sendo assim, 
compreende-se cultura, sob a ótica de Marx 
et al. (2010), como poder.

As artes, a música, a cultura pop, o cinema 
e a literatura, conforme Marx et al. (2010), 
apropriam-se de um todo evento social e das 
representações sociais a partir de um viés 
estético; em seguida, vinculados nos meios 
digitais, visuais e impressos. Os Estados 
Unidos, a título de exemplo, são uma das 
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nações pioneiras em divulgar o estilo de vida 
norte-americana para o mundo por meio do 
cinema. 

Segundo Hall (2012), em A identidade 
cultural na pós-modernidade, menciona que 
o cinema americano do início do século XX é 
produto cultural imperialista, no qual, além 
de uma mercadoria capitalista, apresenta 
alguns sistemas de representação cultural 
– identidades ou símbolos nacionais – 
que podem influenciar culturalmente uma 
determinada sociedade.

Nesse sentido, estes sistemas de 
representação cultural envolvem certas 
questões políticas e ideológicas, que podem 
atender algumas necessidades e interesses 
das classes sociais, como, por exemplo, a 
dominante. Sendo assim,

[...] a produção (cultural) determina tudo. 
As formas corriqueiras dessa inerência 
são conhecidas: tudo que necessitamos é 
rastrear uma ideia à sua origem para declará-
la “burguesa” ou “ideológica” – vem daí a 
“novela burguesa”, a “ciência burguesa”, a 
“ideologia burguesa” e, naturalmente, todos 
os equivalentes “proletariados” (Hall, 2012, 
p.58).

A produção cultural, de acordo com Hall 
(2012), determina algumas crenças, valores, 
modismos, influenciando, diretamente ou 
indiretamente, os homens. O professor 
universitário, a quem, segundo Bazzo (2005), 
possui uma formação profissional e científica 
amadurecida, elabora a didática a partir de 
alguns critérios pedagógicos, como, por 
exemplo, o planejamento e estratégias de 
leitura, assim como dos próprios valores 
culturais e ideológicos. 

Em contrapartida, a didática do docente 
universitário estaria amadurecida para 
mediar formas de conhecimento e saberes 
em sala de aula, uma vez que há constantes 
transformações culturais e tecnológicas que 
reverberam nas experiências de mundo dos 
discentes?

As transformações no campo do trabalho 
e na cultura são ações que reverberam 
na maneira de compreender o mundo. 
Bazzo (2005) comente que as mudanças 
tecnológicas e sociais estão associadas 
intrinsecamente com o bem-estar das 
camadas sociais. Desse modo,

As mudanças e as transformações no 
mundo da produção e do trabalho oriundas 
dos processos de globalização das relações 
econômicas, aliadas aos grandes avanços 
da ciência e da tecnologia que, ao se 
transformarem em bem apropriado pelo 
capital, deixaram de ser consideradas 
patrimônio da humanidade, completam o 
cenário em que se dão as relações sociais 
que pretendemos examinar. Nesse contexto, 
destaca-se a redefinição do Estado com suas 
políticas reducionistas quanto à sua função 
provedora de bem-estar social, saúde e 
educação, que continuaram a prevalecer até 
hoje. (BAZZO, 2006, p.176)

Apreender estas mudanças tecnológicas  
e sociais requer do docente uma  
sensibilidade para compreender os  
processos de globalização, uma vez 
que, de acordo com Bazzo (2006), estas 
transformações favorecem para o bem-estar 
do homem. Nóvoa (1995), em O passado e o 
presente dos professores, elabora um estudo 
histórico acerca da didática do docente, a fim 
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de elaborar uma reflexão da metodologia do 
professor no decorrer das transformações 
sociais e ideológicas ao longo dos séculos.

O estudioso comenta que, na segunda 
metade do século XVIII, o docente foi o 
marco central da história da educação, já que 
se procurou, na Europa, esboçar um perfil 
ideal do professor, no qual seria um tipo de 
sujeito que detinha um controle rigoroso do 
processo educativo. 

A estratégia destes processos educacionais 
permeou-se ao longo do século XVII sob 
a tutela da igreja e supervisionados por 
um corpo de docentes recrutados pelas 
autoridades do Estado. Dessa maneira,

Este conjunto de interrogações inscreve-
se num movimento de secularização e de 
estatização do ensino. Os novos Estados 
docentes instituem um controlo mais 
rigoroso dos processos educativos, isto é, 
dos processos de reprodução (e de produção) 
da maneira como os homens concebem o 
mundo. A estratégia adoptada prolongou as 
formas e os modelos escolares elaborados 
sob a tutela da Igreja, dinamizados agora por 
um corpo de professores recrutados pelas 
autoridades estatais (NÓVOA, 1995, p.15).

No que se refere à intervenção do 
Estado na formação docente, percebe-se 
que o processo de estatização do ensino 
se dá a partir da substituição do colegiado, 
professores religiosos, que estavam sob 
o controle da Igreja do século XVIII, por 
um corpo docente de professores laicos, 
docentes estes que estavam sob o domínio 
do Estado.

Estas mudanças, em contrapartida, não 
havia mudanças das motivações, ou conjunto 

de valores e normas, originais da profissão 
docente, que ainda estava muito próximo 
dos moldes do padre. Sendo assim, ainda 
em consonância com Nóvoa (1995, p.16), “a 
gênese da profissão de professor tem lugar 
no seio de algumas congregações religiosas, 
que se transformaram em verdadeiras 
congregações docentes”. 

Ao decorrer dos séculos XVII e XVIII, 
oratórios e os jesuítas, a título de exemplo, 
foram configurando progressivamente todo 
um corpo de técnicas e saberes, elaborando 
um conjunto sólido de norma e valores da 
profissão de professor. No entanto, com 
o advento tecnológico, novas formas de 
liderança e ideologias, houve uma atualização 
no perfil do docente. 

A segunda metade do século XIX e o  
século XX, a formação docente, de acordo  
com Nóvoa (1995) sofreu drásticas 
atualizações, uma vez que a sociedade 
apresentava novas necessidades e valores; 
com ênfase nos estudos científicos, afastando 
de maneira significativa dos pressupostos 
religiosos. Conforme o estudioso:

é incontestável que os professores 
integraram este discurso, transformando – o 
num objeto próprio: nas décadas de viragem 
do século XIX para o século XX, a época 
gloriosa dos Congressos de Professores que 
constituíram verdadeiros “laboratórios de 
valores comuns”, sente-se a perpetuação 
de um ideário coletivo onde continuam 
presentes as origens religiosas da profissão 
docente (NÓVOA, 1995, p.17).

Dessa forma, o professor, como sujeito 
inserido em um processo histórico, 
apresentou diversas configurações, dado 
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que a metodologia do docente, ao decorrer 
das mudanças e transformações históricas, 
é um instrumento social que apresenta um 
conjunto de crenças, normas e valores de um 
determinado período.

Rouxel (2012), em Aspectos  
metodológicos para o ensino de literatura, 
comenta que a figura do professor é 
configurada por conhecimentos prévios em 
torno dos conhecimentos metodológico/
científicos (saberes) e de sua bagagem 
cultural (ideologias, modismos, crenças 
etc.). Dessa maneira, o docente adquirir-se-
ia com as atualizações político/cientificas, 
já que o seu fazer pedagógico atenderia as 
expectativas de uma dada sociedade, assim 
como os interesses tecnológicos de uma 
determinada época.

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS 
DO PROFESSOR 
UNIVERSITÁRIO

Esta seção contempla algumas 
características do professor universitário 
sob a luz de Veiga (2006), em Docência 
universitária no ensino superior, em que 
a estudiosa comenta o perfil do professor 
acadêmico por meio de uma pesquisa 
qualitativa. 

Estes aspectos da formação do docente 
são significativos, visto que compreendem 
algumas nuances acerca da figura do 
professor em um contexto contemporâneo 
ao século XXI. Desse modo, este capítulo 
apropriou de duas observações em torno das 
características do educador: a formação do 

professor universitário e a Política Nacional 
de Graduação e suas Linhas Programáticas.

Veiga (2006, p.85) comenta que a docência 
é o trabalho que os professores exercem no 
âmbito acadêmico, visto que desempenham 
um conjunto de atividades que ultrapassam 
o limite das funções de ministrar as aulas. 
Esta extra atividade apresenta algumas 
convenções relevantes, tais como: possuir 
um conhecimento significativo acerca da 
disciplina e como ministrá-la no espaço 
universitário (o saber didático), que, ainda em 
consonância com a pesquisadora, torna-se 
complexa com o advento de novas condições 
de trabalho e tecnologia.

A partir desse viés, Veiga (2006, p.86, 
Apud Zabalza, 2004) elabora três funções 
aos docentes: o ensino, que compreende ao 
campo da didática, a pesquisa, na qual há 
um saber científico e cultural em torno do 
objeto estudado e a administração de alguns 
setores de uma determinada instituição. A 
estudiosa ainda lhe atribui outras funções 
no espaço acadêmico, como, por exemplo, a 
orientação: monografia, dissertações e teses.

Nesse contexto, Veiga (2006) enfatiza 
estas funções do docente acadêmico a partir 
da Lei 9394/96, art. 13, na qual estabelece 
algumas obrigações para os professores, tais 
como: participar da elaboração de projetos 
pedagógicos; elaborar e cumprir o plano de 
trabalho; zela pela aprendizagem do aluno; 
estabelecer estratégias de recuperação para 
alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e as horas-aula estabelecidos; 
participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional.
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Dessa forma, a profissão docente pode 
compreender um conjunto de elementos 
pedagógicos e científicos que contribui para 
a construção social do aluno graduando. 
Nesse sentindo, trata-se de uma realidade 
de fatores dinâmicos, calcados em ações 
coletivas, uma vez que são elaboradas por 
meio dos atores sociais, os professores 
acadêmicos. Sendo assim,

A docência requer formação profissional 
para seu exercício: conhecimentos específicos 
para exercê-lo adequadamente ou, no 
mínimo, a aquisição dos conhecimentos e das 
habilidades vinculadas à atividade docente 
para melhorar sua qualidade (VIEIGA, 2006, 
p.86).

No que se refere à aquisição dos 
conhecimentos e as habilidades acadêmicas, 
o professor universitário apresenta, de 
acordo com Viega (2006), a indissociabilidade  
entre ensino, pesquisa e extensão. 
Estas exigências da docência acadêmica 
compreende a característica integradora à 
produção do conhecimento, assim como da 
socialização da mesma. 

Dessa forma,
Articula componentes curriculares e 

projetos de pesquisa e de intervenção, 
levando em conta que a realidade social não 
é objetivo de uma disciplina e isso exige o 
emprego de uma pluralidade metodológica. A 
pesquisa e a extensão dissociadas da docência 
necessitam interrogar o que se encontra fora 
do ângulo imediato de visão. Não se trata de 
pensar na extensão como diluição de ações, 
para uso externo, daquilo que a universidade 
produzir de bom. O conhecimento científico 
gerado pela universidade não é para mera 

divulgação, mas é para a melhoria de sua 
capacidade de decisão (VIEIGA, 2006, p.87).

A pluralidade metodológica para a 
circulação do conhecimento científico dentro 
da comunidade acadêmica, reverberando, 
em seguida, na realidade social, se dá por 
meio da formação do professor universitário. 
Para que haja esta multiplicidade da didática 
docente, Viega (2006, p.88) sugere que 
professor se afaste dos meios tradicionais 
de ensino, como, por exemplo, a forma 
conservadora de ensinar, aprender, pesquisar 
e avaliar, a fim de procurar um meio de 
renovar a sensibilidade ao apresentar bases 
na perspectiva estética, no criativo e na 
inventividade.

Na perspectiva da formação acadêmica  
dos docentes universitários, há uma 
fragilidade na a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB) Lei nº 9.394/96, em 
seu art. 66, na qual se refere à ausência de 
uma especificação acerca da formação de 
professores, já que o educador é preparado – 
e não formado – nos programas de mestrado 
e doutorados. Nesse sentido,

O parágrafo único do mesmo artigo 
reconhece o notório saber, título concedido 
por universidade com curso de doutorado em 
área afim. Vale salientar que os programas de 
pós-graduação se voltam para a formação de 
pesquisadores em seus campos específicos e 
sem exigência quanto à formação pedagógica 
de professores. A Resolução 3/99 do 
Conselho nacional de Educação (CNE) exige 
a oferta de uma disciplina sobre metodologia 
de ensino nos cursos de pós-graduação lato 
sensu. A formação docente para a educação 
superior fica, portanto, a cargo das iniciativas 
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individuais e dos regimentos das instituições  
responsáveis pela oferta de cursos de pós-
graduação (VIEIGA, 2006, p.88).

Este art. 66 pode fragilizar a circulação e 
a socialização do conhecimento científico, 
sendo que desconhece a formação 
pedagógica do professor, o que, por vezes, 
torna a didática tênue a uma perspectiva 
empírica, individual, ou dependente das 
normas de uma determinada instituição de 
ensino.

No entanto, a iniciativa do Governo 
(MEC/Sesu/Cape/Inep), conforme Vieiga 
(2006,p.89) determina alguns parâmetros 
de qualidade institucional, bem como muitas 
instituições de educação superior organizam 
seleções e desenvolvem programas de 
preparação de seus docentes, orientadas 
por tais parâmetros, a fim de fomentar 
uma formação significativa do professor 
universitário.

Desse modo, as políticas públicas não 
estabelecem, ainda em consonância com 
a estudiosa, orientações para formação 
pedagógica do docente; no entanto, algumas 
instituições federais ofertam cursos stricto 
sensu em Ensino, contribuindo, portanto, 
para uma bagagem pedagógica significativa 
para o trabalho docente no âmbito da 
educação superior.

Na perspectiva da Política Nacional de 
Graduação e suas Linhas Programáticas, 
trata-se de um conjunto de normas para o 
ensino de graduação, que é o Plano Nacional 
de Graduação (PNG). Desse modo, é um 
projeto, conforme Vieiga (2006), estruturado 
em torno de princípios, diretrizes, metas e 
parâmetros. A realização dos referenciais 

desse plano requer um novo perfil docente, 
que atentam alguns interesses sociais, 
culturais e acadêmicos:

- formação científica na área de 
conhecimento;

- pós-graduação stricto sensu, 
preferentemente, no nível de doutorado;

- domínio do complexo processo histórico 
de constituição de sua

área;
- ampla e crítica compreensão dos métodos 

que produziram o
conhecimento acumulado;
- competência pedagógica (VIEIGA, 2005, 

p.90, Apud Forgrad, 2004).
Portanto, a competência científico-

pedagógica será atualizada e aprimorada 
na formação contínua, que ocorre no 
espaço da ação coletiva: os programas de 
pós-graduação. A partir desse ínterim, é 
significativo ressaltar que as propostas 
elaboradas no PNG estão direcionadas para 
a compreensão da formação do professor 
universitário como um processo contínuo, 
uma vez que favoreça o compartilhamento 
dos saberes científicos no âmbito acadêmico 
e social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração deste artigo foi centrada na formação 
do docente universitário e na identidade do professor a 
partir da didática foi significativo, uma vez que exigiu uma 
leitura teórica e bibliográfica acerca do tema proposto para 
constituir significados e compreender o perfil do professor 
acadêmico, bem como do seu fazer pedagógico.

Nesse sentido, a leitura teórica em torno da cultura e da 
identidade contribuiu para remontar a perspectiva ideológica 
e social da didática do professor universitário. Desse modo, 
a cultura, a tecnologia e os interesses políticos reverberam 
no fazer metodológico do docente, o que pode refletir na 
sala de aula.

No que se refere à perspectiva histórica da didática, 
percebe-se que houve atualizações ao longo do tempo. 
Estas mudanças, que são reflexos de um processo constante 
de revoluções ideológicas e sociais, compuseram alguns 
perfis metodológicos. Desse modo, pode-se compreender 
o professor como um sujeito histórico e social – agente 
de transformação e sensibilidade na sala de aula, cuja 
didática, instrumento de comunicação e de representação 
de perspectivas de mundo, é uma ferramenta relevante para 
mediação do conteúdo, como também para democratização 
da cultura, da pesquisa e dos saberes social/científicos no 
âmbito acadêmico.

No que concerne à formação do professor universitário 
no Brasil, o Plano Nacional de Graduação (PNG), que é um 
programa que direciona algumas diretrizes e normas, no qual 
pode favorecer a uma formação significativa do trabalho 
do docente acadêmico. Desse modo, este plano ressalva 
percursos relevantes para a elaboração de percursos, 
contribuindo, por sua vez, para o processo contínuo da 
formação do educador, o que favorece a mediação da crítica 
e da sensibilidade em sala de aula.
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A GESTÃO ESCOLAR EM BUSCA 
DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE: 
COMO ALCANÇAR TAL OBJETIVO?
RESUMO:  Em qualquer termos em que se opte a usar, ao se enveredar pelos caminhos e 
questões concernentes à educação, deve-se ter por principal consideração o seu sentido 
ontológico de reconhecimento do educando enquanto sujeito social, tendo sempre por 
perspectiva a sua emancipação enquanto agente que aprende e transforma a realidade que 
o cerca. No tema de gestão escolar não poderia ser diferente. Buscou-se a todo tempo 
ratificar o princípio libertário da educação enquanto fundamento de sua existência. Nesta 
medida, ao se trabalhar com o tema de gestão escolar, exige-se considerar a ideia de gestão 
a partir de um ambiente escolar participativo, em sua dimensão democrática e planificada. 
O objetivo do texto, em linhas gerais, foi tornar verdadeira tal concepção. E em alguma 
medida, avalia-se que se alcançou tal resultado a partir da análise e reflexão crítica sobre 
uma bibliografia especializada.

Palavras-Chave: Gestão Democrática; Gestão Escolar; Educação.
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INTRODUÇÃO

A educação carrega em seu cerne  
algumas características que, do lugar que 
assumimos aqui neste artigo, do nosso 
posicionamento social e político, avaliamos 
serem características constantes e imutáveis, 
que, podemos citar como exemplo,  o caso de 
suas capacidade libertárias, de pensamento 
livre e emancipadora. Essa perspectiva que 
ventilamos aqui pressupõe a educação na 
condição de instituição social em sentido 
da reflexão crítica orientada pela busca 
constante de uma proposta de harmonia 
social. Mas, evidentemente, por diversos 
momentos na história, a educação foi usada 
para a manutenção de interesses duvidosos 
e para a ampliação da exploração e opressão 
daqueles considerados subalternos. Em 
alguns momentos, a educação estreitava 
relações com o poder econômico e era 
considerada pertencente aos detentores de 
posses materiais; em outros, aproximava-se 
do jogo político e definia suas estratégias 
e programas. Mas como a História está em 
constante movimento, novas demandas 
surgem e, concernente à educação, 
uma dessas demandas é a educação 
entendida enquanto mecanismo de 
exercício democrático e instância de maior 
participação de todas as partes envolvidas 
neste processo educacional. Nesta medida, 
brevemente, o que se busca evidenciar 
aqui são as características mais marcantes 
destas novas propostas para educação, 
que convencionou-se chamar de gestão 
democrática ou participativa.

Sendo assim, o tema a ser trabalhado 

nesse artigo será a gestão escolar. Mas por se 
tratar de um tema consideravelmente amplo 
e complexo, fez-se necessário restringirmos 
o recorte, elegendo então os aspectos 
democráticos da gestão escolar como 
sendo o principal enfoque. Nesta medida, o 
objetivo principal será o de buscar apresentar 
primeiramente as características mais gerais 
do que é gestão escolar, para em seguida, 
apresentar as tendências e características 
da gestão escolar democrática. Para tanto, 
os objetivos específicos são: 1- tentar 
ratificar que a gestão escolar não pode se 
restringir a princípios de tomadas de decisão 
apenas. 2- Assume-se que gestão escolar 
refere-se também a diálogo, avaliação, 
orientação, compartilhamento etc. 3- Ainda, 
outro aspecto que deve ser ressaltado, 
indubtavelmente, referir-se a democracia 
nos remete a participação de todas as partes 
envolvidas. Mas não qualquer participação; 
antes uma participação responsável e 
consciente, por meio do acesso a informação 
e a adequada formação. Por fim, justifica-
se enveredarmos por tais caminhos, uma 
vez que neste texto tem-se por lastro a 
aceitação das responsabilidades pedagógicas 
e educacionais, que envolve o processo de 
ensino-aprendizagem, como sendo a essência 
de qualquer proposta de gestão escolar. A 
avaliação que se faz aqui neste artigo é de 
que a razão da existência da instituição escola 
é a educanda e o educando, estes sendo o 
centro do processo de ensino-aprendizagem, 
que, por conseguinte, naturalmente exige 
que toda a dedicação do sistema educacional 
seja direcionada a eles.

Por fim, tendo em vista a brevidade 
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do texto, na busca pela fundamentação 
dos argumentos apresentados, propomo-
nos a fazer a revisão bibliográfica. Num 
primeiro momento, nos encontramos com 
a bibliografia clássica, reconhecendo a sua 
imensurável contribuição. Entretanto, não 
nos isentamos de dispensar um olhar crítico 
e questionar o que seja passivo de discussão. 
Nesta medida, na busca por essa revisão, 
nos debruçamos sobre trabalhos mais 
recentes como artigos de revistas científicas, 
dissertações e teses. De uma perspectiva 
mais honesta possível, avaliamos que um 
artigo de dimensão tão singela não possa 
ter a pretensão de alcançar conclusões 
definitivas; sendo assim, buscamos apenas 
poder contribuir, em alguma medida, com 
algum nível de reflexão crítica sobre o tema.

GESTÃO ESCOLAR E 
SUAS POTENCIALIDADES 
LIBERTÁRIAS

Quando se fala em gestão escolar, é 
muito comum que se reproduza a ideia de 
administração física, do espaço, do tempo, 
financeira, comunicacional, marketing, etc. 
Não que não se refira a essas instâncias, 
gestão escolar também engloba, por 
exemplo, investimentos financeiros e 
zeladoria. Entretanto, conceber a gestão 
escolar apenas a esses aspectos é reduzir, 
limitar suas potencialidades. Ratificando 
o já mencionado logo acima, a defesa que 
se toma aqui é de uma educação libertária 
e emancipadora. Sendo assim, gestão 
escolar tem por pressuposto fundamental a  

educanda e educando e o respectivo  
processo de ensino-aprendizagem, 
obviamente libertário e emancipador.

[...] a escola, na construção deste espaço 
(democrático), deve envolver, diretamente, 
professores, alunos e comunidade. É o 
momento da participação. É o momento de 
construir a escola como espaço democrático, 
o que representa um grande desafio para 
a coletividade escolar, que deve se valer 
das prerrogativas da descentralização na 
busca de uma identidade para a escola que 
seja representativa dos interesses sociais 
(LIBÂNEO, 2004, p. 143).

E o mesmo autor continua, 
[...] a gestão democrática não pode ficar 

restrita ao discurso da participação e às suas 
formas externas: as eleições, as assembleias 
e reuniões. Ela está a serviço dos objetivos do 
ensino, especialmente da qualidade cognitiva 
dos processos de ensino e aprendizagem 
(LIBÂNEO, 2004, p. 144).

Complementando, gestão escolar é mais  
que tomada de decisões. Dentro deste  
primeiro pressuposto, também implica 
identificação de problemas, acompanhar 
e desenvolver ações, definir diretrizes a 
serem seguidas, avaliar resultados, etc. 
Todas as reflexões acerca de uma gestão  
democrática da escola, considera a 
ampliação da participação de todos 
envolvidos em todas as instâncias, não se 
resumindo apenas aos processos de tomada 
de decisão. “Nesse sentido, a participação 
democrática pressupõe uma ação reguladora, 
fiscalizadora, avaliadora, além de decisória 
sobre os rumos da vida política e social 
das instituições (escolares) e da sociedade” 
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(SOUZA, 2009). Além do que, gestão não 
se refere apenas a tomas de decisões tendo 
em vista que, participar e tomar decisões 
é mais complexo do que comumente se 
advoga. Participar e tomar decisões em sua 
plenitude só se efetiva de fato quando todos 
os envolvidos estejam em pé de igualdade 
nas capacidades de avaliar aquilo que será 
decidido; só se efetiva quando todos tenham 
acesso a informação e formação parecidas e 
possam argumentar e participar da disputa 
de poder de forma justa. Caso essa condição 
não seja satisfeita, mesmo que toda a carga 
burocrática tida como democrática seja 
posta em prática, a democracia real não 
estará sendo praticada. 

Ao se falar em gestão democrática, 
talvez o primeiro princípio que se apresenta 
é o da descentralização de poder e das 
instâncias decisórias, tendo por perspectiva 
a melhor gestão de processos e recursos. 
A ideia de democracia está fundada na 
participação. “Participação é hoje uma 
palavra chave omnipresente nos discursos 
políticos, normativos e pedagógicos” (LIMA, 
2001, p. 69). A participação direta, quanto 
mais ampla, mais perfeito o modelo de 
democracia, mas como nem sempre é viável 
tal participação direta, deve ser praticada 
pela representação. Neste contexto então, 
para que se efetive essa ideia de gestão 
democrática, é necessário que o conceito 
de autonomia da escola seja viabilizado, 
tanto para que a escola tenha margem de 
manobra nas exigências e necessidades mais 
imediatas e pontuais, quanto para que seja 
capaz de atender e entender as demandas 
do seu nicho social específico.

O novo modelo de gestão escolar 
faz questão de propor a construção de 
instituições autônomas com a capacidade 
de tomar decisões, elaborar projetos 
institucionais vinculados às necessidades 
e aos interesses de sua comunidade, 
administrar de forma adequada os recursos 
materiais e escolher estratégias que lhe 
permitam chegar aos resultados desejados 
e que, em seguida, serão avaliados pelas 
autoridades centrais. De fato, o dado mais 
intrincado da proposta é a avaliação externa 
dos resultados por meio de testes, em vez de 
mecanismos burocráticos do sistema, como 
o mecanismo de integração e unidade do 
sistema educativo (KRAWCZYK, 2007, n.p).

Aqui, neste contexto, autonomia 
representa o exercício e a garantia da 
cidadania “A autonomia [...] pressupõe, pois, 
a alteridade, a participação à liberdade de 
expressão, o trabalho coletivo na sala de 
aula, na sala dos professores, na escola e 
fora dela” (PADILHA, 2008, p. 65). E Paro 
ainda nos apresenta sua contribuição sobre 
o que é a autonomia neste contexto: “[...] 
conferir autonomia às escolas deve consistir 
em conferir poder e condições concretas 
para que ela alcance objetivos educacionais 
articulados com a camada trabalhadora.” 
(PARO, 2010, p. 11). Ainda referindo-se a 
autonomia que a escola precisa ter, Padilha 
(2008, p. 63-64) nos apresenta um quadro 
sobre os parâmetros da gestão democrática 
do ensino:

1- Capacitar todos os segmentos: não 
basta pensar apenas nos professores. Os 
funcionários, os pais e os alunos também 
devem ser formados para a participação.
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2- Consultar a comunidade escolar: a  
gestão democrática implica permanente 
consulta, divulgação de informações, 
realização de debates, seminários e 
assembleias etc. de modo a criar uma 
verdadeira cultura da participação.

3- Institucionalizar a gestão democrática: 
para ser eficaz, a gestão democrática  
precisa ser regulamentada, deixando claro 
quais são as regras de participação.

4- Lisura nos processos de definição da 
gestão: a escolha dos dirigentes escolares 
precisa ser transparentes. A fixação das 
normas, sua ampla divulgação e discussão 
do processo de escolha, bem como a 
fiscalização, por isso, são fatores decisivos.

5- Agilização das informações e 
transparência nas negociações: a negociação 
é fator importante do sucesso da gestão 
democrática. É um aprendizado constante, 
por meio do qual a administração pode até 
mesmo mostrar os limites - entre eles, os 
legais - da própria participação.

Em última instância, gestão democrática 
é uma dimensão totalmente antagônica 
daquela associada à gestão autoritária. 
Gestão democrática tem por uma de suas 
características a tomada de decisões por 
intermédio ou por meio da participação de 
toda comunidade escolar, visando sempre 
a qualidade da educação e concebendo os 
educandos e as educandas como o centro 
de todo o processo. O que se propõe com 
a gestão democrática é a administração por 
meio do diálogo e da participação das partes 
envolvida no processo. Como nos ensina 
Cury (1997), a participação e o exercício 
da cidadania no âmbito educacional, e 

mais especificamente na gestão da escola, 
estão ligados a um processo mais amplo de 
extensão da cidadania social à cidadania 
educacional e, portanto, ligado à sua função 
social.

Da parte mais funcional e burocrática 
da gestão democrática da escola, tem-se a 
confluência de alguns mecanismos formais, 
como a eleição do diretor, a constituição 
do conselho escolar, a descentralização 
financeira etc. E por cada escola possuir 
a sua autonomia, pode-se apresentar 
outros mecanismos que satisfaçam suas 
particularidades, promovendo a participação 
de forma mais ampla possível. Na quase 
totalidade das vezes, essas particularidades 
de cada escola são expressas no Projeto 
Político Pedagógico, que ao fim e ao cabo, 
tem por função atender as particularidades 
de cada contexto social em que as escolas 
estão inseridas. Além do que, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 
9.394/96 define que as relações de poder 
dentro da instituição escolar devam gerar 
integração, cooperação e participação, e, para 
tanto, as medidas, propostas e ações devem 
ser construídas a partir da participação e 
envolvimento de toda a comunidade escolar. 
Nesta esteira, essas orientações superiores 
para o PPP exigem a superação de relações 
autoritárias de poder, e medidas que 
promovam práticas democráticas para que 
se alcance uma educação transformadora.

Assim, pode-se perceber que o que a 
gestão democrática pressupõe é que uma 
boa gestão só se é possível pelo compromisso 
e participação de todos os sujeitos sociais 
envolvidos, tendo sempre por perspectiva a 
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construção de relações e estruturas sociais 
positivas. Nesse sentido corrobora Paro 
(1996) com a nossa afirmação:

A possibilidade de uma administração 
democrática no sentido de sua articulação, 
na forma e conteúdo, com os interesses da 
sociedade como um todo, tem a ver com 
os fins e a natureza da coisa administrada. 
No caso da administração escolar, sua 
especificidade deriva, pois: a) dos objetivos 
que se busca alcançar com a escola; b) da 
natureza do processo que envolve essa 
busca. Esses dois aspectos não estão de 
modo algum desvinculados um do outro. A 
apropriação do saber e o desenvolvimento 
da consciência crítica, como objetivos 
de uma educação transformadora  
determinam a própria natureza peculiar 
do processo pedagógico escolar; ou seja, 
esse processo não se constitui em mera 
diferenciação do processo de produção 
material que tem lugar na empresa, mas 
deriva de sua especificidade de objetivos 
(educacionais) peculiares, objetivos estes 
articulados com os interesses sociais mais 
amplos e que são, por isso, antagônicos 
aos objetivos de dominação subjacentes à 
atividade produtiva capitalista (PARO, 1996, 
p. 151).

Por mais que algumas correntes 
conservadoras busquem aproximar a ideia 
de gestão escolar daquela empresarial, 
o objetivo da gestão democrática é 
totalmente o contrário. A boa gestão da 
escola está vinculada ao processo de  
ensino-aprendizagem libertário, que 
possibilite quanto mais possível for, a 
emancipação do educando enquanto sujeito 

e agente social. Agente que apreende, 
transforma e constrói a realidade que o 
cerca.  É um equívoco atrelar a educação 
a princípios produtivos, ainda que seja 
produção acadêmica no sentido de obter 
sucesso no vestibular, por exemplo. Quando 
uma escola ou corrente educacional define 
que seu fim é preparar seus alunos para o 
vestibular, ali já não há educação em seu 
sentido ontológico. O sentido ontológico  
da educação é o pensamento livre e a  
reflexão crítica; só posteriormente se 
considera a produção do conhecimento 
científico. Como nos diz Sander (2007), 
gestão tem a ver com administração e uma 
certa ideia de autoridade, e até mesmo com a 
própria ideia de Estado, mas não se confunde 
com os fins empresariais de produção: “A 
definição de gestão da educação aproxima-se,  
assim, dos conceitos de governo,  
governação ou governança, termos 
extensamente utilizados na educação”. E 
continua em seguida:

No âmbito dessa definição compreensiva, 
desenvolvem-se as chamadas funções 
pedagógicas especificas nas instituições 
de ensino, prevista na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional e em outros  
estatutos legais, como planejamento e 
administração escolar, supervisão escolar, 
coordenação pedagógica e orientação 
educacional. O significado das habilitações 
pedagógicas no cotidiano da escola está em 
função da relevância política e cultural da 
gestão, que abarca a totalidade das relações 
que ocorrem no interior das instituições 
de ensino e entre estas e a sociedade  
(SANDER, 2005, p. 127).
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Dourado, na mesma esteira, apresenta sua 
contribuição acerca da gestão democrática:

[...] adquire uma dimensão muito maior 
do que a ideia de comando e qualidade 
total, presente no meio empresarial. 
Gerir democraticamente uma escola 
pública, uma organização social dotada 
de responsabilidade e particularidades, é 
construí-la coletivamente. Isso significa 
contrapor-se à centralização do poder na 
instituição escolar, bem como primar pela 
participação dos estudantes, funcionários, 
professores, pais e comunidade local na 
gestão do estabelecimento, na melhora da 
qualidade do ensino e na luta pela superação 
da forma como a sociedade está organizada 
(DOURADO, 2006, p. 30).

E continua
[...] ao contrário de uma participação 

padronizada, tutelada, ritual, restrita e 
funcional, o que deve ser buscado é a 
participação como nova forma de exercício 
do pode e, por isso, deve ser reaprendida e, 
se necessário, reinventada. Nesse sentido, 
participação não se impõe, não se decreta, 
constrói-se coletivamente e diariamente 
(DOURADO, 2006, p. 61).

Torna-se cada vez mais nítido que  
gestão escolar não refere-se apenas a 
administração pura e simples da escola. Ou 
mesmo talvez, a administração, zeladoria, 
finanças etc., não tenham a mesma 
importância das potencialidades cidadãs e 
de coesão social que a gestão democrática, 
participativa, propõe. A gestão democrática 
possibilita aos envolvidos um projeto de escola 
e pedagógico que contribui com a formação 
de cidadãos participativos, conscientes 

de suas responsabilidades e direitos, 
reflexivos e de pensamento livre. Ainda, na 
mesma esteira, a participação possibilita a 
todos os envolvidos um aprofundamento 
na concepção de organização social, 
que, irremediavelmente, contribui para a 
expansão da democratização das relações de 
poder, que no fim, pode concorrer para uma 
maior criticidade e para os questionamentos 
acerca da qualidade do ensino.

O exposto até aqui já nos é suficiente 
para afirmarmos que a gestão escolar não é 
um fim em si mesma, uma vez que, além da 
administração do cotidiano e da expansão 
cada vez maior da participação, o seu 
objetivo último é a aprendizagem efetiva e  
significativa dos educandos, sempre no 
sentido que nos propomos a defender 
desde o início, libertária e emancipadora, 
de modo que seu cotidiano possibilite o 
desenvolvimento das potencialidades do 
sujeito e o desenvolvimento das competências 
que a vida em sociedade demanda. Ainda 
nessa mesma perspectiva democrática, a 
gestão escolar deve ser capaz de extrapolar 
os princípios de currículo conteudistas, 
caso eles existam, estabelecendo relações 
dialógicas com a realidade que a cerca. Assim 
nos fala Bussmann sobre a gestão escolar,  
“[...] compreender, situar e realizar, com a 
devida abrangência e visão integradora, 
o processo e os procedimentos de 
planejamento da escola, de sua organização 
e de seu funcionamento para que alcance 
seus objetivos e cumpra a sua tarefa 
socioeducativa, como organização de 
natureza social que é” (BUSSMANN, 2010, 
p. 39).
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Gestão escolar está muito além da simples administração 
da escola. As suas principais virtudes devem estar centradas 
no processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista que 
o educando é o centro das atenções em uma proposta de 
sociedade escolarizada. Por isso que é possível afirmar que 
o modelo mais adequado está fundamentado na proposta 
democrática, na qual a participação é, supostamente, mais 
estendida. A participação estendida acerca dos rumos a 
serem tomados pela escola mantém umbilical ligação com as 
próprias relações sociais, fomentando o exercício cidadão. 
Ao fim e ao cabo, a participação de todos envolvidos na vida 
escolar, contribui para o cultivo do gérmen da organização 
social, que, por conseguinte, exige o desenvolvimento da 
reflexão crítica e do pensamento livre.

Para que se torne mais inteligível o que foi dito até aqui, o 
que estamos dizendo é que a gestão escolar e/ou educacional, 
em sua dimensão mais planificada e participativa, passa pela 
democratização da escola em duas dimensões: a) interno, 
que referem-se às práticas e processos administrativos 
e à participação da comunidade escolar nos projetos 
pedagógicos; e, b) externo, referente a responsabilidade e 
relação social da escola, tanto acerca do conteúdo que se 
ensina e qual sua contribuição para a coesão social, quanto 
as forma de disponibilização destes conhecimentos e saberes 
à sociedade; e ainda sobre o posicionamento sócio-político 
da escola diante dos conflitos contemporâneos. Pode até 
parecer muita pretenção, mas se a escola pretende formar 
cidadãos críticos que contribua para uma sociedade justa 
fundada em princípios de equidade, não há como escapar a 
essa responsabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE 
NA RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO:  O presente artigo irá abordar a importância que a afetividade tem na relação 
entre professor e aluno, especificamente na Educação, em relação ao aprendizado escolar. É 
importante ter em mente que, ao falar de afetividade neste aspecto, estamos falando num 
sentido diferenciado: o da preocupação por parte do professor de oferecer um aprendizado 
significativo, prazeroso, que cause interesse, curiosidade e prazer. Ao oportunizar este tipo 
de aprendizado, o professor cria vínculo com seus alunos, que percebem no professor alguém 
com quem podem contar e que se preocupa com sua evolução acadêmica e pessoal. Desta 
forma, os vínculos estabelecidos entre professor e aluno vêm a favorecer o aprendizado 
do aluno e a incentivar o professor a planejar e re-planejar conforme as necessidades que 
encontra em seu grupo.

Palavras-Chave: Afetividade. Aprendizagem. Relação professor x aluno.
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INTRODUÇÃO

Cada um de nós guarda na memória 
recordações de nossa infância, e muitas 
delas estão relacionadas à escola. Todos têm 
um professor que se lembra com carinho e 
até mesmo com certo saudosismo, assim 
como temos aqueles que torcemos o nariz 
só de lembrar. Isso porque, quando somos 
crianças, sentimos grande necessidade de 
nos identificar com alguém, e geralmente o 
fazemos com quem nos causa bom impacto.

Essas boas lembranças são causadas 
pelos professores que se interessaram por 
nós, pelo nosso bem-estar, pelo nosso 
aprendizado e pelo nosso desenvolvimento; 
não quer dizer que nos deixavam fazer o que 
queríamos, o que não seria saudável, mas, 
sim, nos orientavam para o caminho certo.

Com certeza, estes são os professores 
que, para nós, faziam da escola um lugar 
agradável, em que queríamos estar, em que 
gostávamos de estar. Daí a importância de 
um bom relacionamento entre professor 
e aluno; da afetividade, não num sentido 
amoroso, mas num sentido de preocupação 
com o aprendizado e o desenvolvimento em 
todos os aspectos.

Sendo assim, este artigo justifica-se 
pela necessidade de compreendermos a 
afetividade como uma relação saudável 
entre professor e aluno e como facilitadora 
do aprendizado.

Portanto, o objetivo geral deste artigo é 
compreender a afetividade entre professor 
e aluno como fundamental para um 
aprendizado prazeroso e significativo, e os 
objetivos específicos são: compreender a 

importância da afetividade para a criança 
da Educação Infantil na construção de sua 
auto-estima; compreender a importância 
do papel do professor na construção desse 
relacionamento; compreender quais práticas 
educativas contribui para a construção desta 
relação afetiva.

Sendo assim, num primeiro momento, 
será abordado sobre qual é a concepção de 
afetividade na Educação.

Em seguida, será abordado sobre a 
importância da afetividade na Educação 
Infantil.

Por fim, será abordado sobre a afetividade 
entre professor e aluno e como acontece o 
processo de ensino e aprendizagem neste 
contexto.

A CONCEPÇÃO DE 
AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO

Quando falamos de afetividade, 
rapidamente nos remetemos ao seu sentido 
literal: as emoções, os sentimentos, que 
podem ser bons ou ruins. As emoções que 
temos em relação às situações que nos 
rodeiam são o que ordenam nossas ações; são 
a forma que temos de perceber a realidade 
da qual fazemos parte.

Portanto, a afetividade é a responsável 
pelos sentimentos que temos em relação 
a tudo que nos cerca, e faz parte do nosso 
psiquismo desde nosso nascimento. É 
fundamental para nossa existência e se 
manifesta durante toda nossa vida. Para 
WALLON apud GALVÃO (1999):

O recém-nascido não se diferencia 
do outro nem mesmo no plano corporal. 



Revista Educar FCE - Abril 2018

175

Situações comuns ao bebê, como aquela 
em que, surpreso, grita de dor após morder 
o próprio braço, ilustram o inacabado do 
recorte corporal. O bebê ainda não diferencia 
o seu corpo das superfícies exteriores. É 
pela interação com os objetos e com o seu 
próprio corpo – em atitudes como colocar o 
dedo nas orelhas, pegar os pés, segurar uma 
mão com a outra – que a criança estabelece 
relações entre seus movimentos e suas 
sensações e experimenta, sistematicamente, 
a diferença de sensibilidade existente entre 
o que pertence ao mundo exterior e o que 
pertence a seu próprio corpo. Por essas 
experiências torna-se capaz de reconhecer, 
no plano das sensações, os limites de seu 
corpo, isto é, constrói-se o recorte corporal. 
(WALLON apud GALVÃO, 1999, p. 50)

Sendo assim, desde bebês nossas emoções 
são expressas de alguma maneira; no caso, 
por meio do choro, única maneira que o bebê 
que ainda não se apropriou da linguagem 
verbal tem de se manifestar.

A todo o momento, a criança está em 
construção de si mesma enquanto indivíduo, 
e isso se dá por meio de sua interação com 
o meio em que vive. Conforme a criança vai 
crescendo, ela começa a racionalizar sobre 
estas relações.

Sendo assim, a afetividade não diz  
respeito somente às emoções, mas também 
faz parte das fases do desenvolvimento da 
criança. Entretanto, a afetividade é, ao mesmo 
tempo, social e biológica, o que contribui 
para seu desenvolvimento cognitivo e amplia 
seu repertório cultural. Para WALLON apud 
GALVÃO ( 1999):

Mais determinante no início, o biológico 

vai progressivamente cedendo espaço de 
determinação ao social. Presente desde a 
aquisição de habilidades motoras básicas, 
como a preensão e a marcha, a influência 
do meio social torna-se muito mais decisiva 
na aquisição de condutas psicológicas 
superiores, como a inteligência simbólica. 
É a cultura e a linguagem que fornecem 
ao pensamento os instrumentos para a 
sua evolução. O simples amadurecimento 
do sistema nervoso não garante o 
desenvolvimento de habilidades intelectuais 
mais complexas. Para que se desenvolvam, 
precisam interagir com alimento cultural, 
isto é, linguagem e conhecimento. (WALLON 
apud GALVÃO, 1999, p. 40)

Portanto, podemos compreender a 
inteligência como algo individual, mas que 
se desenvolve na interação com o meio. A 
afetividade direciona o desenvolvimento do 
indivíduo não apenas na inteligência, mas 
também em sua personalidade, empatia e 
compreensão com o outro por meio das 
relações de troca.

Nas relações afetivas, o indivíduo aprende 
a respeitar a si e ao outro, e é necessário 
para a formação de seres humanos 
éticos, seguros e capazes de viver em 
sociedade. Portanto, podemos dizer que a 
afetividade é responsável por permear todo 
desenvolvimento do indivíduo.

Diante destes conceitos, e sendo a 
Educação voltada ao desenvolvimento 
integral humano e suas necessidades, 
percebemos a afetividade com importante 
função, pois é ela quem gera no aluno o 
interesse, e, portanto, a inteligência.

Segundo PIAGET apud SEBER (1997):
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As construções intelectuais são  
permeadas passo a passo pelo aspecto  
afetivo e ele é muito importante. Tal aspecto 
diz respeito aos interesses, motivações, 
afetos, facilidades, esforço, ou seja, ao 
conjunto de sentimentos que acompanha 
cada ação realizada da criança. A afetividade é 
o motor das condutas. Ninguém se esforçará 
para resolver um problema de matemática, 
por exemplo, se não se interessar em absoluto 
pela disciplina. (PIAGET apud SEBER, 1997, 
p. 216) 

A escola é espaço de socialização, de 
interação e de diversidade; do encontro de 
culturas, de experiências, de vivências e 
de relações. É necessário, entretanto, que 
as relações entre as diversidades sejam 
interpretadas como algo bom e construtivo. 
Claro que, como em qualquer relação, a 
escola não está isenta de conflitos; o que 
preocupa, muitas vezes, é a forma como se 
lidam com estes conflitos, inclusive entre 
professor e aluno.

Portanto, é necessário que haja, por parte 
do professor, muito equilíbrio e preparo 
para lidar com estas situações de conflito 
possíveis de acontecer, e que são cada 
vez mais comuns nas escolas. Para FREIRE 
(1996):

O desrespeito à educação, aos educandos, 
aos educadores e educadoras, corrói ou 
deteriora em nós, de um lado a sensibilidade 
ou a abertura do bem querer que da prática 
educativa, de outro, a alegria necessária ao 
fazer docente. É digna de nota a capacidade 
que tem a experiência pedagógica para 
despertar, estimular e desenvolver em nos o 
gosto de querer bem o gosto de alegria sem 

a qual a prática educativa perde ao sentido.  
(FREIRE, 1996, p. 142) 

Podemos perceber, portanto, que estas 
relações conflituosas fazem parte da vida 
do ser humano, assim como lidar com as 
emoções envolvidas nos conflitos, visando 
uma convivência harmônica com a sociedade. 
Por isso que, nas escolas, esta convivência 
deve ser harmônica entre todos, não apenas 
entre professor e aluno, pois a convivência 
no ambiente escolar também envolve outros 
indivíduos, que possuem sentimentos.

Atualmente, o que presenciamos nas 
escolas é uma predominância da razão em 
detrimento da emoção. Os sentimentos não 
estão sendo considerados como parte do 
indivíduo, e não esta sendo relacionado ao 
desenvolvimento cognitivo.

Compreender a afetividade como parte 
inerente ao indivíduo e responsável pelo 
desenvolvimento de sua inteligência baseado 
em autonomia e respeito favorece e facilita a 
construção do conhecimento.

Nas pesquisas sobre afetividade, um 
nome de destaque é Wallon, cujos estudos 
buscavam decifrar o homem, em como de 
bebê se transforma em adulto. Ele atribui 
a formação do caráter baseado na emoção, 
defendendo uma educação humana integral. 
Para ele, a afetividade é o centro do 
desenvolvimento da personalidade, numa 
relação simultânea entre o orgânico e o 
social, e que é influenciado pelo meio. Sendo 
assim, sugere que o estudo sobre a criança 
seja baseado nas relações que ela tem com 
o meio. 

Para isso, é preciso compreender a criança 
como um ser completo, que precisa ser 
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preparado para a vida, e não somente para a 
escola, e acredita que as relações que ela tem 
dentro e fora da escola são fundamentais na 
construção de seu caráter e de sua identidade 
pessoal.

Outro autor que estudou a respeito 
da afetividade e de sua influência no 
desenvolvimento intelectual foi Piaget. 
Seus estudos dizem que a capacidade de 
conhecer do indivíduo não é inata e nem 
resultado de experiências vividas, mas sim do 
desequilíbrio e necessidade de reequilibrar-
se que as interações humanas pedem.

Para ele, o desenvolvimento intelectual é 
formado pelos aspectos cognitivo e afetivo, 
sendo paralelos um ao outro. Ao concluir 
uma ação, o aluno pode experimentar, 
basicamente, um de dois sentimentos: 
sucesso ou fracasso. Sendo assim, os fatores 
afetivos e cognitivos, juntos, promovem 
o desenvolvimento intelectual. O autor 
também acredita que o interesse tem origem 
no campo afetivo, não no cognitivo.

Sobre a afetividade,  PIAGET apud SOUZA 
(2002):

(...) reconheceu sua importância para o 
desenvolvimento psicológico, fazendo uma 
correspondência entre as evoluções afetivas 
e cognitivas ao longo da vida dos indivíduos. 
Sua conceituação de afetividade é, para 
muitos, polêmica. Para ele, a afetividade 
está indissocialmente ligada à inteligência 
e se manifesta nas ações e condutas dos 
indivíduos, sendo responsável pelo rumo 
que as ações tomam em direção aos objetos. 
A afetividade dá os objetivos e as metas 
para as ações de conhecimento do mundo, 
estando associada aos interesses e escolhas 

que o sujeito faz. (PIAGET apud SOUZA, 
2002, p.32)

Para Piaget, não existe comportamento 
puramente afetivo, sem a presença da 
cognição, e nem o contrário. A afetividade 
motiva as ações, que, por sua vez, motivam o 
intelecto, o que promove o desenvolvimento 
da inteligência. Portanto, a afetividade, 
sozinha, não pode modificar estruturas 
cognitivas que já existem, mas podem 
influenciá-las.

A IMPORTÂNCIA DA 
AFETIVIDADE NA RELAÇÃO 
PROFESSOR E ALUNO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Como vimos, a afetividade está  
diretamente ligada ao desenvolvimento 
cognitivo e a inteligência, por meio da 
motivação e do interesse que ela provoca. 
Wallon e Piaget realizaram estudos que 
mostram que a relação com o meio gera 
interação e constrói laços afetivos.

A criança constrói seu conhecimento 
mediante sua interação com o meio, com 
diferentes culturas e a diversidade de 
maneira geral. Segundo Oliveira (1992):

Se por um lado a ideia de mediação  
remete a processos de representação  
mental, por outro se refere ao fato de que 
os sistemas simbólicos que se interpõe 
entre sujeito e o objeto de conhecimento 
têm origem social. Isto é, é a cultura que 
fornece ao indivíduo os sistemas simbólicos 
de representação da realidade e, por meio 
deles o universo de significações que 
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permite construir uma ordenação, uma 
interpretação, dos dados do mundo real. Ao 
longo de seu desenvolvimento o indivíduo 
internaliza formas culturalmente dadas de 
comportamento, num processo em que 
atividades externas, funções intrapessoais, 
transformam-se em atividades internas, 
intrapsicológicas. (OLIVEIRA, 1992, p. 27)

Sendo assim, para que a construção do 
acontecimento aconteça, a interação com 
o outro é fundamental, pois a construção 
do conhecimento acontece no meio social 
primeiro e depois do âmbito individual.

As experiências vivenciadas em grupo são 
o que criam laços de afetividade. Pensando 
no ambiente escolar, e pensando que a 
criança constrói seu conhecimento por meio 
da interação, a afetividade está diretamente 
ligada com esta construção. Neste aspecto, 
o papel do professor é o de estimular e 
incentivar os alunos a atingir seus objetivos 
escolares e pessoais.

Segundo Martinelli2002):
O aspecto afetivo e um importante 

elemento a se considerar quando se pretende 
compreender o processo de aprendizagem 
dos indivíduos. Situações como abandono, 
a separação dos pais, a perda do processo 
de progenitores, um ambiente desfavorável 
a manifestação afetiva, a depreciação, são 
variáveis intervenientes no processo de 
aprendizagem humana. (MARTINELLI, 2002 
p.99) 

Para Libâneo (1994), uma relação saudável 
e afetuosa entre professor e aluno favorece 
e facilita o aprendizado por intermédio da 
interação entre eles, pela troca de ideias 
e pelo convívio, cujo objetivo é formar 

cidadãos conscientes e autônomos.
É necessário, numa relação afetiva, que 

exista afinidade entre os envolvidos, que 
respeite a si e ao outro, ao mesmo tempo em 
que o incentiva e motiva. Entretanto, mesmo 
cientes da importância desta relação, nem 
sempre é o que acontece dentro das escolas.

Muitas vezes, nos deparamos com 
situações em que a relação afetiva entre 
professor e aluno é considerada prejudicial 
ao desenvolvimento cognitivo da criança, 
uma vez que este ficaria para segundo plano, 
não criando condições para que a criança 
resolva seus próprios conflitos, já que a 
intervenção do adulto seria constante.

Segundo Vygotsky (2003):
No processo de educação, o professor 

deve ser como os trilhos pelos quais avançam 
livres e independentemente os vagões, 
recebendo deles apenas a direção do próprio 
movimento.  (VYGOTSKY, 2003, p. 75)

Portanto, o papel do professor numa 
relação afetiva com seu aluno não é o 
de fazer as coisas por ele, nem tomar as 
decisões por ele, mas, sim, orientar, mostrar 
caminhos, oportunizar que o aluno construa 
seu próprio conhecimento por intermédio 
de ações que lhe sejam significativas e que 
possam ser compartilhadas.

É importante que esta relação entre 
professor e aluno baseada na afetividade 
tenha sempre como objetivo o aprendizado 
do aluno, pois outro tipo de afetividade deve 
ser dispensada pela família.

De acordo com Almeida (1999):
Como meio social, é um ambiente 

diferente da família, porém bastante 
propício ao seu desenvolvimento, pois é 
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diversificado, rico em interações, e permite à 
criança estabelecer relações simétricas entre 
parceiros da mesma idade e assimetria entre 
adultos. Ao contrário da família, na qual 
a sua oposição é fixa, na escola ela dispõe 
ter uma maior mobilidade sendo possível a 
diversidade de papéis e posições. (ALMEIDA, 
1999, p. 99)

Portanto, embora a afetividade seja 
algo essencial no processo de ensino e 
aprendizagem, o papel do professor não pode 
ser distorcido: é dele a autoridade da sala. 
Libâneo (1994), a respeito disso, ressalta que 
a relação entre professor e aluno deve, sim, 
ser dialética, mas que o respeito à figura e 
ao papel do professor não pode deixar de 
existir, deixando claro aos alunos quais são 
suas expectativas em relação a eles e quais 
são as normas que devem ser cumpridas.

Deve deixar claro quais objetivos 
pretendem alcançar e as metodologias que 
pretende utilizar para atingir estes objetivos, 
sempre valorizando o conhecimento prévio 
dos alunos, ouvindo o que eles têm a dizer e 
estimulando-os a evoluírem sempre.

Desta forma, o professor deixará claro 
ao seu aluno, mesmo que pequeno qual 
sua função em sala de aula, ao mesmo 
tempo em que terá condições de investigar 
suas dificuldades e fazer as intervenções 
necessárias com o intuito de saná-las. Com 
isso, o ensino acontecerá dentro de uma 
relação de respeito, afetividade e com 
significado.

Uma relação de afetividade da forma como 
se espera entre professor e aluno deve ser 
pautada pelo diálogo entre as partes. Para 
Libâneo (1994):

Um professor competente se preocupa 
em dirigir e orientar a atividade mental dos 
alunos, de modo que cada um deles seja 
um sujeito consciente, ativo e autônomo. 
(LIBÂNEO, 1994, p. 252)

Sendo assim, o trabalho do professor não 
pode estar pautado apenas no trabalho com 
os livros e cadernos (sem desmerecer, claro, o 
papel de ambos em auxiliar no aprendizado), 
mas na vivência, na experimentação, nas 
descobertas, no aguçar da curiosidade, o 
que, para as crianças pequenas da Educação 
Infantil, é extremamente significativo e 
válido, e muito agrega à construção de seu 
conhecimento.

Quanto à função da escola, esta deve 
oportunizar esta relação, uma vez que ela 
permeia o desenvolvimento da criança 
de maneira integral, embora o que ainda 
prevaleça nas escolas seja uma preocupação 
apenas com o ensino técnico, que não 
valoriza, e até mesmo não incentiva este tipo 
de relação.

Em relação ao papel da escola, para Wallon 
(1975):

A escola é também um meio funcional. 
As crianças vão com a finalidade de se 
instruir e elas devem familiarizar-se com 
uma disciplina e relações interindividuais 
dum novo tipo. Mas a escola é ainda um 
meio local onde se encontram crianças que 
podem pertencer a meios sociais diferentes. 
Também se pode falar do meio familiar como 
dum meio funcional, onde a criança começa 
por encontrar meios de satisfazer todas as 
suas necessidades sob formas que podem 
ser próprias à sua família e onde a criança 
conquista as suas primeiras condutas sociais.
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(WALLON, 1975, p. 166)
A partir desta afirmação do autor,  

podemos perceber que o papel do adulto 
tem influência direta na formação da criança, 
e, uma vez que o professor é o adulto de 
referência da criança na escola, seu papel 
é extremamente fundamental, o que valida 
ainda mais a necessidade de uma relação 
baseada na afetividade para que esta 
formação aconteça de forma saudável.

A afetividade, assim como a inteligência,  
é um aspecto inacabado em todo ser  
humano, e que se desenvolve no decorrer da 
vida por meio das relações, que, por sua vez, 
produz o conhecimento.

A Educação Infantil é considerada a 
primeira etapa escolar que forma o indivíduo 
para a vida em sociedade e para o exercício 
da cidadania, que associa cuidar e educar, 
assim como associa afetivo e cognitivo. Vale 
ressaltar que essa visão se deu após um longo 
processo histórico e social em reconhecer 
a criança com um ser com necessidades 
específicas e protagonistas de sua própria 
vida

Sendo assim, para Brasil (1998):
Para cuidar é preciso antes de tudo 

estar comprometido com o outro, com 
sua singularidade, ser solidário com 
suas necessidades, confiando em suas 
capacidades. Disso depende a construção 
de um vínculo afetivo entre quem cuida e é 
cuidado. (BRASIL, 1998, p. 75)

Ou seja: o aprendizado precisa ser 
significativo para a criança, e isto se dá a partir 
de relações afetivas entre os envolvidos, que 
enxergue a criança e suas necessidades de 
maneira individual. A Educação Infantil é 

o equilíbrio entre o cuidar e o ensinar, não 
sendo exclusivamente nem um e nem outro.

Na Educação Infantil, as relações 
afetivas também podem e devem ser 
estimuladas entre os alunos, por meio de 
jogos e brincadeiras, que oportunizam estas 
relações, ao mesmo tempo em que é algo 
extremamente prazeroso à criança. Para 
Tristão (2006), o desenvolvimento integral da 
criança envolve, além do aspecto cognitivo, 
o desenvolvimento da solidariedade, o 
colocar-se no lugar do outro, o respeito e a 
responsabilidade, essenciais para a vida em 
sociedade.

Nesse contexto, a relação entre professor 
e aluno contribui para o desenvolvimento 
destes aspectos apontados pelo autor, 
sendo a criança participante ativa nas ações 
e valorizada em seus saberes.

Sendo assim, devemos entender a 
Educação Infantil como um processo que 
envolve, sim, os cuidados, mas também a 
afetividade, a cognição e a motricidade.

A RELAÇÃO ENTRE 
AFETIVIDADE E 
APRENDIZAGEM NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Como já vimos anteriormente, e 
desmistificando a ideia de que afetividade 
na Educação Infantil diz respeito ao mesmo 
afeto que é (ou deveria) ser dispensado pela 
família, e sabendo que esta afetividade na 
escola trata de uma relação de respeito e 
preocupação por parte do professor em 
que seu aluno aprenda de uma maneira 
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significativa, podemos compreender  
melhor como isto afeta na aprendizagem.

A criança pequena ainda está em processo 
de desenvolvimento em todos os sentidos: 
físico, cognitivo, emocional, intelectual, entre 
outros. Todos estes aspectos se desenvolvem 
a partir da relação que a criança estabelece 
com o meio. Ela ainda necessita, nesse 
momento, da intervenção do adulto e de sua 
mediação mediante as situações que vão se 
apresentando.

Na escola, o adulto responsável por isso 
é o professor. Entretanto, a criança precisa 
sentir-se segura, acreditar que pode confiar e 
estabelecer uma relação com este adulto. Ao 
professor, cabe oportunizar esta sensação, 
mostrar à criança que ele está ali para ajudá-
la, orientá-la, estimulá-la, corrigi-la, se for 
necessário e apoiá-la durante seu percurso 
escolar.

É a esta relação professor e aluno que 
damos o nome de afetividade. Ela permite 
que a criança se adapte ao ambiente e 
se relacione com ele, e esta relação gera 
aprendizado. 

É importante lembrar que as crianças que 
recebemos nas escolas possuem as mais 
diversas estruturas familiares. Em muitos 
casos, o professor é o único adulto com 
quem ela pode contar e confiar, e é preciso 
um olhar sensível do professor para detectar 
estas situações. Mais uma vez, a importância 
da afetividade se faz presente.

Na Educação Infantil, as crianças 
expressam-se das mais diversas maneiras, 
e, brincando, reproduzem situações do seu 
cotidiano que são importante ferramenta 
norteadora do trabalho do professor. Sendo 

assim, é importante que ele crie vínculos com 
seus alunos, os incentive e os encorajem, 
para que se sintam aptos e capazes, o que 
facilita o aprendizado e o torna significativo, 
além de fazer da escola um local prazeroso 
de estar.

Se o professor não tiver essa sensibilidade 
e disponibilidade para se aproximar do seu 
aluno, acreditando que este não é seu papel, 
os alunos com os mais diferentes problemas 
podem ser encarados como desobedientes 
e indisciplinados, o que gera punição e 
sentimentos negativos, desestimulando 
o aluno a aprender, e fazendo com que 
enxergue a escola como um instrumento de 
tortura.

Para Woolfolk (2000):
Os professores são a melhor fonte de  

ajuda para os alunos que enfrentam  
problemas emocionais ou interpessoais. 
Quando os alunos têm uma vida familiar 
caótica e imprevisível, eles precisam de 
uma estrutura firme e atenta na escola. Eles 
precisam de professores que estabeleçam 
limites claros, sejam consistentes, apliquem 
as regras firme, mas não punitivamente, 
respeitem os alunos e mostrem uma 
preocupação genuína com o seu bem-estar. 
Como professor, você pode estar disponível 
para conversar sobre problemas pessoais sem 
exigir que seus alunos o façam (WOOLFOLK, 
2000, p.47). 

A partir dessa afirmação, podemos 
perceber a grandeza e a importância do papel 
do professor na vida do seu aluno. Quando 
se sente segura e acolhida, sua autoestima 
se eleva, e seu aprendizado acontece de 
maneira mais fácil e mais significativa. Daí 
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a importância não só do papel do professor, 
mas da escola em si, de ser um ambiente 
agradável, que faça com que a criança queira 
estar nela.

Um ambiente favorável ao aprendizado e 
um professor preocupado com seus alunos, 
principalmente na Educação Infantil, permite 
que o desenvolvimento aconteça de maneira 
integral, abrangendo os aspectos físico, 
motor, afetivo e psicológico. Deve ser uma 
relação dialética, baseada em confiança 
mútua, visando, sempre, o aluno.

Para Rodrigues (1976), o ambiente 
agradável motiva o aluno a querer aprender, 
e o contrário, na mesma proporção, tornam 
o aluno resistente ao aprendizado e a tudo o 
que diz respeito à escola. 

Na Educação Infantil, quando falamos 
da importância da afetividade para o 
aprendizado, trata-se de algo global: 
relacionamentos, autoestima, conteúdos, 
aprendizado da leitura e da escrita, enfim, 
tudo o que envolve a escola. Vygotsky (1994) 
reforça, em seus estudos, a interação social 
como fundamental ao desenvolvimento 
humano, interação esta em que a afetividade 
está intrínseca. Para Vygostky apud Rego 
(1995): 

As interações sociais (entre alunos e 
professores) no contexto escolar passam a 
ser entendidas como condição necessária 
para a produção de conhecimentos por parte 
dos alunos, particularmente aquelas que 
permitem o diálogo, a cooperação e troca 
de informações mútuas, o confronto de 
pontos de vista divergentes e que implicam 
na divisão de tarefas onde cada um tem uma 
responsabilidade que, somadas, resultarão 

no alcance de um objeto comum. Cabe, 
portanto, ao professor não somente permitir 
que elas ocorram, como também promovê-las 
no cotidiano das salas de aula. (VYGOTSKY 
apud REGO, 1995, p.110)  

Sendo assim, fica evidente a importância 
do papel mediador do professor no 
processo de ensino e aprendizagem, em 
sua relação com seu aluno e a relação deste 
relacionamento de afeto mútuo para a 
aprendizagem. O professor precisa ter claro 
que o aprendizado do aluno é uma troca de 
saberes entre eles, uma vez que o professor 
possui o conhecimento técnico, e o aluno 
também possui saberes que muitas vezes o 
professor desconhece.

Na teoria piagetiana, cognição e  
afetividade são indissociáveis, e as 
experiências afetivas são assimiladas pelo 
indivíduo da mesma forma que as cognitivas. 
Para Piaget apud Wadsworth (1997):

Ninguém é movido a fazer algo se não  
houver um pouco de motivação que origina 
esforço para desenvolver determinada 
atividade intelectual. O interesse é um exemplo 
de como são selecionados as atividades 
intelectuais. Esta seleção é provocada pela 
afetividade e não pelas atividades cognitivas. 
Portanto, faz-se necessário pensar em afeto 
como sentimentos, desejos, interesses, 
valores e todo tipo de emoção (PIAGET apud 
WADSWORTH 1997, p.70) 

A função da escola, nesse sentido, é 
oportunizar o desenvolvimento humano 
dos alunos, sem deixar de lado as exigências 
pedagógicas. Mas estas exigências devem 
ser tratadas com sensibilidade, com 
olhar humanizado, pois de nada adianta 
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o cumprimento do dever burocrático em 
detrimento da humanização. Uma vez que 
exista esta prática mecanizada, a afetividade 
não tem espaço.

Por isso, a escola, uma vez que prega o 
desenvolvimento integral do aluno, inclusive 
no aspecto emocional e afetivo, deve criar 
condições para que isto aconteça, visando 
não apenas o desenvolvimento formal, mas 
também a formação da personalidade e do 
caráter.

O que, infelizmente, temos presenciado, 
mesmo na Educação Infantil, são escolas 
excessivamente preocupadas com a 
modernização e com o uso da tecnologia. 
Não que a atualização e a tecnologia sejam 
ruis, de maneira alguma, mas não estão sendo 
usadas de maneira sábia. O compromisso 
deve ser, primeiramente, com a formação de 
indivíduos autônomos, responsáveis, críticos 
e afetivos.

Para Dias (2007):
(...) o avanço da modernidade, a 

necessidade de sobrevivência, a mudança 
de papéis desempenhados pela família e as 
inovações tecnológicas trouxeram para a 
escola um novo homem, o qual necessita de 
uma formação baseada nos valores do grupo 
social. Porém, o que se percebe na fala dos 
profissionais da educação é que “o problema 
da educação se resolveria com a melhoria 
das salas de aula, bibliotecas, laboratórios, 
materiais pedagógicos, equipamentos de 
informática e audiovisuais” (DIAS, 2007, 
p.30)

A criança que se relaciona bem com seu 
professor tende a ter sucesso em todos os 
sentidos, desde conteúdos até aspectos 

emocionais e pessoais. Num ambiente seguro, 
as crianças mostram-se mais confiantes, e 
com mais vontade de aprender.

A afetividade é uma competência. O 
professor que possui esta competência tem 
características específicas; é criativo, mostra 
prazer em ensinar; com estratégicas de aula 
dinâmicas, envolve os alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto o assunto é afetividade entre professor e aluno, 
muitos professores mostram-se resistentes por acreditarem 
ser essa relação uma transferência da afetividade que diz 
respeito à família.

Esta confusão é muito comum, mas a verdade é que se 
trata de uma preocupação genuína do professor para com 
seu aluno e com seu desenvolvimento, numa relação baseada 
em respeito e diálogo. Esta relação afetuosa é de extrema 
importância no processo de ensino e aprendizagem, sendo 
uma facilitadora deste último.

Infelizmente, a resistência encontrada ainda é grande, e se 
torna ainda mais dificultosa com a necessidade demasiada 
das escolas em querer atingir altos níveis de resultados 
acadêmicos.

Na Educação Infantil, a criança precisa desta relação 
de afetividade, precisa sentir-se segura e acolhida pelo 
professor, assim como pela escola, que deve ser acolhedora 
e atrativa.

Sendo assim, é preciso desmistificar alguns conceitos 
errôneos sobre a afetividade entre professor e aluno, e 
compreender que escola e família têm papéis diferentes nesse 
sentido, mas que devem caminhar juntas no desenvolvimento 
integral da criança.
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A IMPORTÂNCIA DA ARTE NA 
EDUCAÇÃO INTEGRAL DA 
INFÂNCIA
RESUMO: A Arte ocupa papel central na história do homem, permitindo que as vivências 
experenciadas subjetivamente, ou no seio da sociedade, sejam analisadas, dimensionadas e 
sirvam como base de construção do próprio sujeito. A arte na infância se dá pela viabilidade 
de meios para o indivíduo compreender e decodificar as diferentes formas de fazer, pensar 
e sentir presentes nas representações simbólicas da arte e que perpassam a produções 
culturais locais, regionais, nacionais e de outros países. Assim, acredita-se ser relevante 
compreender a Arte na Infância. Para tanto, será realizada uma pesquisa bibliográfica por 
meio da análise de artigos, livros, periódicos e estudos acadêmicos disponibilizados em meio 
eletrônico.
Palavras-Chave: Arte; Infância. Arte da Infância.
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INTRODUÇÃO

A Arte ocupa um papel central na história 
do homem, permitindo que as vivências 
experenciadas subjetivamente, ou no seio da 
sociedade, sejam analisadas, dimensionadas 
e sirvam como base de construção do próprio 
sujeito.

Participando de uma ampla rede de 
significados, a Arte comunica e expressa 
elementos das vivências, sejam concretas 
ou imaginárias dos alunos. Através dos 
elementos proporcionados pelo fazer 
e entender artísticos, a criança pode 
apreender o mundo, subjetivo e externo, com 
ludicidade, investigando, criando e recriando 
os significados que outorga.

Uma de suas finalidades da Arte se encerra 
junto à a educação visual. A sua base de 
ação está centrada no olhar, sentir, tocar e 
imaginar, o que também pode ser definido 
como intuição, propiciando ao indivíduo o 
encontro do conhecido e do desconhecido, 
sem restrições, tendo essa experiência de 
bem estar que ajuda no desenvolvimento e na 
apreensão do individual e na sua integração 
social. O ensino da arte se apresenta 
como um elemento fundamental para o 
desenvolvimento integral na infância, porque 
a arte se estabelece como conhecimento, 
se vinculando ao pensamento e a formação 
intelectual da criança.

Ou seja, a arte no desenvolvimento integral 
da infância se dá pela viabilidade de meios 
para o indivíduo compreender e decodificar 
as diferentes formas de fazer, pensar e sentir 
presentes nas representações simbólicas da 
arte e que perpassam a produções culturais 

locais, regionais, nacionais e de outros países. 
Dessa forma, o objetivo central desse estudo 
é compreender a Arte na Infância.

Assim, acredita-se ser relevante pensar 
nesta trajetória percorrida pela Arte na 
Infância, elencando alguns apontamentos 
que permitirão a compreensão em relação à 
Arte na atualidade.

Para tanto, será utilizada uma metodologia 
de cunho bibliográfica, onde a pesquisa 
será desenvolvida com base em material já 
elaborado, constituído principalmente de 
livros e artigos científicos e cuja principal 
vantagem reside no fato de permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de 
fenômenos muito mais ampla do que aquela 
que poderia pesquisar diretamente.

ARTE NO ÂMBITO 
EDUCACIONAL BRASILEIRO

O ensino de arte busca integrar seus 
conteúdos fundamentais aos interesses 
e anseios dos alunos, reverenciando 
as características culturais e sociais, e 
permitindo ao educando evidenciar sua 
particularidade, ou seja, possibilita-lhe a 
chance de se conhecer. De acordo com 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 
1997), “assim, aprender com sentido e prazer 
está associado à compreensão mais clara 
daquilo que é ensinado”.

Acredita-se nisso, pois a disciplina de 
Arte possui importância fundamental na 
construção e na produção cultural do 
educando. Além de alicerçar a compreensão 
das diferentes linguagens detidas na arte. 
Segundo os PCNs (1997), o educando que 
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conhece a arte de sua cultura e de outras, 
poderá compreender os valores que definem 
seus modos de agir e pensar, permitindo 
que este cunhe valores sobre o que lhe é 
adequado e sobre a criatividade, além das 
diferenças que há em cada ser humano.

Também deve ser ressaltado que o ensino 
da arte é manifestado pelo caráter social. 
Assim, entende-se que a cultura relata uma 
série de valores, os quais são refletidos no 
conhecimento e aprendizagem do educando. 
Para tanto, à aquisição de imagens, poderá 
ser associada aos fatores sociais, estando 
estes correlacionados ou não à realidade do 
educando. Verifica-se que a cultura visual 
tem atuação significativa no ato de proferir 
valores, os quais são capazes de influenciar 
as relações interpessoais, favorecendo 
uma reflexão crescente e qualitativa frente 
ao sistema de ensino-aprendizagem do 
educando e do educador. 

Porém, é sabido que o desafio de ensinar 
arte nas escolas encontra obstáculos nas 
formas criadas, principalmente pelos meios 
de comunicação de massa, que trazem 
modelos pré-concebidos aos educandos. 
Santaella (apud Buoro, 2000) ressalta que 
tais tornam-se barreiras para construção 
de um conhecimento mais significativo, 
favorecendo a instalação da “preguiça 
mental”.

Fusari & Ferraz (1993) acrescentam 
que, desde 1971, a arte tomava espaço de 
disciplina no sistema de ensino brasileiro, 
sob a denominação de Educação Artística. 
As autoras creem que a arte nas escolas 
tem-se mostrado de maneira incompleta e, 
por vezes, confundida. Isto é resultado de 

um desconhecimento dos docentes sobre o 
processo de aprendizagem e desenvolvimento 
do educando, e essa falta de conhecimento 
adequado termina por conduzir a atividades 
totalmente desvinculadas de o verdadeiro 
saber artístico.

Buoro (2000) salienta que o ensino da 
arte deve, além de desenvolver a imaginação 
criadora e a percepção, tornar favorável 
a reflexão, uma reflexão que leva cada 
um, sejam os autores escolares e outros 
interessados, a conhecer o seu lugar e 
colaborar afetivamente e cognitivamente 
para o desenvolvimento da expressão.

No âmbito educacional a arte tem seu 
lugar, têm conteúdos, têm objetivos e, 
principalmente, planejamento. O educador 
não pode mais se deter a “datas cívicas”, ou 
ainda, a desenhos prontos ou, quem sabe, 
a atividades para “matar” o tempo. Leva-se 
em conta que a arte passou a ter um lugar 
de evidência, ao lado das determinadas 
disciplinas nobres, tornando-se ponto de 
referência para auxiliar nas estratégias 
que o ensino aplica. Para tanto é notória 
a utilização das expressões artísticas 
nas demais disciplinas, usadas para o 
enriquecimento das aulas, tornando as 
atividades dinâmicas, sejam estas no uso da 
disciplina de matemática, língua inglesa ou 
portuguesa ou ainda, em ciências, ensino 
religioso entre outras.

As ferramentas que podem ser adquiridas, 
como uma percepção desenvolvida, 
criatividade e capacidade de refletir, serão 
úteis na sobrevivência do dia-a-dia, seja por 
meio do desenvolvimento dos conteúdos da 
arte, seja por meio da história da arte, seja 
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o desenvolvimento das diversas técnicas. 
Sendo possível, desta forma, proporcionar o 
desenvolvimento de potencialidades latentes, 
colaborando para o desenvolvimento 
do ser humano, na estruturação de sua 
personalidade e definição de seus valores.

Torna-se relevante que a arte permaneça 
preenchendo o merecido espaço nos meios 
de ensino. Muito mais do que impor formas 
de arte é necessário estimular nos educandos 
à autoconfiança, à capacidade de enfrentar 
desafios, o autoconhecimento e a imaginação 
criadora, como enfatiza Buoro (2000, p. 38) 
“[...] resgatando a criança inventiva”.

A educação da arte no Brasil sofreu 
diferentes influências com o passar dos 
anos, influências estas que diziam respeito, 
conforme os PCNs (1997), as orientações, 
finalidades, formações, atuação dos 
educadores, políticas educacionais, enfoques 
pedagógicos, estéticos e filosóficos. 

A IMPORTÂNCIA DA ARTE NA 
EDUCAÇÃO INTEGRAL DA 
INFÂNCIA

Malaguzzi (apud Sarmento, 2007, p. 25) 
esclarece que o conceito de infância aborda 
a marca de produtoras e não consumidoras, 
explicando, ainda, que são possíveis de 
serem revistas na atualidade.

A infância tem sofrido um processo 
idêntico de ocultação. Esse processo decorre 
das concepções historicamente construídas 
sobre as crianças e dos modos como elas 
foram inscritas em imagens sociais que 

tanto esclarecem sobre seus produtores [...],  
quanto ocultam a realidade dos mundos 
sociais e culturais da criança, na complexidade 
da sua existência social. (Malaguzzi, apud 
Sarmento, 2007, p. 25).

Já Blauth (2007) elenca uma série de 
fatores que influem sobre o desenvolvimento 
humano, tais como as manifestações 
expressivas, a atribuição de significados, o 
acesso aos meios e as ideias presentes no 
ambiente cultural. Esses fatores serviriam 
como agentes catalizadores ou repressores 
em relação ao conhecimento e a dinâmica 
da apreensão do mundo. A autora questiona 
se, efetivamente, o intelecto seria o único 
meio de se conhecer algo, se não seriam 
necessários os sentires decorrentes de 
experiências vivenciadas pela pessoa.

Assim, Blauth (2007, p. 41) discorre que:
 O homem, ao tornar-se consciente da sua 

existência individual, também se conscientiza 
da sua existência cultural e social. A 
conscientização inter-relaciona fatores 
internos e externos e, consequentemente, 
integra as potencialidades individuais com 
as possibilidades culturais. A pluralidade 
de pensamentos, objetivos, necessidades 
de afirmação e aspirações subjetivas 
coexistem simultaneamente, orientando os 
comportamentos sensíveis e conscientes do 
ser humano. E a cultura é entendida como um 
processo dinâmico, pois está em constante 
transformação.

Dessa maneira, por meio do 
reconhecimento dos códigos simbólicos 
subjetivos, o indivíduo pode apreender a sua 
realidade e a alheia. Pois: 

O desenvolvimento das próprias 
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potencialidades criativas propicia a 
percepção e a análise crítica, também, das 
potencialidades do outro, oportunizando ao 
indivíduo tomar um posicionamento mais 
participativo e transformador da realidade. 
(BLAUTH, 2007, p. 42). 

E isso ocorreria de uma forma muito mais 
conscienciosa e humana. 

Em um cenário como o que se vivencia 
na atualidade, perceba-se a importância da 
imagem que, de acordo com Rossi (2003), 
sempre esteve presente, tanto na educação 
tradicional como na da modernidade. 
Todavia, na Escola Nova foi abolida, para 
não contaminar o educando em sua livre-
expressão e, retorna agora.

Avancini (1995, p.23) coloca que “veio 
para ficar por um bom tempo”, admitindo-
se que a imagem não é prejudicial ao 
desenvolvimento do lado estético. Por isso, 
cabe ao professor saber utilizá-la da melhor 
forma possível, para que ela exerça papel 
importante na formação e desenvolvimento 
dos educandos. Assim, fica perene de que a 
escola é a instituição que tem por finalidade 
promover esse acontecimento, por ser um 
dos lugares de acesso ao desenvolvimento da 
arte por todos os educandos, independente 
da classe social a que pertencem.

Ainda de acordo com Rossi (2003) cabe 
ao educador decidir que tipo de imagens 
deve trazer para a sala de aula. Mas não 
se pode negar que, mesmo em fotografias, 
as imagens provocam ricas interpretações 
dos educandos, elas podem servir como 
material de leitura, possibilitando assim o 
enriquecimento do conhecimento estético 
dos educandos nas escolas.

Portanto, as imagens que os educandos 
observam no seu cotidiano, nas fotografias, 
revistas, pôsteres, na televisão, no cinema, 
nos quadrinhos, nas vestimentas, devem 
estar presentes nas escolas para serem 
analisadas com os outros materiais utilizados 
em artes.

Com isso, o contato dos educandos com 
outros tipos de produções relacionadas 
com a arte acaba ampliando seu nível de 
conhecimento, possibilitando novas formas 
de análise e apreciação nas atividades de 
leitura estética. Assim sendo, cada vez mais 
a arte e seu ensino se fazem presentes no 
dia-a-dia das unidades escolares, através 
dos elementos imagéticos que neles estão 
incluídos, num processo de consumo, 
construção e divulgação de saberes.

Salienta Rossi (2003), que se tratando 
de leitura na infância, costuma-se usar a 
palavra significando leitura de texto. Uma 
leitura que requer decifrar signos, letras, 
sinais convencionados, que nos remete ao 
universo da linguagem oral. Ler um texto é ler 
o registro da comunicação verbal, no qual as 
palavras contam os significados. Mas como 
ler as imagens? Essa é uma maneira de ler 
o mundo. Uma maneira importante, que traz 
informação, troca, que alarga horizontes e 
permite a constante ampliação dos níveis de 
consciência humana. Observa-se também o 
uso, nas unidades escolares da palavra leitura 
em um sentido menos comum, significando 
leitura visual.

Imagens que preenchem os olhos do 
momento em que se acorda até a hora de 
dormir. São paisagens, como campo, ruas, 
casas, estas por dentro e por fora, outdoors, 
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fotografias, livros, revistas, imagens 
televisivas, uma infinidade. Paisagens cheias 
de objetos e, à frente, sujeitos com uma 
enorme capacidade em criar, cujas imagens 
podem influenciar este processo de criação. 
Cabe, portanto, à escola, um papel de suma 
importância no que se refere à leitura das 
imagens do cotidiano da criança, pois elas 
servirão de suporte para que haja realmente 
a aprendizagem.

Tendo sido as imagens bem trabalhadas 
na escola, será possível aos educandos, após 
certo tempo, estabelecer uma relação de 
aprofundamento e entendimento da leitura 
de imagens, pois nesse momento ela é uma 
representação do mundo, das coisas que 
existem ou já acontece em um determinado 
lugar. Baseados nessa ideia, a arte teria 
como função transmitir as características 
e qualidades do mundo presentes em uma 
determinada imagem. 

Quando o aluno relaciona os elementos 
presentes na imagem com alguma coisa 
que poderia ter acontecido ou que poderá 
acontecer, ele está usando a narrativa para 
interpretá-la. É o tema representado que 
conduz a leitura da imagem, tornando-a 
animada (ROSSI, 2003, p.57).

Rossi (2003) revela que a interpretação 
narrativa na infância possui uma discussão 
estética mais fantasiosa. Assim, utilizam-se a 
imagem como se fosse um jogo, onde pode 
sujeitar seus elementos à fantasia subjetiva.

A educação por meio do olhar poderá 
ser processada de maneira interior e 
posteriormente a alma da criança e do jovem, 
que foi assim alimentada, passará a buscar, 
automaticamente, a qualidade estética como 

elemento necessário.
Conforme Souza & Lopes (2002, p. 64) 

analisam: 
Por mais que o mundo esteja se revelando 

aos nossos olhos através de narrativas 
figuradas, há que se decompor essas imagem 
em palavras e devolver ao outro as possíveis 
interpretações daquilo que é visto, tornando 
as imagens técnicas mediadoras de um 
diálogo entre pessoas que buscam novos 
modos de narrar sua experiência, recriando 
o mundo na imagem e no discurso. Torna-
se, portanto, necessário criar sentidos 
novos com as imagens, criar composições 
que alteram e libertam nossa percepção do 
mundo em variadas direções. Aprender a ver 
o mundo com outros olhares, resgatando sua 
condição de diversidade, é formar leitores 
de imagens que sabem dar um sentido 
estético e ético ao modo como produzimos 
conhecimento na contemporaneidade. Este 
é um dos maiores desafios para a educação 
nos dias atuais. 

Blauth (2007) revela que a arte se  
apresenta como é uma da vias do 
conhecimento, propiciando ao indivíduo 
conhecer os sentidos e identificar os 
significados tanto em suas diferenças quanto 
em suas semelhanças.

Malaguzzi (1999, p.73) revela que “em 
toda a escola, as paredes são usadas como  
espaços para exibições temporárias e 
permanentes do que as crianças e os 
professores criaram: nossas paredes falam e 
documentam”.

Sendo assim, é possível concluir com a 
exposição de Malaguzzi (1999, p. 25) que 
o professor tem papel fundamental na 
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educação da infância, uma vez que é ele o por 
“observar, colher informações, dados, que o 
auxiliará a identificar pontos importantes ao 
longo processo de ensino aprendizagem”. 
responsável

EDUCAÇÃO INTEGRAL NA 
INFÂNCIA

Nos dias atuais, percebe-se que existe a 
preocupação da formação mais ampla do 
aluno. A formação voltada unicamente para a 
atividade técnica ou mesmo para a provação 
no sistema vestibular, já não possui tantos 
adeptos. Acredita-se que este fato esteja 
relacionado justamente à percepção de 
existir a necessidade de uma formação que 
ensine o questionar, o pensar, que desenvolva 
parâmetros críticos; possibilitando, assim, 
que o aluno desenvolva muitas das suas 
potencialidades e se relacione com o mundo 
em outras bases.

O conceito relacionado à Educação 
Integral pretendido se alinha ao que expõe 
Guará (2006, p. 16): 

Na perspectiva de compreensão do homem 
como ser multidimensional, a educação deve 
responder a uma multiplicidade de exigências 
do próprio indivíduo e do contexto em 
que vive. Assim, a educação integral deve 
ter objetivos que construam relações na 
direção do aperfeiçoamento humano. (...) A 
educação, como constituinte do processo 
de humanização, que se expressa por meio 
de mediações, assume papel central na 
organização da convivência do humano em 
suas relações e interações, matéria-prima da 
constituição da vida pessoal e social. 

Gonçalves (2006) pontua que para 

se conceituar educação integral,  
deve-se remeter ao conceito mais tradicional 
existente, onde a mesma entende o indivíduo 
em uma dimensão múltipla, com afetos, 
imerso em relações, muito além de apenas 
aspectos cognitivos.

Gonçalves (2006) atenta para o fato deste 
indivíduo possuir demandas simbólicas, pois 
procura satisfazer seus desejos em atividades 
criativas  que escapam à satisfação de 
necessidades básicas. 

Dessa maneira, Gonçalves (2003) explica 
que a aprendizagem se daria de maneira 
intermitente, em diversos espaços e 
contextos. Assim, a educação na escola 
deveria estar em consonância com essas 
vivências e aprendizagens, com as demandas 
que o aluno traz com ele.

Soares (apud Guará, 2009) pondera que 
o desempenho acadêmico resulta de vários 
fatores, incluindo valores sociais e a legislação 
específica, bem como a administração dos 
sistemas de ensino, a família, a comunidade 
e a escola.

No modelo conceitual de Soares 
(apud GUARÁ, 2009), a aprendizagem 
é dependente dos fatores subjetivos 
associados ao aluno, como sua relação com 
a escola e suas características pessoais. 
Outro fator influenciador seria o exercido 
pela família, onde desde suas condições 
socioeconômicas, a cultura, o grau de 
envolvimento com o cenário escolar são 
elementos que interferem e constituem a 
aprendizagem do aluno.  A realidade escolar, 
o papel do professor e da gestão e direção da 
escola, com seus recursos físicos e humanos, 
também são fatores a serem relevados na 
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dinâmica da aprendizagem. 
Diante do disposto, Guará (2009) conclui 

que a aprendizagem e o desempenho 
do aluno estão condicionados a ações 
educativas amplas, articuladas entre os 
fatores apresentados e mediante diferentes 
agências de educação. 

Pacheco (2008) corrobora e salienta que a 
educação termina por ocorrer em diferentes 
esferas sociais, em múltiplos espaços e 
tempos.

Trazendo o exposto para o universo da 
educação integral, Cavaliere (2002) discorre 
que existe um questionamento implícito 
quando se pensa em educação integral; 
questionamento que ocorre direcionado à 
tradição acadêmica, à autoridade, às formas 
de obedecer, dentre outros. A educação 
integral pressuporia o educar do sujeito 
imerso na contemporaneidade, possuindo 
como base a liberdade e a iniciativa. O espaço 
escolar, então, se apresentaria como o local 
onde a priori deveria ocorrer a retomada 
de uma visão e um fazer sem dicotomias, 
juntando a vida com a educação. 

Guará (2009) salienta o fato das crianças 
e adolescentes possuírem a necessidade de 
se apropriarem dos símbolos e significados 
culturais, assim como compreenderem 
os espaços institucionais, os elementos 
da comunicação, como o idioma e outros 
instrumentos, além de estabelecerem 
relações interpessoais, onde estará presente 
o afeto e conflitos inerentes às mesmas. Essas 
crianças e adolescentes deverão possuir 
ferramentas para se estabelecerem enquanto 
sujeitos e cidadãos no mundo. A aquisição 
destas ferramentas, e aí se subentendem 

os processos de aprendizagem, ocorrerá na 
sua vivência cotidiana, na sua escola e na 
sua casa. A intervenção educativa tem papel 
fundamental para auxiliar nesta aquisição, 
neste desenvolvimento.

ARTE E EDUCAÇÃO 
INTEGRAL NA INFÂNCIA

O ensino- aprendizagem da arte se 
apresenta como algo fundamental para o 
desenvolvimento do indivíduo, em especial 
da criança no universo escolar. A Arte 
carrega consigo uma dimensão própria do 
conhecimento e envolve o pensamento, o 
sentimento estético e a formação intelectual. 
De acordo com Lowenfeld (apud Zanin, 
2004), a arte é vital na educação das crianças. 
Assim, atividades como desenhar, pintar ou 
construir se apresentam como um veículo 
onde o aluno pode configurar elementos da 
sua vivência e elaborar significâncias novas e 
integrais.

Zanin (2004) elucida que desde o início 
da história do homem, a arte sempre 
se mostrou manifesta. Então, desde as 
representações de animais nas cavernas, o 
homem aprendeu algo e ensinou para outro 
o que sabia. Isso demonstraria que a relação 
de ensino- aprendizagem da arte constitui 
o conhecimento que envolve a produção 
artística desde sempre.

No entanto, a escola termina por ser o 
reflexo imediato dos anseios da sociedade e 
se existe o olhar voltado para a produtividade 
e para o padrão, a escola se mostrará 
adaptada à isso. La Torre (apud Rosa, 2010) 
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diz que o espaço escolar seria o meio social 
em miniatura.

Assim, a sociedade atual estaria 
caracterizada pela valorização da capacidade 
de integrar “condicionantes socioculturais, 
retentivos”, distinguindo-se, assim, os 
humanos dos animais. La Torre (apud 
Rosa, 2010) esclarece que a capacidade de 
abstração na medida em que: “a educação 
concebida como transmissão de cultura 
exige uma visão concêntrica, convergente, 
unitária, disciplinada, estruturada, etc., para 
cumprir melhor sua finalidade: assimilar a 
bagagem cultural”.

Wechsler (2002, p. 189) revela que 
vale ressaltar ainda que esse processo de 
aprendizagem da escola tradicional, que se 
baseia em “estímulo e resposta”, tem sua matriz 
fundamental em uma visão de sociedade 
que acarreta passividade frente a costumes, 
tradições e convenções sociais além de 
submissão a autoridades e de dependência 
excessiva de autores reconhecidos 
culturalmente. Tolhe-se a criatividade para a 
“reorganização da informação”. Desaparece a 
motivação e o esforço para a busca contínua 
do aprendizado. Nesse sentido, “não é de 
se admirar que as recompensas externas 
e as punições tenham de ser reaplicadas 
continuamente a fim de continuar mantendo 
a aprendizagem e o rendimento acadêmico”.

A despeito de suas atuais limitações, 
a escola ainda pode ser um espaço de 
estímulo, ou bloqueio, do pensamento 
divergente. La Torre (2008, p. 68) revela que 
da mesma forma que “outras potencialidades 
humanas crescem com a prática e o 
exercício” a criatividade humana depende, 

de “hábitos, disposições e expressão que 
podem demorar muito para se consolidar e 
muito pouco para serem inibidos”. A força 
da criatividade humana condiciona-se, 
do mesmo modo, à criação de “atmosfera 
e ambiente adequados”, além de certo 
ambiente de “aceitação e reconhecimento” 
e de favorecimento da liberdade do pensar. 
Contudo, é importante reconhecer que o 
“meio escolar é o responsável, na maioria 
das vezes, pela perda das atitudes criativas”.

Em relação a concepção sobre educação 
estética, Souza & Lopes (2002) revelam 
que existe o natural pensar sobre quais 
as contribuições da arte no processo da 
educação através da premissa de que a arte 
é uma produção de ordem social, possuindo 
um campo específico capaz de revelar outras 
maneiras de compreender a realidade e, 
sabendo-se que, no âmbito escolar, a arte 
contribui para ampliar as formas de interação 
entre professor e aluno, ambos imersos na 
produção e fruição estética – artística.

Neste contexto, Lami (2009) revela que 
a arte tem papel efetivo na construção do 
indivíduo por possibilitar o desenvolvimento 
do olhar capaz de perceber as nuances em 
tudo o que o cerca, contribuindo para o 
autoconhecimento, a percepção de si mesmo 
e do outro para transformar suas relações.

Parmigiani (2007, p. 270) expõe a 
necessidade de se ensinar: 

(...) a própria condição humana, nos 
remetendo à reflexão de que o ser humano 
é um ser complexo, sendo ao mesmo 
tempo um ser físico, biológico, psíquico, 
cultural, social, histórico e espiritual, o 
que nos leva a pensar sobre a garantia das 
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necessidades básicas que dão sustentação 
a essa dignidade e a essa complexidade. 
Ele adverte-nos quanto à necessidade de 
trabalharmos no desenvolvimento dessa 
consciência da natureza do ser humano 
em sua inteireza, levando-o a conhecer e 
reconhecer sua complexa identidade que é 
uma identidade comum a todos os outros 
seres humanos. Essa condição tem relação 
direta com o processo de humanização 
do indivíduo e não apenas no sentido da 
sensibilidade do ser, mas, principalmente, 
quanto à capacidade humana de pensar, 
agir e de sentir. Ao aprender a pensar, o 
ser humano desenvolve diversos sentidos 
que são formadores e transformadores de 
seu próprio existir. Assim, ele aumenta sua 
percepção e amplia seu olhar sobre as coisas 
que o cerca e com as quais ele interage. Para 
humanizar-se é preciso então perceber o 
seu próprio mundo, sentir sua realidade  e 
olhar além, identificando as possibilidades 
e compreendendo as transformações que 
ocorrem e poderão ocorrer. E para alcançar 
essa percepção, o caminho inicial é “conhecer-
se a si mesmo”, buscar sua identidade.

Conforme Duarte Jr. (1996, p. 67): 
Já observamos que na “vida prática” 

nosso intelecto guia a percepção em 
torno das relações práticas e funcionais já 
estabelecidas; (...) E isto também é reforçado 
no ambiente escolar, na medida em que 
as respostas ali já estão prontas, restando 
ao educando apenas a sua assimilação. Na 
escola não se cria, mas se reproduz aquilo 
que já existe. (Duarte Jr., 1996, p. 67).

No entanto, Bragotto (apud Rosa, 
2010) revela que não bastam liberdade, 

inovação metodológica e “dieta educacional 
equilibrada”, afirmadas anteriormente. O 
ensino facilitador da criatividade considera 
indispensável que se adote perspectiva 
que leve em conta a pessoa humana em 
sua integralidade: suas características 
psicológicas, sua biografia, suas aspirações, 
seus limites e necessidades peculiares.

De acordo com Guará (2009, p. 78):
A associação entre educação integral e 

desenvolvimento integral se ancora na oferta 
regular e contínua de oportunidades para um 
crescimento humano tecido na experiência 
socioistórica, na articulação das diversas 
dimensões da vida e na interdependência 
entre processos e contextos de vida. Neste 
mundo real a criança precisa adquirir 
competências sociais, físicas, intelectuais 
e emocionais, engajando-se com confiança 
em projetos cada vez mais complexos e em 
relações ampliadas.

Duarte Jr. (1996) observa que a arte é um 
fator de agilização da imaginação, uma vez 
que na experiência estética a imaginação 
amplia os limites que são impostos pelo 
cotidiano dominado pela racionalidade 
cognitivo-instrumental. 

Zanin (2004) pontua que a educação por 
meio da arte na infância está vinculada a uma 
educação onde a arte funciona como aliada, 
pois através da mesma existe a sensibilidade 
para o mundo. Desta forma, a educação 
possuiria como objetivo desenvolver a 
subjetividade, assim como a consciência 
social do indivíduo.

Zanin (2004) ressalta que arte na infância 
pode originar uma importante contribuição 
para o desenvolvimento da criança, desde 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino da arte é manifestado pelo caráter social, se 
alinhando a uma série de valores, os quais são refletidos no 
conhecimento e aprendizagem do educando. O aprendizado 
em Arte propicia uma reflexão crescente e qualitativa frente 
ao sistema de ensino-aprendizagem do educando e do 
educador. 

Ou seja, levar a Arte para a escola e envolver o educando 
com toda a abrangência que encerra a área é proporcionar 
a esse aluno a possibilidade de descobrir a si e o mundo ao 
seu redor. 

Na relação entre o convívio de diferentes modos de 
ver, pode ser encontrada a riqueza da experiência estética 
partilhada. O objetivo da educação estética é desvelar e 
propor desafios a partir de experiências lúdicas, cognitivas e 
sensíveis que envolvam a arte e outras áreas do conhecimento. 
O professor tem um papel importante enquanto mediador 
dessa experiência, ao buscar o contato mais crítico do aluno 
com as formas e linguagens artísticas.

Quando existe a referência à Educação na Infância, onde 
o cerne da dinâmica do educar está relacionado à formação 
de um aluno sujeito de sua história e agente transformador 
do espaço, e possível compreender que a criança recebe 
ferramentas necessárias para atribuir sentido ao mundo que 
se apresenta e que consegue voltar o olhar para si próprio.

Acredita-se que a cultura visual possa ser concebida como 
a interpretação do mundo que o cerca e melhor explicitada 

Gizeli Nascimento Calderon
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Faculdade Centro Universitário 
Claretiano (2013); Graduação 
em Pegagogia pela Faculdade 
Associada  Brasil (2016); 
Professora  de Educação 
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o seu nascimento até a adolescência. Nesse escopo, o 
professor encerra importância vital, devendo ser propenso 
a mudanças, procurando aprofundar seus saberes e adquirir 
o conhecimento específico que lhe permita construir e 
tecer uma relação de ensino-aprendizagem em Arte. Com 
isso, o aluno, a criança, contará com todo o necessário para 
exprimir sua subjetividade, o seu olhar em relação ao mundo, 
utilizando a Arte.



Revista Educar FCE - Abril 2018

197

no âmbito educacional a partir de propostas 
didático-metodológicas comprometidas 
com aspectos da visualidade presente no 
cotidiano.  Desse modo, não há como dizer 
que a criança é um agente passivo, pois as 
informações que o mesmo carrega, sejam 
estas vivenciais, escolares ou momentâneas, 
fazem com que ele continue inserido num 
processo constante de aprendizagem. 
Para tanto, há uma concordância entre 
contexto, espectador e obra se efetivando 
na construção do fazer da arte.

Nos dias de hoje, fica perceptível que a 
apreensão do mundo está permeada por 
muitos elementos de caráter subjetivo. A 
forma como a imagem será lida, ou produzida, 
é inegavelmente vinculada ao indivíduo e a 
elementos subjacentes ao mesmo. Por mais 
impessoal que determinada imagem possa 
parecer: ela carrega consigo o sujeito que a 
produziu e aquele que a vê.

Sendo assim, acredita-se ser relevante 
apurar a arte na infância, para então observar 
e aumentar a gama de conhecimentos que 

envolvem as potencialidades criadoras 
e perceptivas tão presentes neste meio. 
A educação do olhar permeado por uma 
estética é aquela que motiva o aluno a intervir 
no ritmo dispersivo e intermitente que, em 
geral, se utiliza quando ocorre a interação 
com as imagens no cotidiano. É necessário 
aprender a olhar o mundo indo aos detalhes, 
procurando enxergar a imagem que impera 
em uma revelação figurativa.

A Arte na Infância se apresenta como o 
veículo de construção ideal, na medida em 
que tanto os educadores quanto o educando 
interagem, criando e recriando conceitos e 
significados.

O presente estudo não possui a pretensão 
de esgotar o tema, mas, sim, proporcionar 
ferramentas para que educadores, 
professores e demais pessoas envolvidas nas 
relações de ensino-aprendizagens possam 
buscar por meio da arte na infância os 
subsídios que estimulem a educação integral. 



Revista Educar FCE - Abril 2018

198

REFERÊNCIAS

BLAUTH, Lurdi.  Arte e ensino: uma possível educação estética. Em Aberto, Brasília, v. 21, 
n. 77, p. 41-49, jun. 2007. Disponível em: <http://rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/
article/viewFile/1170/1069>. Acesso em: 01 de março de 2018.

BRAGOTTO, Denise. Escola de Poetas: em busca do cidadão criativo. Campinas: Ed. Komedi, 
2003.

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997.

_______. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, Fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 
2º graus, e dá outras providências. Brasília, 1971.

_______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Brasília, 1996.

BUORO, Anamelia Bueno. O olhar em construção: uma experiência de ensino e aprendizagem 
da arte na escola. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2000.

CAVALIERE, Ana Maria V. educação integral: uma nova identidade para a escola brasileira?  
Educ. Soc., Campinas, v. 23, n. 81, p. 247-270, dez. 2002. Disponível em: <http://www.
scielo.br/pdf/%0D/es/v23n81/13940.pdf>. Acesso em: 03 de março de 2018.

DUARTE JR., João Francisco. Por que arte-educação? 14. ed. São Paulo: Papirus, 1996.

FUSARI, Maria F. de Rezende; FERRAZ, Maria Heloisa C. de. Arte na educação escolar. São 
Paulo: Cortez, 1993. 

GONÇALVES, Antonio S. Reflexões sobre educação integral e escola de tempo integral. 
2006. Disponível em: <http://www.unirio.br/cch/neephi/textos/artigosergiogoncalves01.
pdf>. Acesso em: 05 de março de 2018.

GUARÁ, Isa Maria F. Rosa. É imprescindível educar integralmente. Caderno CENPEC, n. 2, 
p. 15-24, 2006. 

______. Educação e desenvolvimento integral: articulando saberes na escola e além da escola. 
Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 80, p. 65-81, abr. 2009. Disponível em: <http://www.riopreto.



Revista Educar FCE - Abril 2018

199

sp.gov.br/educacao/interacao/gestor/gestao/artigos/miolo%20Em%20Aberto%2080.
pdf#page=65>. Acesso em:  15 de março de 2018.

LAMI, Débora M. Arte e educação. Relatório. Centro Universitário Salesiano de São Paulo. 
UNISAL, Lorena (SP), 2009. Disponível em: <http://www.lo.unisal.br/nova/estagio/arquivos/
relatorio_debora.pdf>. Acesso em: 20 de março de 2018.

MALAGUZZI, Loris. História, ideias e filosofia básica. In: EDWARDS, Carolyn; GANDINI, 
Lella; FORMAN, George. As Cem Linguagens da Criança: a abordagem de Reggio Emilia na 
educação da primeira infância. Porto Alegre: Artmed, 1999. p.59-104.

PACHECO, Suzana Moreira. Educação integral. Elementos para o debate necessário in: 
Educação Integral. Salto para o futuro. TVESCOLA, a. XVIII, boletim 13, ago. 2008. Disponível 
em: <http://tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/173859Edu_int.pdf>. Acesso em: 20 de março 
de 2018.

PARMIGIANI, Joanice Barbosa. A arte como possível caminho para a re-humanização do ser. 
Revista de Ciências da Educação – Revista do Centro Unisal, São Paulo, a. 9, n. 17, 2007.

ROSA, Maisi Matilde Garcia Sathler. A ocupação racional da arte na educação formal: 
um estudo desde a perspectiva da criatividade Dissertação (Mestrado) Faculdade de 
Humanidades e Direito da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 
SP, 2010. Disponível em: <http://ibict.metodista.br/tedeSimplificado/tde_arquivos/1/TDE-
2011-02-14T133001Z-909/Publico/Maisi%20Matilde.pdf>. Acesso em: 25 de março de 
2018.

ROSSI, Maria Helena Wagner. Imagens que falam: leitura da arte na escola. Porto Alegre: 
Mediação, 2003.

SANTAELLA, M. L.; NOTH, W. Imagem: Cognição, semiótica, mídia. São Paulo: Iluminuras, 
2008. 

SARMENTO, Manuel Jacinto. Visibilidade social e estudo da infância. In: VASCONCELLOS, 
Vera Maria Ramos de. SARMENTO, Manuel Jacinto. Infância (in) visível. Araraquara: Junqueira 
& Marin, 2007. p.25- 49.

SOARES, J. F. O efeito da escola no desempenho cognitivo dos alunos do ensino fundamental. 
2006. Trabalho apresentado no Seminário Interno de Educação Integral do Cenpec, São 



Revista Educar FCE - Abril 2018

200

Paulo, 2006.

SOUZA, Solange J. e.; LOPES, Ana Elisabete. Fotografar e narrar: a produção do conhecimento 
no contexto da escola.  Cadernos de Pesquisa,  São Paulo, n.116, jul. 2002. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-15742002000200004&script=sci_arttext>. 
Acesso em: 25 de março de 2018.

TORRE, Saturnino de La. Trad. Cristina Mendes Rodríguez.  Dialogando com a Criatividade: 
da identificação à Criatividade Paradoxal. São Paulo: Madras, 2005.

WECHSLER, Solange M. Criatividade: descobrindo e encorajando. Campinas: Livro Pleno, 
2002. 

ZANIN, Vilma P. M. Arte e educação: um encontro possível. Revista Científica da Universidade 
do Oeste Paulista – Unoeste. Colloquium Humanarum, Presidente Prudente, SP, v.2, n.1, p. 
57-66, jan./jun., 2004. Disponível em: <http://revistas.unoeste.br/revistas/ojs/index.php/
ch/article/view/195/99>. Acesso em: 10 de abril de 2018.



Revista Educar FCE - Abril 2018

201

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA 
NO ATENDIMENTO À PRIMEIRA 
INFÂNCIA 
RESUMO:  Este artigo tem como objetivo apontar a importância da família no processo de 
ensino aprendizagem das crianças em seus primeiros anos de vida na perspectiva da Teoria 
da Afetividade de Henry Wallon (1879-1962).  Ao apresentarmos memorias significativas 
na trajetória da Educação Infantil por um atendimento de qualidade social para todos, foi 
possível compreendermos que o conceito de currículo se estabeleceu mediante os estudos 
alcançados no decorrer dos séculos segundo cada época e sociedade, e que este, traz, 
com clareza a Afetividade como um viés para o desenvolvimento social e intelectual dos 
bebês e crianças matriculados nas unidades educacionais de ensino, apontando as relações 
interpessoais positivas entre unidade educacional e família como fatores indispensáveis na 
aquisição desta aprendizagem. Esta abordagem de cunho sócio interacionista foi estabelecida 
no currículo da educação brasileira como alternativa ao combate do fracasso escolar nos 
anos iniciais da educação básica. Considerar o contexto sócio, econômico e cultural do 
nosso campo de atuação possibilita uma reflexão sobre nossa postura enquanto educadores 
da primeira infância, fazendo necessário, promover e fortalecer os vínculos afetivos entre 
educação institucional e família em prol das crianças pequenas.

Palavras-Chave: Aprendizagem; Família; Afetividade. 
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INTRODUÇÃO

A Teoria da Emoção ou Afetividade de 
Henry Wallon (1879-1962) é uma abordagem 
sócio interacionista implantada no currículo 
da educação brasileira com alternativa para 
redução do fracasso escolar das crianças 
mediante suas dificuldades de aprendizagem 
nos anos iniciais da educação básica. Para 
Wallon (1879-1962) a criança não sabe 
senão viver a sua infância, e cabe ao adulto 
conhecê-la e respeita-la de acordo com cada 
fase do seu desenvolvimento, levando em 
conta as necessidades do momento que, 
variam de acordo com as condições de vida 
da criança. 

Esta teoria é considerada um viés para 
o desenvolvimento social, intelectual dos 
bebês e crianças tornando indispensável 
o fortalecido das relações interpessoais 
positivas entre unidade educacional e família. 
Nesta perspectiva, a família tornou-se um 
fator importante no processo de ensino 
aprendizagem das crianças.  

Diante o exposto, este artigo nos coloca 
a refletir sobre as relações afetivas entre 
todos os envolvidos nesta educação, 
especificadamente a família no processo de 
ensino aprendizagem nos primeiros anos 
de vida das crianças, apontando algumas 
ações oriundas de uma gestão democrática 
que visa à afetividade entre família e escola 
como qualidade social. 

Faz necessário o conhecimento deste 
estudo para a conscientização dos 
profissionais da educação para uma 
compreensão ampla sobre seu campo de 
atuação, ampliando suas reflexões nas 

questões sociais, econômicas e culturais, 
tendo a afetividade como ferramenta para 
elaboração de vínculos familiares no âmbito 
educacional. 

EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA 
INFÂNCIA

A Educação é um direito fundamental 
das crianças, adolescentes e adultos. 
Configura-se como principal instrumento 
para o desenvolvimento integral dos 
sujeitos e do próprio país (ISHIDA, 2014).  
A escola é responsável pela formação 
básica dos sujeitos e assegura pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
9394/96 (LDBEN) que “todos têm o direito 
de aprender e desenvolver a capacidade 
de aprendizagem visando à aquisição de 
conhecimentos e habilidades e a formação 
de atitudes e valores”.

As políticas públicas de educação 
brasileira têm como alicerce a liberdade 
e solidariedade, constituindo uma busca 
pelos direitos individuais e coletivos das 
crianças, jovens e adultos com equidade de 
justiça social para todos. Empenhando-se na 
formação desses sujeitos para a construção 
de uma sociedade mais justa e fraterna. Seus 
objetivos/finalidades estão voltados para o 
crescimento físico, emocional, intelectual, 
moral e espiritual dos sujeitos, assim como 
sua preparação para o exercício da cidadania 
e qualificação para o trabalho (BRASIL, 
1996).

Para uma compreensão que se refere à  
lei, exige de nós conhecimentos da 
historicidade desses sujeitos mediante as 
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injustiças sociais criadas pela concepção 
equivocada de criança e adolescente que 
permeou por muitos séculos em diversos 
tipos de sociedades. Ao realizarmos os 
estudos da trajetória da Educação Infantil 
no Brasil (crianças com a faixa etária de 0 
(zero) a 5 (cinco) anos de idade) notamos 
uma história respeitável da criança – parte 
indispensável para o futuro – passando 
por uma transformação, em termos de 
reconhecimento, um tanto quanto dolorosa 
e desprezível. Uma luta constante, entre 
a realidade da criança – militada pelos 
movimentos sociais – e o egoísmo do poder 
capitalista.

O pesquisador francês Phillippe Ariés 
(1981) em sua obra História Social da Criança 
e da Família, publicada em 1960 aponta que 
o conceito ou ideia que se tem da infância 
foi sendo historicamente construída e que 
a criança, por muito tempo, não foi vista 
como um ser em desenvolvimento, com 
características e necessidades próprias, e 
sim como um adulto em miniatura.

Com ideologia cristã, a situação da criança 
obteve mudanças, porém voltadas para uma 
visão assistencialista e não educacional. 
Quando o capitalismo europeu se fortaleceu 
pós-revolução Industrial no início do século 
XVIII expandindo-se pelo mundo a partir 
do século XIX gerou uma reorganização 
na sociedade no que implicou em novos 
hábitos e costumes familiares, entre eles, 
a entrada das mulheres para o mercado de 
trabalho. Contudo, as crianças, filhos dessas 
mães trabalhadoras, não tinham um lugar 
específico para ficarem, então elas deixavam 
as crianças com outras mulheres que não 

tinham nem um tipo de preparação para lidar 
com as crianças, ocasionando maus tratos, 
falta de alimentação adequada e infecções 
generalizadas às quais levaram muitas a 
óbito (ARIES, 1981). 

Com a vinda da industrialização no 
Brasil, as mães entrando no mercado de 
trabalho, e não tendo com quem deixar 
seus filhos, solicitavam os serviços das mães 
mercenárias. Para as mulheres foi um passo 
significante, para as crianças, foi um flagelo, 
havia maus tratos pelas mulheres que as 
olhavam, pouca comida e falta de higiene, 
castigos e pancadaria para tornar as crianças 
mais calmas, gerando muita violência e 
mortalidade infantil. Surgiu na sociedade um 
interesse pelo cuidado dessas crianças fora do 
âmbito da família, uma vez que mortalidade 
infantil, a desnutrição generalizada junto com 
os acidentes domésticos estava com índice 
muito alto. Foram criadas as “creches” que 
tinham um único objetivo, o assistencialista, 
a educação era assunto da família (ARIES, 
1981).

Com a abolição da escravatura e o início 
da República, na intuição de acabar com o 
alto índice de mortalidade infantil, foram 
criadas muitas creches, não pelo poder 
público, mas por organizações filantrópicas. 
Com a chegada dos imigrantes europeus no 
país, os movimentos operários ganharam 
forças, reivindicando seus direitos: a criação 
de instituições de educação e cuidados para 
seus filhos (ARIES, 1981).

Com o processo de urbanização em torno 
de centros econômicos e industriais, a 
massa operaria representada em sua maioria 
por mulheres (uma vez que as maquinas 
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não exigiam trabalho braçal, ou seja, não 
dependiam de muitos esforços) iniciaram 
um movimento por creches para seus filhos, 
já que os mesmos se encontravam em uma 
situação precária (ARIES, 1981).

Desta forma, a luta pela construção 
social da criança pequena como sujeito de 
direito iniciou-se no Brasil em 1930 tendo 
como macro deste movimento a criação dos 
Parques Infantis, inaugurados pelo Diretor 
de Departamento da Cultura, Mario de 
Andrade. Contudo, com o golpe de 1937 a 
Educação Infantil perde seu caráter inicial, 
e durante os períodos de 1930, 1940, e 
1950 a educação infantil manteve suas 
características pautadas nas concepções: 
assistencialista, higienista, individualista, de 
saúde, medicação e filantropia (ARIES, 1981).

No período de 1960 a 1970 predominou 
uma educação compensatória que supria 
supostas carências das crianças pobres 
como: déficit cognitivo, déficit linguístico 
e carência afetiva (moral) e déficit cultural, 
considerada por muitos especialistas uma 
educação preconceituosa, autoritária e 
estigmatizada. Com os movimentos sociais 
da época, formado em partes por mulheres 
intelectuais da classe média que eram contra 
a estrutura governamental na ditadura e, 
influenciadas pela ideologia americana e 
correntes europeias, passou-se a pesquisar 
sobre a infância, o que mobilizou a classe 
média, e despertou à classe menos favorecida 
questionamentos em termos de seus direitos 
humanos (ARIES, 1981).

As reivindicações por uma mudança  
nesta concepção, se firmaram a partir 
da década 1980 em debates universais 

que, envolveram instâncias nacionais e 
internacionais como a Declaração dos 
Direitos Humanos, que impulsionou algumas 
campanhas que resultaram em 1988 na 
primeira Constituição Federal Brasileira 
(CF) e que, assegurou os direitos específicos 
à criança considerando está um ser em 
formação, dando “prioridade absoluta” no 
cumprimento de seus direitos (ASSIS, org. 
2009). 

Com a promulgação da Constituição 
Federal Brasileira (CF) de 1988 juntamente 
com a intensificação e mobilização dos 
movimentos sociais criou-se o projeto 
Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), 
assim, depois de uma série de audiências 
recebeu aprovação da Câmara em 28 de 
junho, homologado pelo Senado em 29 e 
sancionado pelo presidente da República em 
13 de junho de 1990 (ASSIS, 2009). Nele se 
encontra o seguinte artigo,

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 (ECA, 
1990).

Os direitos da criança criaram princípios 
próprios de colaboração, envolvendo a 
família, a sociedade e o poder público para 
proteção destes direitos, visando à educação 
de forma extensiva, reconhecendo a 
partilha das responsabilidades da educação  
das crianças (ECA, 1990). 

Diante estes avanços no Sistema 
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Educacional da Educação Infantil a nossa CF 
definiu como uma Lei própria para a Educação 
a LDBN 9.394/96, deliberando obrigações e 
competências, tendo como foco uma gestão 
democrática, onde as instancias, de cunho 
Federal, Estadual e Municipal se conversam 
na construção desta educação. Estabeleceu a 
Educação Infantil de 0 (zero) a 5 (cinco) anos 
de idade como a primeira etapa da educação 
básica. Para atender as determinações da Lei, 
surgiram várias discussões pós LDBEN sobre 
a concepção de infância, dando margens 
para construção de documentos legais para 
o atendimento da primeira infância (ASSIS, 
2009).

 As Diretrizes Curriculares para Educação 
Infantil (2009) determinam as indicações 
legais, ela diz que está criança é um ser 
que tem direito a saúde, educação, lazer, 
brincar, aos cuidados entre outros, passando 
a compreender a criança como um sujeito 
de direito. Elas são os caminhos a trilhar 
na educação. O Referencial Nacional da 
Educação Infantil (1998) é de instancia 
federal, onde os Estados e Municípios 
devem organizar suas escolas de acordo com 
aquelas referências, ou seja, sua concepção 
em relação ao desenvolvimento integral da 
criança, sendo ela um ser social, cultural, 
histórico, construtivista considerando que 
não existe uma única forma de ser criança 
e viver sua infância, elas são plurais e 
singulares, afirmando uma concepção de 
criança e infância que não é comportamental 
e nem de memorização. Nele estão contidas 
as diferentes áreas do conhecimento a 
serem seguidas para garantir o processo de 
aprendizado das crianças.

O Referencial Curricular Nacional para 
a Educação Infantil relaciona objetivos 
gerais e específicos, conteúdos e 
orientações didáticas numa perspectiva 
de operacionalização do processo de 
aprendizagem. Os objetivos gerais norteiam 
a definição de objetivos específicos para os 
diferentes eixos de trabalho. Os objetivos 
específicos concretizam as intenções 
educativas (conteúdos) (MEC/SEF, 1998).

Em termos de currículo, cada município 
tem autonomia de construí-lo de forma mais 
prescritiva, para não correr o risco de cada 
professor trabalhar segundo sua crença. Para 
isto, são estabelecidas por meio de grupos 
de estudos, as normativas que nos orientam 
na elaboração deste currículo contendo 
uma parte direcionada às especificidades da 
localidade da unidade escolar onde a criança 
está inserida (SME/DOT, 2014). 

Neste ponto de vista legislativo, as 
unidades de atendimento educacional da 
primeira infância paulistana trabalham 
dentro desta proposta, considerando 
os documentos de referência citados a 
cima, assim como as publicações recentes 
publicadas entre os períodos de 2011 a 2016. 
Entre estas publicações estão as “Orientação 
Normativa n 01/13 Avaliação na Educação 
Infantil: aprimorando os olhares; “Currículo 
Integrador da Infância Paulistana 2015”; 
Padrões Básicos de Qualidade na Educação 
Infantil Paulista”; “Indicadores de Qualidade 
da Educação Infantil Paulistana 2016” entre 
outros documentos, artigos e periódicos que 
complementam este quadro de documentos 
legais, norteando o fazer pedagógico no 
processo de ensino aprendizagem das 
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crianças pequenas rumo a uma educação de 
qualidade social para todos e cada um. 

Hoje a Educação Infantil paulistana 
completa mais de 80 (oitenta) anos de 
sua existência, e sua militância continua 
preservada nos documentos acima prescritos 
e no fazer pedagógico de educadores e 
profissionais da educação que atuam nesta 
área. Neste momento o Estado reconhece 
os direitos específicos para as crianças, que 
não são aqueles vindos do âmbito familiar, 
desconstruindo uma visão assistencialista e 
emergencial.

Os debates nacionais atuais formados 
por professores e diversos profissionais da 
área discutem sobre o desenvolvimento 
de aprendizagem das crianças da primeira 
infância, colocando em pauta as práticas 
pedagógicas mediadoras, os conteúdos 
e as orientações didáticas para o este 
atendimento.

CURRÍCULO - PROCESSO DE 
ENSINO APRENDIZAGEM

Com o processo de democratização das 
oportunidades educacionais na década de 
1990 houve um crescimento quantitativo  
das matriculas, assim como a 
diversidade cultural no ambiente escolar. 
Consequentemente, agravam-se os 
problemas em relação ao fracasso escolar. 
Neste contexto surge à necessidade de uma 
reforma curricular. As inquietações estavam 
em torno de como é formada a inteligência, 
como se forma o conhecimento e como se dá 
o processo de ensino aprendizagem (MUNIZ, 
2015).

Na busca por respostas, dois grandes 
eixos nos fundamentam: o Racionalismo e 
o Empirismo. O Racionalismo parte da ideia 
que a razão é fonte de todo o conhecimento, 
partindo deste pressuposto, surgem as 
concepções: Inatista – o conhecimento nasce 
com o indivíduo; Gestaltista – o ser humano 
é dotado de estruturas pré-formadas que 
determinam e condicionam suas experiências 
perceptuais; Maturacionais – a condição 
genética que determina o conhecimento; 
e a Psicanalítica – o homem é comandado 
pelo inconsciente. Dentro da perceptiva do 
Empirismo, o conhecimento se dá a partir das 
experiências sensoriais, onde a mente é uma 
tabula rasa que é preenchida paulatinamente, 
suas concepções são: Comportamentalista 
– o comportamento humano é formado a 
partir dos estímulos que recebe do meio, 
baseado no estimulo – resposta; Humanista 
– o sujeito individual torna-se a origem e o 
fim do conhecimento (MUNIZ, 2015). 

Com base nestas ideias surge a concepção 
interacionista que acredita na interação do 
sujeito com o objeto para construção de seu 
conhecimento, diferenciando-se assim, das 
teorias que por hora não estavam atendendo 
a diversidade cultural e social nas unidades 
escolares. Segundo Davis e Oliveira (1993),

Os interacionistas destacam que o 
organismo e meio exercem ação recíproca. 
Uma influência o outro e essa interação 
acarreta mudanças sobre o indivíduo. É, 
pois na interação da criança com o mundo 
físico e social que as características e 
peculiaridades desse mundo vão sendo 
conhecidas. Para cada criança, a construção 
desse conhecimento exige elaboração, ou 
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seja, uma ação sobre o mundo [...] É através 
da interação com outras pessoas, adultos e 
crianças que, desde o nascimento, o bebê 
vai construindo suas características (seu 
modo de agir, de pensar, de sentir) e sua 
visão de mundo (seu conhecimento). (DAVIS, 
OLIVEIRA, 1993, p. 36,37).

Os psicólogos interacionistas Jean  
Piaget (1896-1980), Lev S. Vygotsky  
(1896-1934) e Henri Wallon (1879-
1962) são as bases para o novo currículo 
da sociedade brasileira. Por intermédio 
deles surgem na educação os termos: 
Construtivista – estudado e pesquisado por 
Piaget que, defende a ideia da interação 
entre as estruturas internas e os contextos 
externos na construção do conhecimento 
e o termo Socioconstrutivista – concebido 
pelos estudos de Vygotsky em que considera 
as relações sociais como base para aquisição 
da aprendizagem. Considerado por alguns 
autores da educação uma lacuna entre 
teoria e prática, surge a necessidade dos 
estudos e pesquisas de Wallon, onde com 
base no materialismo dialético, acredita na 
estrutura orgânica, cultural e no movimento 
para a aquisição da aprendizagem tendo 
como ponto de partida as emoções (DAVIS, 
OLIVEIRA, 1993). 

Para Wallon, a construção do 
conhecimento se dá pele afetividade. Em 
sua teoria da emoção, a dimensão afetiva 
ocupa lugar central, tanto do ponto de 
vista da construção da pessoa quanto do 
conhecimento (DYVES, OLIVEIRA, DANTAS, 
1992, p.85). Aqui considera a aprendizagem 
como processo multidimensional – a 
aprendizagem como uma construção que é 

individual e coletiva, solitária e participativa, 
objetiva e subjetiva, contextualizada em 
uma realidade pensada e vivida em um jogo 
de mediação entre sujeito e o objeto de 
conhecimento (PAROLIN, 2010, p. 53). É 
importante pensarmos que nesta teoria o 
processo de construção do sujeito acontece 
juntamente com a construção da realidade, 
sendo a qualidade de vida afetiva da criança 
que determinará suas aprendizagens. 

Henry Wallon nasceu e viveu na França 
entre 1879 e 1962. Participou da primeira 
e segunda Guerra Mundial, sendo que, 
na primeira participou como médico e na 
última participou do grupo de resistência 
contra os invasores nazistas. Ele foi 
formado em filosofia, medicina e psiquiatria 
posteriormente dedicando seu interesse 
em psicologia focando o desenvolvimento 
da criança na transformação para o adulto, 
e afirma que isso só se dará plenamente 
com a presença do outro. Construiu um 
método de análise para estudar esta 
passagem explorando as origens biológicas 
da consciência. 

A Teoria do Desenvolvimento de Wallon 
escapa de um pensamento dicotômico, ou 
seja, não fragmenta o motor do afetivo, 
mas integra-os ao processo, reforçando a 
necessidade da escola assumir novos valores 
sociais. Wallon divide o desenvolvimento da 
criança em estágios que devem ser respeitados 
segundo as necessidades e contexto cultural 
das crianças. As características dos estágios 
vão estar ligadas ao organismo da criança 
segundo sua cultura, época e sociedade, ou 
seja, deve se considerar que cada criança é 
única, singular e plural, devendo respeitar 
suas infâncias. A sequência dos estágios é:
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• Impulsivo Emocional (0 a 1 ano) – 
exploração do próprio corpo: movimentos 
globais, conhecimento de si. Passam a existir 
reações da criança com pessoas que irão 
intermediar a sua relação com o mundo, 
reconhecem padrões emocionais, criando 
possibilidades de comunicação, expressão 
corporal com a predominância do afeto.

• Sensório-Motor e Projetivo (1 a 3 anos) 
– aquisição de coordenação motora de marcha 
e apreensão, autonomia na manipulação de 
objetos. O ato do pensamento se interioriza, 
projeta.

• Personalismo (3 a 6 anos) – O ato 
de imitar está presente, a criança inicia um 
processo de discriminação entre o eu e outro, 
sendo então, a construção do seu eu. 

• Categorial (6 a 11 anos) – A 
organização do mundo físico em categorias, 
possibilitando níveis de abstração para 
chegar ao pensamento categorial.

• Puberdade e adolescência (11 
anos em diante) – Identidade autônoma 
mediante conflitos gerados por mudanças 
físicas, categorias cognitivas de maior 
nível de abstração, novos contornos de 
personalidade.

A criança ao se desenvolver vai sendo 
capaz de responder a reações cada vez mais 
especificas a situações variadas. Para ele, o 
motor, o afetivo e o cognitivo são aspectos 
que tem identidade estrutural e funcional 
diferenciadas, porém, devemos entendê-los 
de forma integrada, sendo cada um deles uma 
parte construtiva dos outros (MAHONEY, 
2003). 

Dentro dessa perspectiva, ele contribui 
para a educação com o Projeto denominado 

Langevin-Wallon construído juntamente 
com o físico Langevin para a reforma 
educacional francesa após a Segunda Guerra 
(1947), obtendo motivos para acreditar na 
necessidade de a escola assumir valores 
de solidariedade reforçando-os como 
condições mínimas para a reconstrução de 
uma sociedade justa.

Seu profundo interesse pela educação 
traz discussões em torno da integração 
de conhecimentos gerados por outras 
áreas científicas, como a psicologia e 
suas contribuições a este campo. Para 
os profissionais da educação Mahoney  
entende que:

Ao incorporar estes conhecimentos à 
formação de professores, o autor acaba 
por sugerir atitudes para um desempenho 
abrangente, sensível, respeitoso em relação a 
todas as dimensões que constituem a pessoa 
do aluno (MAHONEY, p. 10, 2003).

Segundo Mahoney, o afetivo se dá 
mediante as sensibilidades internas de 
intercepção e de propriocepção, as interações 
vão ser responsáveis pelas sensações 
produzidas pelo organismo perante a 
resposta do outro provocando sinais 
afetivos, como medo, alegria tranquilidade, 
raiva e etc., essas variações musculares 
em fim indicam situações de bem-estar ou 
mal-estar. Portando os estados emocionais 
vão se transformando em estados afetivos, 
tornando a comunicação com o outro em 
uma relação afetiva. Para DANTAS (1992),

A partir daí a história da construção da 
pessoa será constituída por uma sucessão 
pendular de momentos dominantemente 
afetivos ou dominantemente cognitivos, 
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não paralelos, mas integrados. Cada novo 
momento terá incorporado as aquisições 
feitas no nível anterior, ou seja, na outra 
dimensão. Isto significa que a afetividade 
depende, para evoluir, de conquistas 
realizadas no plano da inteligência, e vice-
versa (YVES, OLIVEIRA, DANTAS. 1992, p. 
90).

Wallon permeia em seus escritos que, 
a criança não sabe senão viver a sua 
infância, e cabe ao adulto conhecê-la e 
respeita-la de acordo com cada fase do 
seu desenvolvimento, levando em conta 
as necessidades do momento que variam 
de acordo com as condições de vida da 
criança, enfatizando o aproveitamento de 
cada fase considerando que as diferenças de 
pensamento e afetividade diferem conforme 
os estágios (MAHONEY, 2003). Deste modo, 
o processo de ensino aprendizagem se dá no 
contexto sócio afetivo e educativo. Segundo 
Parolin,

Nesta perspectiva, entender e administrar 
conflitos que são gerados por emoções 
torna-se instrumento indispensável para o 
professor em sala de aula. O movimento, a 
desatenção, as conversas, ou seja, as relações 
posturais das crianças e adolescentes são 
demonstração de seu mundo interno. 
Ao educador comprometido com a sua 
tarefa de ensinar, é urgente desvelar 
esses comportamentos para produzir 
desenvolvimento em sala de aula (PAROLIN, 
2010, p.55).

A égide dessa teoria interacionista, os 
grupos de estudos do Ministério da Educação 
construíram um currículo para a faixa etária 
de 0 a 5 anos de idade que, emergidos 

pela relação entre vida e conhecimentos 
historicamente construídos, saindo de uma 
postura assistencialista e passando a ter 
uma concepção que o ensino aprendizagem 
destas crianças deve ocorrer de forma 
integral, contemplando seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, tendo como 
princípios de educação questões de cunho 
ético – do desenvolvimento da autonomia, 
da responsabilidade, da solidariedade e do 
respeito multo – Políticos – dos direitos 
e deveres de cidadania, do exercício da 
mesma e da democracia. Estéticos – da 
sensibilidade, da criatividade, da ludicidade 
e da diversidade de manifestações artísticas 
e culturais. (SME/DOT, 2014, p. 10 e 12).

A criança passa a ser o centro das ações 
do projeto político pedagógico das unidades 
educacionais. Acredita que o trabalho para 
o desenvolvimento da aprendizagem se 
concretiza no encontro entre as crianças 
e os adultos em um movimento de troca 
de conhecimentos, tendo a afetividade 
como instrumento para construção dos 
conhecimentos de si e do outro, e para a 
formação de autoestima e autoimagem.

Entre os anos de 2011 a 2016 a 
educação infantil ganha um novo cenário: é 
considerada a primeira etapa da educação 
básica e seu currículo ganha padrões de 
qualidade em âmbito nacional. Os grupos de 
estudo da Diretoria de Orientação Técnica 
(DOT) da Secretária Municipal de Educação 
de São Paulo (SMESP) elabora um novo 
currículo para educação infantil denominado 
Currículo Integrador da Infância Paulistana. 
Este tem como propósito fortalecer a ideia 
de que o processo de ensino aprendizagem  
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se dá de forma integral, compreendendo e 
respeitando o contexto sociocultural das 
crianças e suas especificidades de acordo 
com sua comunidade local. Incentiva as 
práticas educativas adequadas à realidade 
das crianças e suas famílias. Seu principal 
objetivo é que não haja a cisão entre educação 
infantil e ensino fundamental, consiste na 
ideia de que, a afetividade que permeia todo 
o currículo da infância, continue no ensino 
fundamental.

Segundo Mello (2015),
A criança aprende quando é sujeito na 

vivência, na experiência, isto é, quando 
participa nos processos vividos com o corpo, 
a mente e as emoções e não como executora 
do que foi pensado pelo educador e pela 
educadora. O ser humano aprende ao se 
colocar de corpo inteiro nos processos. 
Neste sentido, as crianças, seja na educação 
infantil, sejam no ensino fundamental, 
precisam tomar parte nas situações em que 
se planeja, avalia, propõe, fazem-se escolhas, 
tomam-se decisões, resolvem-se problemas, 
argumenta-se e aprende-se a pensar. (DOT, 
SMESP, 2015, p. 30).

Nesta concepção o currículo da educação 
infantil compreende o processo de ensino 
aprendizagem como uma construção pessoal 
intermediada pela relação com o meio sócio-
histórico-cultural e em interação entre 
pares, com os adultos e com os elementos da 
cultura com os quais interage (CURRÍCULO 
INTEGRADOR, 2015, p. 35). Este movimento 
de experiências vividas impulsiona o 
desenvolvimento cognitivo, socioafetivo e 
motor na medida em que, são estabelecidas 
por meio do contato com outras crianças de 

diferentes idades, educadores e família em 
uma relação de afetividade.

Segundo o Currículo Integrador,
Aprender passa a ser sinônimo de vivenciar 

e atribuir um sentido ao vivido. Sendo assim, 
aprender não ocorre de uma forma única, 
igual para todos e ao mesmo tempo. Isso 
significa que bebês e crianças aprendem 
quando estão por inteiro nas interações que 
estabelecem com as coisas, as pessoas, os 
objetos ao seu redor, tanto os fenômenos 
da natureza como os objetos criados pelos 
seres humanos (quando observam, exploram, 
investigam, descobrem, ouvem, imitam, 
inventam). Aprendem com seu corpo, 
sua mente e suas emoções. Desse modo, 
quanto mais curiosas forem e quanto mais 
objetos apresentarmos para sua exploração 
e seu uso, quanto mais objetos da natureza 
observarem, com quanto mais pessoas 
estabelecerem contato afetuoso, quanto 
mais linguagens usarem, mais potente a sua 
constituição como pessoa, mais criativas e 
capazes de interpretar o que veem e vivem 
(CURRÍCULO INTEGRADOR, 2015, p. 37).

A afetividade permeia todo currículo, ela 
se manifesta nas interações das mais diversas 
maneiras e linguagens em uma relação 
horizontal envolvendo todos no processo de 
ensino aprendizagem. Segundo o Currículo 
Integrador, 

Com os bebês isso se concretiza quando 
educadores e educadoras observam o bebê 
para perceber aquilo que ele é capaz de 
fazer desde pequenino, quando acolhem 
seu choro e suas manifestações de tristeza, 
quando se esforçam para compreender as 
múltiplas linguagens que os bebês utilizam 
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para comunicar suas necessidades, suas 
curiosidades, seu desejo de movimento e de 
atenção. (CURRÍCULO INTEGRADOR, 2015, 
p. 45).

E sobre as crianças maiores,
As relações horizontais também 

se concretizam quando educadoras e 
educadores ouvem e acolhem as emoções 
de bebês e crianças, quando fazem boas 
perguntas que levam as crianças a crianças 
a refletir sobre situações conflituosas, por 
exemplo, ou fazer escolhas, a tomar iniciativas 
considerando que na escola existem outras 
crianças e adultos. Quando as crianças são 
convidadas a conhecer o planejamento do 
dia [...] a avaliar as experiências vividas, 
a participar na elaboração de regras de 
convivência. (CURRÍCULO INTEGRADOR, 
2015, p. 45).

As ações, em observância a este  
currículo priorizam a família na  
concretização deste planejamento de 
maneira tal que, é por intermédio da 
participação dos familiares que conhecemos 
suas culturas – fator importante para 
estabelecermos vínculos de afetividade no 
processo de aquisição da aprendizagem 
da criança favorecendo os pequenos de 
forma significativa. Neste contexto, a 
escola reconhece a importância da família 
no desenvolvimento integral dos bebês e 
crianças matriculados na rede de ensino 
educacional. das crianças 

A FAMÍLIA COMO FATOR 
IMPORTANTE NO PROCESSO 
DE ENSINO APRENDIZAGEM

A família como socialização primária 
interage com a criança desde os seus 
primeiros anos de vida, e em virtude da qual 
se torna um membro da sociedade.  Para 
Elisabete da Assunção José e Maria Tereza 
Coelho (1997) a família é a primeira unidade 
com a qual a criança tem (ou deveria ter) o 
contado contínuo e é também o primeiro 
contexto no qual se desenvolvem padrões de 
socialização e problemas sociais (COELHO & 
JOSÉ, 1997). 

Os estudos apontam a família como 
estrutura do sujeito, ou seja, o identifica, 
individualiza e dá autonomia. Para tanto é 
necessário que no seu dia a dia esteja em 
um grupo que lhe de carinho, mostre-o ao 
mundo, supra suas necessidades, contam-
lhe histórias, explica-lhe as coisas e os 
fatos, converse sobre o que sente e pensa 
ensinando-lhe a arte de conviver no mundo. 
Segundo Parolin, 

[...], pensar em família é pensar em um 
grupo de pessoas que têm uma organização 
típica, normas, valores, formas de conduta e 
que, enquanto compartilham uma série de 
coisas, fatos, afetividades e emoções, dando 
suporte umas às outras, também lutam por 
se diferenciarem e por serem reconhecidas 
como únicas. Lutam para exercerem seus 
direitos e seus deveres, tanto na esfera 
particular e doméstica, quanto na esfera 
pública (PAROLIN, 2010, p. 36).

A família vai além de um teto ou de 
possuir o mesmo sobrenome, ela é um 
núcleo que constitui um sujeito segundo 
as representações que se constroem uns 
com os outros e com o meio em que estão 
inseridos. Nela estão vinculados seus mitos, 
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ritos, crenças, segredos, medos e ideias. 
Essas informações e conhecimentos vão se 
construindo, tanto no coletivo, quanto na 
individualidade, o lugar que cada um ocupa 
neste sistema (PAROLIN, 2010, p. 37).

A criança, dia a pós dia, vai construindo 
seu aprendizado e se formando segundo 
suas experiências, ou seja, ela se caracteriza 
de acordo com os modelos que compõem 
seu campo sócio afetivo. Cada criança terá 
sua infância e jeito de ser criança, já que 
esta depende de como o núcleo familiar a 
reconhece no grupo. Considerando que são 
várias infâncias e diversas formas de ser 
criança, a família cria expectativas sobre seu 
aprendizado, ou melhor, o sucesso de seu 
aprendizado. Segundo Parolin,

Uma mensagem velada é passada para 
a criança desde a sua concepção – o lugar 
que a criança deve ocupar na família e as 
expectativas que seus familiares têm em 
relação a ela estão diretamente ligados ao 
contexto sócio afetivo cultural desse grupo. 
No entanto, independentemente do contexto 
da criança, todos os pais projetam o sucesso 
sobre seus filhos e, a maioria deles, o sucesso 
nos estudos. Logo desde muito cedo, as 
crianças sabem que necessitam corresponder 
às expectativas de obter sucesso escolar e 
que a escola é uma missão importantíssima 
na vida deles. Não são só os pais que cobram 
sucesso das crianças na escola, mas todo a 
sociedade (PAROLIN, 2010, p. 38).

Desta forma, o segundo espaço em que as 
crianças terão contato para se socializarem e 
desenvolverem suas habilidades cognitivas, 
motoras e sócio afetivas é nas unidades 
educação infantil. Dentro de uma perspectiva 

legislativa – Lei de Diretrizes e Bases Nacional 
9394/96, a educação é de forma extensiva, 
reconhece que a escola compartilha das 
responsabilidades de educar as crianças 
com as famílias e outras instituições, sendo 
assim, possuem tarefas complementares, 
diferentes uma da outra pelos seus objetivos, 
metodologias e campo de abrangência.  

Quando as crianças chegam às unidades 
educacionais infantis já possuem um histórico 
familiar, uma cultura e formas de viver; faz-se 
necessário a escola repensar no contexto da 
mesma, integrando os projetos e ações das 
famílias e da instituição ao desenvolvimento 
de sua aprendizagem. As crianças, em 
seus anos iniciais de escolarização, podem 
apresentar dificuldades na aprendizagem. 
Sua casualidade são fatores de múltiplas 
dimensões, surgindo em situações diferentes 
a cada uma delas.  Esta compreensão ampla 
de educação exige considerar os elementos 
que compõe o âmbito educacional, entre eles 
estão: formação de professores – condições 
de funcionamento de gestão administrativa 
– pedagogia e estrutura – questões 
econômicas/sociais – culturais e familiares. 

O currículo da Educação Infantil é claro 
quando aponta as famílias como autoras 
no processo de ensino aprendizagem 
das crianças. Mediante a uma política 
democrática, onde a família é acolhida e 
ouvida, a unidade educacional garante os 
princípios do cuidar e educar enquanto ações 
indissociáveis da ação pedagógica, visando 
respeitar as especificidades e culturas de 
cada criança e do grupo, tendo como objetivo 
o desenvolvimento integral da criança (DOT, 
SME, 2014, p.18).  O documento Orientações 
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Curriculares para Educação Infantil diz que, 
O trabalho com as famílias requer que 

as equipes de educadores trabalhem para 
compreendê-las e tê-las como parceiras. 
Para tanto é preciso reconhecer que não há 
um ideal de família, mas famílias concretas 
que constituem diferentes ambientes e 
papéis para seus membros, os quais estão 
em constante processo de modificação de 
seus saberes, fazeres e valores em relação 
a uma gama enorme de pontos, dentre 
eles o cuidado e a educação dos filhos. À 
medida que os professores entendem que 
as diferenças existentes na sociedade foram 
nela criadas e constituem desigualdades, eles 
podem acolher diferentes formas de arranjos 
familiares, respeitar o olhar delas sobre suas 
necessidades, opiniões e aspirações, como 
alguém que conhece seu filho e almeja certas 
aquisições para ele (São Paulo: SME / DOT, 
2007, p.24).

Nesta perspectiva, o currículo fortalece 
a ideia de partilha de responsabilidades 
entre escola e família, ampliando o olhar 
do professor e de toda equipe educacional, 
para o acompanhamento do processo de 
aquisição do conhecimento das crianças. 
Segundo o documento de referência,

Tudo isso vai requerer do professor 
habilidade para captar o ponto de vista dos 
pais e, ao mesmo tempo, lidar com suas 
próprias emoções e valores. É algo desafiante 
sem dúvida, mas um valioso aprendizado 
para cada professor ser um parceiro mais 
sensível às formas de estar em família numa 
sociedade plena de conflitos. Com certeza, o 
grande beneficiado dessa relação de apoio e 
estímulo é a criança (São Paulo: SME / DOT, 

2007, p.26).
A escola possui responsabilidade social ao 

articular e garantir o respeito sociocultural a 
sua comunidade educacional, considerando 
a criança como sujeito de direitos, 
acolhendo as famílias/responsáveis em seus 
diferentes arranjos familiares e suas culturas 
estabelecendo uma relação de parceria, 
reconhecendo a comunidade como espaço 
de construção de identidade e a cidade 
como promotora da visibilidade das infâncias 
(DOT, SMESP, 2016,  p.61).

O currículo da educação infantil paulistana 
acolhe as famílias dos bebês e crianças que 
passam seus primeiros anos de vida na 
instituição. As educadoras e os educadores 
procuram conhecer e valorizar os contextos 
familiares de cada um, sejam imigrantes, 
migrantes, indígenas, população proveniente 
do campo, seus nomes, onde mora, 
quantidade de irmãos, tudo a fim de terem 
informações suficientes para construção de 
vínculos afetivos entre os bebês e crianças, 
assim como seus familiares na busca de um 
aprendizado significativo. 

Crianças antes não assistidas pelas 
diversas instituições – família – escola – 
conselho tutelar entre outros, abandonadas 
a sua própria sorte, chegavam às unidades 
de educação básica com muitas dificuldades 
cognitivas, contribuindo para seu fracasso 
escolar. Hoje, temos um conjunto de ações, 
instituições articuladas com a unidade 
educacional que visam conhecer esta 
criança em suas especificidades, procurando 
identificar o foco e sanar ou, diminuir as 
questões que prejudicam o processo de 
aprendizagem dos pequenos. Estas ações de  
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Trazer a história da Educação Infantil e suas políticas 
públicas de atendimento como ponto de partida, nos leva a 
ciência de que tudo é uma construção humana, pensada e 
repensada a cada época e sociedade de acordo com o Estado 
e os militantes de movimentos sociais. Estes movimentos 
sociais, munidos por um bem comum nos mostra que, a 
partir da união dos saberes dos integrantes envolvidos gera 
decisões, sejam elas na esfera política, econômica, social 
ou cultural, sendo seus resultados formas de identificarmos 
os conceitos criados ao longo do tempo e suas medidas de 
ações. Nos leva também, a pensarmos na atual situação 
desta área educacional e refletirmos sobre, para que desta 
forma, possamos tomar novas medidas, novas decisões em 
um novo ciclo de vida, fazendo-nos assim construtores desta 
história. 

A construção deste artigo A importância da família no 
processo de ensino aprendizagem possibilitou uma visão 
multifacetada do tema. A educação infantil paulistana 
foi nosso campo de estudo para compreender as teorias 
psicogenéticas contidas em seu currículo que deram 
margem a transformação de uma educação assistencialista e 
higienista a uma educação com uma concepção interacionista 
que acredita na interação do sujeito com o objeto para 
construção de seu conhecimento, tendo a afetividade como 
ponto de partida. 

A obrigatoriedade e universalização da educação 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

acolhida, tem tido resultados gratificantes para as crianças 
e famílias em situação de vulnerabilidade social ou que 
apresentam algum tipo de transtorno de comportamento ou 
deficiência física, mental ou cognitiva.

Desta forma, se mostra de extrema importância a 
participação da família para o desenvolvimento integral das 
crianças na primeira infância como fator fundamental, a fim de 
contribuir para a redução das dificuldades de aprendizagens 
apresentas nos anos iniciais da educação básica.
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brasileira que, pôs a prova os profissionais 
da educação na medida em que surge uma 
nova criança – sendo ela um ser de direito, 
cultural, histórico e social – demandou um 
olhar humanista sobre seu processo de 
ensino aprendizagem ocasionando a criação 
de políticas públicas para este atendimento 
se concretizar no âmbito educacional. Com 
este novo cenário surge a importância da 
família no processo de ensino aprendizagem 
desde os primeiros anos de vida da criança 
nas instituições de educação infantil, 
partindo do pressuposto que a família é o 
primeiro espaço de socialização da criança 
com o meio onde está inserida. O currículo 
dá clareza desta compreensão quando insere 
a família na escola como papel fundamental 
para conhecer estas crianças, suas culturas, 
preferencias, condição humana entre 
outros fatores que vêm a contribuir para 
descobrir como ela aprende, isto é, seu 
estilo de aprendizagem, não focando na sua 
dificuldade, mas em suas potencialidades 
como eixos facilitadores da aprendizagem. 

Ao tecer este artigo compreendemos 
que existe um suporte legislativo para 
um atendimento de qualidade visando à 
participação ativa da família e são fortalecidos 
por meio de formações ocorridas nas 
Diretorias Regionais de Ensino ao longo do 
ano para equipe gestora das unidades que, 
por sua vez, em formações institucionais 
com a toda equipe pedagógica e de apoio, 
discutem sobre os temas existentes e 
refletem sobre suas ações com base nessas 
formações lecionadas. 

Finalizo com a certeza de que a luta 
por um atendimento de qualidade social 

para todos continua e está em constante 
transformação, cabendo a nós, futuros 
profissionais da educação, adquirirmos uma 
compreensão ampla sobre nosso campo de 
atuação, trazendo para nossas reflexões, 
questões sociais, econômicas e culturais, 
refletindo sobre nossa postura, buscando e se 
atualizando, fortalecendo assim, os vínculos 
afetivos entre educação institucional e 
família em prol das crianças pequenas.
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA 
NO PROCESSO EDUCATIVO DO 
INDIVÍDUO
RESUMO: O Foco deste artigo é a importância da Leitura no Processo Educativo do Indivíduo 
que está permite adentrarmos em mundos desconhecidos. A escolha deste tema foi realizada 
por meio dos olhares voltados para a forma que a escola trata a leitura, pois como ela se 
apresenta, obrigatória, repetitiva e decorativa, assusta as crianças, distanciando-as de tal 
tema. Constantemente, esta, aparece desconectada dos propósitos que deveriam lhe dar 
sentido, pois segundo as regras institucionais, é o professor que tem o direito (e o dever) 
de atribuir funções as atividades que propõe, como se este fosse dono do saber absoluto, e 
como se a leitura fosse feita de uma única forma, servindo somente para cumprir os objetivos 
estabelecidos pelo ensino.

Palavras-Chave: Leitura; Aluno; Desenvolvimento; Cultura; Saberes.
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INTRODUÇÃO

A pertinência deste artigo se dá devido o 
fato da necessidade de perceber a maneira 
como os alunos entendem o que se lê, 
nas entrelinhas do trabalho, a partir deste 
contexto é possível perceber qual a realidade 
social que o indivíduo a se está incluso, 
privilegiando a busca por um contexto 
sócio - econômico e cultural diferenciado 
estimulando o contato entre as crianças 
favorecendo o enfoque das suas diferenças 
considerando seus valores e as bagagens já 
adquiridas. 

É como diz Freire (1987) a leitura do  
mundo, precede a leitura das palavras. 
Entendo com tal afirmação, que ao 
realizarmos um exercício de leitura, estamos 
fazendo uma ligação do aluno com a 
essência da vida, tornando-a um importante 
apoio educacional, e um principal elemento 
de transformação, portanto, é importante 
realizar a leitura de forma que esta tenha 
um desenvolvimento integral e dinâmico 
que favoreça a construção e o acesso ao 
conhecimento, valorizando assim a relação 
do adulto / criança / aprendizado.

O objetivo central do trabalho será então 
construir uma nova forma de percebermos 
leitura, desenvolvendo após a conclusão 
deste estudo, uma versão de ler que se 
ajuste melhor à prática social que nossos 
alunos estão inclusos e permitindo  que 
estes se   apropriem efetivamente da mesma 
não  separando a forma com que  se quer 
comunicar, e a forma com que se deve 
comunicar, discriminando os diversos usos 
que esta faz na vida social,  suas regras, etc., 

de forma a possibilitar uma aprendizagem 
sólida, significativa e prazerosa, sendo esta 
identificada como técnica facilitadora do 
processo.

Para construir este artigo, será levada 
em conta também, a relação da leitura 
com o desenvolvimento humano em suas 
diferentes estruturas, procurando responder 
as seguintes dúvidas: Porque na escola 
se enfatiza tanto a leitura oral? Porque se 
espera que a leitura reproduza literalmente 
o que está escrito, seus leitores que se 
preocupam com a construção de significado 
para o texto evitam perder tempo em 
identificar cada uma das palavras e apenas 
a substituem por expressões sinônimas? 
Por que, na escola, se supõe que existe uma 
só interpretação correta, para cada texto, 
quando a experiência de todo leitor mostra 
tantas discussões originadas das diversas 
interpretações possíveis de um artigo ou de 
um romance? Porque se ensina uma única 
maneira de ler? 

Enfocar a leitura como instrumento 
importante no momento de ensinar em certas 
condições, a instituição escolar podendo 
converter em um ambiente propício a leitura 
e uma delas é que o professor assume o 
papel de interprete e que os no uso social 
porque a construção do sentido não é 
considerada umas condições necessárias 
para a aprendizagem alunos possam ler 
por meio deles direito da criança, tendo 
uma educação que promova a construção 
do conhecimento e o desenvolvimento de 
habilidades.

O ato de ler trabalha com todos os  
sentidos, auxilia o desenvolvimento da 
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linguagem, o afetivo, o cognitivo, e a moral, 
conhecer este tema, em sua totalidade, 
possibilita ao interlocutor a revisão de seus 
métodos e formas de ensinar.

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA 
PARA O DESENVOLVIMENTO 
DO INDIVÍDUO

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

O ato de ler é entendido então, como uma 
fonte de poder e força na vida da pessoa, 
o que a leva a libertação do processo de 
escravidão (social, político, econômico) que 
o mesmo está inserido, modificando os 
contextos sociais existentes.

O processo trilhado pela leitura é tão 
importante quanto o ato de realizar registros, 
estando este, presente em vários segmentos 
de comunicação, observa-se tal afirmativa 
quando lemos uma piada, por exemplo, o 
que a torna engraçada é a forma com que 
a lemos, interpretamos e a entendemos, ou 
ainda, quando um pintor cria uma obra, ele 
simplesmente a pinta, deixando que o “leitor” 
defina e entenda o que está impresso. 

Este exercício de observar, ler e interpretar 
contribui para o desenvolvimento dos 

sentidos, já que é por meio da forma com 
que se vê a imagem, é que se constroem 
as hipóteses, criam-se os argumentos e 
constrói-se um indivíduo, com olhar sensível 
às necessidades.

As informações recebidas pelos  
registros citados anteriormente, nos vêm 
por meio dos olhos, estes, portanto, são 
entendidos como importantes mecanismos 
para que se inicie o processo da leitura, pois 
permitem que as informações cheguem ao 
cérebro, porém, para tornar a leitura possível, 
é necessário obter outras informações 
que podem ser definidas como um “pré - 
conhecimento” do que os olhos estão vendo, 
seria como uma imagem não visual impressa 
nele.

Este processo produz uma relação entre  
as informações visualizadas e as não 
visualizadas criando assim um intercâmbio 
entre elas como se fossem arquivos. 
Observam-se tais afirmativas desde o 
descobrimento da escrita, onde homens das 
cavernas desenhavam seus feitos para que 
outros tomassem conhecimento dos seus 
registros, o que significava que quanto mais 
se sabe, mais se tem a descobrir, pois para 
lermos algo é necessário obtermos certa 
quantidade de informações pré-adquiridas, 
e que para distinguir o que está codificado, é 
preciso obter fragmentado em nosso sistema 
certo quantidade de códigos, desenhos, 
gravuras. A função de nossos olhos no 
processo de leitura é então,

 “Colher as informações visuais na forma de 
raios de luz, transformando-as em impulsos 
de energia nervosa, e estas, viajam ao longo 
de milhões de fibras do nervo óptico, em 
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direção ao cérebro” (SHIMIT, p. 155,1999).
Tal afirmativa nos remete então a 

compreender que ler significa o acúmulo 
destes impulsos nervosos, no cérebro, os 
olhos servem de simples orientadores para 
que estes descubram o caminho que devem 
seguir.

Na leitura ocorre o seguinte, os olhos 
se movimentam pelas páginas, então as 
informações colhidas são transmitidas ao 
cérebro que as interpreta, processa e decifra, 
cada palavra contém várias alternativas para 
que o cérebro defina o que está escrito.

Para ler dependemos mais do que está 
diante dos olhos, mas também do que se 
encontra atrás deles, levando-se em conta, 
uma das reflexões de SILVA (1986), onde em 
uma delas, esta afirma que 

“O processo de formação do leitor...está 
articulado a um cotidiano onde o que existe 
é um intricado conjunto de mecanismos que 
acabam por neutralizar a prática da leitura” 
(SILVA, p.89,1986).

É unindo, portanto, tais informações as 
visuais e as não visuais que nosso cérebro 
nos leva a caminhos que permitam visualizar 
a leitura como o modo de o homem 
compreender-se, bem como compreender as 
coisas que estão a sua volta.

A LEITURA E A FORMAÇÃO 
DO SER

O homem necessita da leitura da mesma 
forma que da escrita, para comunicar-
se e receber informações exteriores. Tais 
informações estão presentes durante o 
processo de aperfeiçoamento das várias 

formas de registro (som, vídeo, TV, etc), 
todos estes para se tornarem possíveis de 
serem entendidos, dependem da leitura.

O percurso para entender tais recursos, 
inicia-se na escola, esta, porém, não se 
apresenta como um local adequado para 
desenvolver tais habilidades, apesar de 
ter sido construída para isto, está se 
encontra cheia de medos e dificuldades, 
as quais permitem o desenvolvimento do 
individualismo, desencadeado devido às 
ideias autoritárias impostas onde se tem 
como verdade a que está presente nos livros, 
não sendo possível debate-las ou questiona-
las, criando assim seres passivos.

Logo, a escola que deveria construir a 
cidadania, abrindo espaço para as discussões 
do que se lê desenvolvendo verdadeiro 
leitor, mantém como citado por Freire (1987) 
uma “Educação Bancária” que permitem que 
somente os livros expressem pensamentos 
sem levar em conta o que pensa o leitor.

A construção realizada dentro dos muros 
escolares então pode ser definida Silva 
(2002), é de ledores que simplesmente leem e 
aceitam o que está escrito, sem questionar as 
verdades ali contidas, enquanto está deveria 
ser realizada para construir verdadeiros 
“leitores”, que pensam, discutem, e debatem 
sobre o que está escrito.

Os alunos brincam, fingindo que leem 
e os professores fingem que acreditam no 
que está acontecendo, desmerecendo todo 
o papel que a leitura tem na vida destes 
indivíduos, que passam pelo processo de 
aprender a ler.

Aprender a ler deveria ser visto com muito 
mais importância, deveria se dar o valor 
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deste processo para além dos olhos, pois é 
por meio deste exercício de forçar o olhar 
que se constrói o Cidadão Político capaz de 
modificar a realidade inconsequente em que 
estamos inclusos.

É preciso, porém, educar para que se tenha 
esta conscientização, e não continuarmos na 
submissão de nossa realidade que deveria 
ter sido mudada, talvez se criasse leitores 
realmente, interessados e capazes de 
transformar a realidade em que se encontram.

Nossa língua é carregada  de 
símbolos,regras,gramática,etc,o que a 
torna uma das mais complexas formas de 
comunicação, logo entendê-la não seria um 
processo tão fácil.

Ao iniciarmos a aprendizagem da leitura, 
é muito difícil para o adulto com olhos 
treinados entender o processo vivido pelas 
crianças para iniciarem o processo. Segundo 
Emília Ferreiro, ao iniciarem a aprendizagem, 
os pequenos, criam hipóteses de como se 
lê, durante este processo de construção, 
eles utilizam-se de desenhos, garatujas e 
símbolos para expressar o que estão lendo. 
Em seguida, ao descobrirem as letras, eles se 
utilizam dela de forma desordenada, iniciando 
a construção do fonema, construindo as 
letras e oferecendo significado para eles.

Este processo para ser entendido é muito 
complicado, pois, nós já temos o esquema 
de códigos interiorizados, e ao realizarmos 
a leitura, recebemos as informações e sem 
percebermos ao certo como já estamos 
lendo. Com a criança, o processo é 
diferenciado, ela testa, treina, escreve, lê, 
não concorda, apaga, começa de novo, ela 
busca informações exteriores para conseguir 

entender o significado do que está escrito, 
experimentando até conseguir construir o 
aprendizado ao qual podemos denominar 
por leitura.

Segundo CALEGARI, (2001), “aprender 
primeiro a ler, é muito mais  importante que 
escrever. Escrever é decorrência do fato de 
uma pessoa saber ler”, com esta informação, 
portanto, posso afirmar que a escrita é 
construída como consequência, pois a leitura 
tem seu primeiro contato com a imagem, que 
desencadeia um processo de decodificação 
dos textos, que se resumem em um 
emaranhado de informações processadas e 
entendidas pelo cérebro.

Porém só a imagem e o reconhecimento 
desta não é o suficiente para a construção 
da leitura, é preciso aprender a conhecer 
outros tipos de linguagem, mas para alcançá-
las é necessário exteriorizar o aprendizado, 
problematizando, questionando, melhorando 
o processo de produção.

Posso então afirmar que para construí-
la o indivíduo deve possuir informações 
anteriores a respeito dos assuntos tratados, 
porém só isto não é o suficiente, é preciso 
também relacionar a linguagem não verbal, 
trazida de fora da escola com a linguagem 
verbal feita dentro da escola.

Haja vista que o leitor não vem vazio, 
ele tem várias informações armazenadas, 
estas deveriam ser aceitas e trabalhadas 
pela escola, porém, o trabalho desenvolvido 
dentro dela, não deixa clara a forma como 
se valoriza tal conhecimento, o que acaba 
desqualificando-o como se o futuro leitor 
fosse um diamante totalmente bruto que 
precisasse iniciar sua lapidação.
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O espaço escolar não valoriza o fato de 
o aluno conviver com diferentes formas 
de linguagem em seu cotidiano, não 
podendo, portanto, criar um ponto exato 
para desenvolver-se o processo de leitura 
afirmando que a data certa para desenvolver 
seria os seis, sete, oito ou outra idade, pois 
o estímulo e o contato com livros, escrita, 
desenhos, é muito grande e crianças muito 
pequenas possuem acesso a todo este 
material que as levam a ler mais cedo.

Ainda que a leitura seja produzida por 
determinadas condições, ou seja pelo 
histórico individual de cada um, percebemos 
na afirmação de Orlandi, que “toda leitura 
tem a sua história” além de ‘’o caminho 
percorrido por ela não é estanque pois não 
há uma única forma de leitura de um texto, há 
sim vários jeitos de lê-lo, permitindo que se 
desenvolva vário tipo de leitores”(ORLANDI, 
p.35, 2001)

O papel da escola se torna então muito 
mais importante do que possa se imaginar, 
pois os estímulos existem e estão presentes 
no dia-a-dia dos futuros leitores, e a função 
escolar é a de organizar estes conhecimentos, 
permitindo-lhes apropriar-se de informações 
que oferecem novos conhecimentos.

É preciso então, que estes pontos sejam 
esclarecidos para instituição, para assim ela 
pode perceber que oferecer instruções para a 
leitura, não significa apenas decifrar códigos 
para construir a leitura, é necessário permitir 
que nosso pequeno e futuro leitor percebam 
a escrita por meio da leitura, transpondo o 
texto, refletindo, adquirindo o conhecimento, 
e não simplesmente repetindo o que está 
escrita.

A LEITURA COMO PRÁTICA 
SOCIAL 

Ler como prática social é uma necessidade, 
de cada indivíduo, pois, fora dos muros da 
escola, não se realiza a leitura apenas para 
aprender a ler, aprende-se a ler para entender 
o mundo, é um meio de o indivíduo se 
socializar, obter as informações necessárias 
e se comunicar.

A leitura além dos muros da escola possui 
um caráter de autonomia, de independência, 
que permite ao leitor ser dono do seu 
saber, e é assim que deveria ser a escola, 
um local de construção com textos que 
possuíssem sentido e valores para os alunos 
leitores, e pudessem ajudar na construção 
da personalidade do indivíduo. O problema 
está no fato da escola ser mera reprodutora 
dos saberes dominantes, ela não permite 
aos indivíduos pensar por si próprio, pois 
indivíduos pensantes, criam cidadãos críticos, 
e estes causariam problemas, questionariam, 
então seria uma população bem mais difícil 
de controlar.

É difícil para o educador transferir as 
oportunidades oferecidas no exterior da 
escola para seu interior, pois, nem tudo o que 
se experimenta fora pode ser reproduzido 
dentro dos muros da escola, pois lá fora, a 
leitura apresentada mostra-se desafiadora, e 
é assim que ela deve ser, pois transforma o 
leitor em um indivíduo confiante.

Para aprender a ler deve-se aguçar a 
curiosidade, e isto ocorre no dia a dia 
porque nosso leitor precisa entender o que 
a televisão lhe mostra, o que há no mercado 
etc, ele lê, e o faz por uma necessidade 
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básica a sobrevivência, ele precisa decifrar 
os códigos, e para isso ocorre uma inteiração 
do leitor com o texto, um exemplo claro do 
que quero passar é este,

“Uma tarde na praia de Maresias, estava eu 
passeando com meu neto de 3 anos, quando 
ele me apontou a propaganda da cerveja 
Kaiser, e me puxou pela mão dizendo: -  olha 
vovó é minha letra, -  e eu lhe perguntei: 
-  onde? - E, ele me disse – a primeira vovó 
a primeira letra da kaiser é minha, é a letra 
(ka)” (Crivo meu, 2018)

Então, foi neste ocorrido que percebi que 
a leitura se constrói por meio da identificação 
do leitor com o que está sendo lido, com a 
sua necessidade, momentânea.

O PROCESSO DE 
CONSTRUÇÃO REALIZADO 
PELA CRIANÇA

Primeiro a criança, futura leitora, lê o texto 
com os olhos para depois transferi-los para 
a leitura além dos olhos, como informado 
no capítulo um deste trabalho. Em seguida, 
ela analisa a figura, as letras, as palavras e 
identifica as conhecidas, em seguida ela 
verifica o que está ocorrendo na cena, quem 
participa dela, o que os personagens estão 
fazendo, com quem, etc.

Depois a criança, levanta hipóteses 
recontando a história do seu jeito, às vezes 
ele até repete alguns pedaços que lhe forma 
lidos por alguém, depois as crianças tentam 
escrever o que foi lido por meio da escrita ou 
pelo desenho.

A escrita então ocorre por meio de um 

processo dinâmico, o que incentiva a criança 
a querer conhecer mais e mais do mundo 
letrado, as pistas vão aparecendo o leitor as 
vai decifrando até construírem o processo 
de leitura convencional. Porém para que haja 
condições favoráveis para esta construção, 
é preciso que existam materiais disponíveis 
no espaço onde será realizado o trabalho, 
oferecendo contato com os livros, e materiais 
impressos, sendo estes primordiais para 
despertar o gosto pela leitura.

A intervenção do adulto é muito  
importante neste processo, auxiliando-a 
para que ela consiga levantar todas as 
hipóteses e buscar respostas para todas elas, 
encontrando-as. Porém, não se deve nunca 
oferecer respostas prontas que a impeçam  
de pensar, e decifrar os enigmas  
apresentados, pois tal ação a impediria de 
decifrar o mesmo retirando toda a magia da 
construção do processo de leitura.

É possível comprovar que a criança 
aprende a ler por meio de ações que lhe são 
significativas. No primeiro momento, ela deve 
experimentar manipular e concretizar para 
ser capaz de estabelecer relações por meio 
de pensamentos criativos e autônomos, a 
construção destes pensamentos, favorecerão 
o desenvolvimento das habilidades 
necessárias para se construir o processo de 
alfabetização.

Porém, ao entrar no ensino fundamental, 
a mesma depara-se com diversos códigos 
linguísticos, diversos fonemas, que levam as 
crianças a desenvolverem alguns transtornos 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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em seu processo de aprendizagem que contribuem para o 
desenvolvimento de dislexias e disgrafias, que dificultam a 
aprendizagem adequada da alfabetização, uma vez que o 
indivíduo traz consigo diversas falhas no desenvolvimento, não 
conseguindo acompanhar corretamente o desenvolvimento 
do que se pretende ensinar.

Devendo o professor estar sempre atento a estas falhas, de 
forma que ao valorizar a alfabetização e o letramento, dê-se 
um enfoque psicopedagógico ao processo de aprendizagem, 
estabelecendo uma relação de como se aprende a ler e 
escrever, enfatizando os problemas e buscando a solução 
destes. 

O conhecimento é algo que se constrói à medida que a 
criança toma consciência e supera as suas dificuldades. 
A alfabetização e o letramento contribuem para esta 
construção de formas prazerosa, já que, ao trabalhá-los, 
estamos contribuindo para a construção da linguagem 
autônoma, transformando o indivíduo em senhor do seu 
saber e dando novo sentido ao verbo ler. Lê-se não pelo 
simples fato de repetir palavras, mas entendendo o sentido 
que estas trazem escondidos, de forma mais profunda.

É papel da escola de Ensino Fundamental e de seus 
participantes, portanto, conhecer os problemas e analisá-
los, estudando as dificuldades dos alunos, verificando seus 
interesses, estudando a causa destes, e organizando um 
trabalho que busque corrigir, ou, pelo menos, diminuir as 
dificuldades apresentadas favorecendo condições básicas 
para que o indivíduo possa desenvolver uma vida produtiva 
e feliz, trabalhando atividades dinâmicas que favoreçam 
sua participação buscando favorecer exercícios que lhe 
sejam importantes para toda a sua vida, contribuindo para 
prevenir, desenvolver e corrigir problemas de leitura e escrita, 
favorecendo o desenvolvimento da alfabetização.

É preciso aproveitar todos os conceitos de construção de 
conhecimento para se obter eficiência no desenvolvimento 
de habilidades criando e estimulando atividades que 
possibilitem trabalhá-las para que, com o passar do tempo, 
a criança consiga reparar seus problemas de aprendizagem e  
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alfabetização.
Para corrigir as dificuldades de leitura 

e escrita, é preciso que se entenda a 
importância das escolhas de atividades 
significativas como o brincar na alfabetização. 
É necessário que se valorize e se reorganize 
as atividades desenvolvidas, considerando 
sua eficiência. este pode ser o caminho para 
que o a alfabetização no ensino fundamental 

seja realmente produtora de conhecimento 
e trabalhe as habilidades específicas do 
indivíduo, permitindo ao coordenador deste 
processo, seja ele o professor, o recreado 
ou o psicopedagogo, atrelar o brincar ao 
diagnóstico oferecido, buscando, por sua vez, 
a solução dos problemas de aprendizagem 
apresentados, corrigindo-os e facilitando o 
desenvolvimento do trabalho.
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A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA 
PARA A FORMAÇÃO DO FUTURO 
LEITOR
RESUMO:  Este artigo tem como objetivo apontar a importância da família no processo de 
ensino apreO artigo apresenta a importância da literatura para a formação da criança. Tem por 
objetivo verificar as contribuições da literatura infantil para o desenvolvimento na infância e 
à influência na educação e formação da identidade da criança por meio de histórias literárias 
pode sentir emoções importantes como: tristeza, raiva, irritação, medo, alegria, insegurança 
e tantas outras e viver profundamente tudo o que as narrativas provocam em quem as ouve 
ou as lê, com toda a significância e verdade que cada uma delas faz brotar.  Na concepção de 
Abramovich (2003) o significado de escutar histórias possibilita a criança descobrir o mundo 
dos conflitos e das dificuldades que atravessamos e vivemos, mediante aos problemas 
enfrentados pelas personagens de cada história. De acordo com as ideias acima, percebe-se 
a necessidade da aplicação coerente de atividades que despertem o prazer pela literatura, 
e estas devem estar presentes diariamente na vida das crianças, desde bebês. Conclui-se 
que a criança que houve histórias desde cedo, que tem contato direto com livros e que é 
estimulada, terá um desenvolvimento favorável ao vocabulário, bem como a prontidão para 
a leitura.

Palavras-Chave: Literatura; Educação Infantil; Formação; Leitura.
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INTRODUÇÃO

O artigo aborda a relevância da literatura 
infantil para a aquisição de conhecimentos, 
recreação, informação e interação 
necessária ao desenvolvimento global da 
criança. O estudo tem por objetivo verificar 
a contribuição da literatura infantil para 
o desenvolvimento social, emocional e 
cognitivo da criança. Na realização do estudo 
foi utilizado como proposta metodológica 
a pesquisa bibliográfica, que possibilita 
buscar informações e comprovações do 
assunto abordado. Com os fundamentos da 
legislação e base em referências teóricas 
busca-se refletir sobre a ação de estimular 
e incentivar o hábito da leitura e ajudar a 
criança a descobrir o que os livros têm para 
oferecer. 

A literatura exerce grande importância na 
vida da criança, seja para o desenvolvimento 
emocional ou para capacidade de expressar 
melhor as ideias, geralmente elas não gostam 
de ler e fazem-no por obrigação. Mas afinal, 
por que isso acontece? Talvez seja pela falta 
de estímulo dos pais ou dos professores ou 
talvez não. 

Os primeiros livros que foram escritos 
com o objetivo de atingir o público infantil 
surgiram no século XVIII com autores como 
La Fontaine e Perrault que escreviam suas 
obras, enfocando principalmente as fábulas e 
os contos de fadas. Assim, a literatura infantil 
foi ocupando seu espaço e apresentando sua 
relevância e, muitos autores foram surgindo 
como Hans Christian Andersen, os irmãos 
Grimm e Monteiro Lobato, imortalizados por 
suas obras.

Mediante de uma boa história pode-se 
descobrir outros lugares, outros tempos, 
outros maneiras de agir e de ser. “É ficar 
sabendo história, filosofia, direito, política, 
sociologia, antropologia, etc. sem precisar 
saber o nome disso tudo”. (ABRAMOVICH, 
1997, p.17) 

Quando a criança ouve ou lê uma história e 
é capaz de inferir, comentar, indagar, duvidar 
ou discutir sobre ela, realiza uma interação 
verbal, que neste caso, vem ao encontro das 
noções de linguagem. Bakhtin (1992). Para 
ele, o confronto de ideias, de pensamentos 
em relação aos textos, tem sempre um 
caráter coletivo, social. 

Bakhtin (1992) afirma que a literatura 
infantil é um recurso motivador e desafiador 
capaz de transformar o indivíduo em sujeito 
ativo, responsável pela sua aprendizagem, 
que sabe compreender o contexto em 
que vive e modificá-lo de acordo com a 
necessidade. 

Para Abramovich (1997) o hábito de 
contar histórias para crianças desde a tenra 
idade ocupa um papel importante nas 
ações educativas, e deve ser visto como 
estratégia pedagógica fundamental para a 
promoção da leitura e, consequentemente o 
desenvolvimento educacional.

De acordo com os teóricos percebe-se 
a necessidade da aplicação coerente de 
atividades que despertem o prazer pela 
literatura, e estas devem estar presentes 
diariamente na vida das crianças, desde 
bebês. Desta forma, entende-se que a 
literatura infantil pode e deve ser utilizada 
como estratégia no processo de ensino-
aprendizagem, com o intuito de propiciar 
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uma prática pedagógica que atenda a todos 
os alunos com qualidade, independente das 
características individuais de cada um.

Constituída nas interações sociais, 
a narrativa aparece como necessidade 
individual ou coletiva de se registrar 
acontecimentos verdadeiros ou imaginários, 
permeados de emoções, medos e fantasias. 
Nesse contexto, a escola deve desenvolver 
na criança as competências de futuros 
leitores e a estimulação por meio da literatura 
infantil pode influenciar de maneira positiva 
neste processo.  A Educação Infantil foi 
reconhecida e institucionalizada a partir da 
Constituição Federal de 1988, do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, 
e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), publicada em 1996. 

Após a promulgação desses documentos, 
aconteceram várias mudanças no processo 
de ensino das crianças, desde o nascimento 
até a idade pré-escolar. Assim, a educação 
infantil passou a ser reconhecida legalmente 
como parte da educação básica e tem por 
“finalidade o desenvolvimento integral da 
criança até seis anos de idade, em seus 
aspectos físicos, psicológicos, intelectual e 
social, complementando a ação da família e 
da comunidade” Brasil (1996). 

Além disso, em 2006, o Ministério da 
Educação, mais especificamente a Secretaria 
da Educação Básica (BRASIL, 2006) divulgou 
os Parâmetros Nacionais de Qualidade 
para a Educação Infantil e, em 2009, outro 
importante material, os Indicadores da 
Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 
2009), que ajudaram traduzir e detalhar esses 
parâmetros de modo teórico-operacional 

para ofertar instrumental de apoio ao 
trabalho dos educadores.

A IMPORTÂNCIA DA 
LITERATURA PARA A 
FORMAÇÃO DA CRIANÇA

É importante contar histórias mesmo para 
as crianças que já sabem ler, pois segundo 
Abramovich (1997, p.23) “quando a criança 
sabe ler ela se relaciona de forma diferente 
com as histórias, porém, continua sentindo 
enorme prazer em ouvi-las”. Quando 
as crianças maiores ouvem as histórias, 
aprimoram a capacidade de imaginação, já 
que ouvir narrativas pode estimular o pensar, 
o escrever e o criar.

Portanto, garantir a riqueza da vivência 
narrativa desde os primeiros anos de vida da 
criança contribui para o desenvolvimento do 
pensamento lógico e também da imaginação, 
que segundo Vygotsky (1992, p.128) “a 
imaginação é um momento totalmente 
necessário, inseparável do pensamento 
realista”. 

Neste sentido, o autor destaca que 
na imaginação a direção da consciência 
tende a se afastar da realidade. Esse 
distanciamento da realidade por meio de 
uma história, por exemplo, é essencial para 
uma penetração mais profunda na própria 
realidade: “afastamento do aspecto externo 
aparente da realidade dada imediatamente 
na percepção primária possibilita processos 
cada vez mais complexos, com a ajuda dos 
quais a cognição da realidade se complica e 
se enriquece”. (VYGOTSKY, 1992 p.129).
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O contato da criança com o livro pode 
acontecer muito antes do que os adultos 
imaginam. Muitos pais acreditam que a 
criança que não sabe ler não se interessa 
por livros, portanto não precisa ter contato 
com eles. O que se percebe é bem ao 
contrário. Segundo Machado (2010, p.12) 
“a criança desde muito cedo percebe que 
livro que dá prazer”. As crianças pequenas 
interessam-se pelas cores, desenhos, formas 
e figuras que os livros possuem e mais tarde 
darão significados a elas, identificando-as e 
nomeando-as. 

Para Zilberman (2004), é importante que o 
livro seja folheado pela criança para que ela 
tenha um contato mais íntimo com o objeto 
do seu interesse. A partir daí, ela começa a 
gostar dos livros, percebe que eles fazem 
parte de um mundo fascinante, no qual a 
fantasia apresenta-se por meio de palavras 
e desenhos. 

Assim, pais e educadores têm um papel 
fundamental nesta descoberta, Pois devem 
estimular e incentivar a leitura. É preciso 
ajudar a criança a descobrir o que os livros 
têm para oferecer.

O contato com textos recheados de 
encantamento faz-nos perceber o quanto 
importante e cheia de responsabilidade é 
a forma de literária e quanto à fantasia e 
magia literária colaboram para a evolução 
da criança fazendo com que educadores 
percebam que crianças que tem contato 
diariamente com textos literários são mais 
criativas. Portanto contar histórias para os 
pequenos é fundamental para despertar 
as potencialidades reflexivas, para o 
desenvolvimento e a formação cognitiva das 

crianças. Afinal, a criança que cresce ouvindo 
histórias, vive emoções e é estimulada a ser 
um leitor crítico no futuro.

Infelizmente a denominação infantil faz 
com que esta modalidade literária seja 
considerada menor por alguns. A palavra 
literatura independente do adjetivo que 
receba, é arte e deleite. Sendo assim, o termo 
infantil associado à literatura não significa 
que ela tenha sido feita necessariamente 
para crianças. Na verdade, a literatura infantil 
corresponde de alguma maneira aos anseios 
do leitor.

A literatura infantil leva a criança à 
descoberta do mundo, onde sonhos e 
realidade se incorporam, onde a realidade e a 
fantasia estão intimamente ligadas, fazendo 
a criança viajar, descobrir e atuar num mundo 
mágico; podendo modificar a realidade seja 
ela boa ou ruim. 

Por intermédio de uma boa história pode-
se descobrir outros lugares, outros tempos, 
outros maneiras de agir e ser, outras regras, 
outra ética, forma ótica. É ficar sabendo 
história, filosofia, direito, política, sociologia, 
antropologia, etc. sem precisar saber o nome 
disso tudo. (ABRAMOVICH, 1997, p.17).            
Contar ou ler histórias para as crianças 
desde pequenas será de grande importância 
para despertar nelas o gosto pela leitura e 
assim contribuir para o seu desenvolvimento 
e aprendizagem.

Para contar uma história – seja qual for 
– é bom saber como se faz. Afinal, nela se 
descobrem palavras novas, se entra em 
contato com a música e com a sonoridade das 
frases, dos nomes... Capta o ritmo, a cadência 
do conto, fluindo como uma canção... Ou 
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se brinca com a melodia dos versos, com o 
acerto das rimas, com o jogo das palavras... 
Contar histórias é uma arte... E tão linda! É 
ela que equilibra o que é ouvido com o que é 
sentido, e por isso não é nem remotamente 
declaração ou teatro... Ela é o uso simples e 
harmônico da voz. (ABRAMOVICH, 1997, 
p.18) 

O professor que conta história, abre 
as portas da imaginação infantil, levando 
a criança para um mundo maravilhoso 
e mágico, repleto de ternura, carinho e 
suspense.  Portanto, ao contar uma história 
o professor deve conhecer bem o enredo, 
pois assim estará se envolvendo com o tema, 
vivendo-o e emocionando-se. É importante 
também ter uma voz clara e agradável, que 
se modifica de acordo com a situação e os 
personagens. Dosar e não exagerar na carga 
de emoção. 

Para as crianças da Educação Infantil 
é importante que as histórias tenham 
linguagem simples, clara e de acordo com 
os interesses e maturidade. Devem ter 
uma narrativa interessante e agradável que 
despertem a curiosidade e a imaginação. Nas 
histórias de fadas, por exemplo, ¨ Era uma 
vez...¨ leva as crianças ao mundo do encanto 
e da magia. Por isso, o professor deverá 
sempre contar histórias que contenham 
personagens fantásticos. 

As fábulas também são histórias que as 
crianças da Educação Infantil gostam muito, 
levando-as a entrar no mundo de fantasias e 
imaginação. O professor deve narrar contos 
que apresentem repetições, diálogos, sons, 
etc., pois as crianças adoram participar 
ativamente da história repetindo palavras, 

imitando sons e as vozes de animais.  
Narrar à história de forma descontraída 

é uma maneira de prender a atenção das 
crianças, com narrativas curtas e atraentes, 
usando a entonação da voz, falar baixinho 
quando o personagem é calmo, aumentar o 
tom de voz quando é exaltado. Também se 
podem usar recursos variados para ajudar no 
sucesso da narrativa.  

 Era uma vez... ¨, ou qualquer outra forma 
que agrade ao contador e aos ouvintes... Ah, 
e segurar o escutador desde o início, pois 
se ele se desinteressa de cara, não vai ser 
na metade ou quase no finalzinho que vai 
mergulhar... Ah, não precisa ter pressa em 
acabar, ao contrário, ir curtindo o ritmo e 
tempo que cada narrativa pede e até exige... É 
importante saber dizer que a história acabou 
de um jeito especial, por exemplo, “Entrou 
por uma porta, saiu pela outra, quem quiser 
que conte outra...” Ou outro refrão que faça 
parte do jogo cúmplice entre a criança e o 
narrador. (ABRAMOVICH, 1997, p.21-22).

Também é importante antes de contar  
uma história saber se o assunto é  
interessante, se consegue agradar as 
crianças e demonstra riqueza de imaginação. 
É preciso que desperte o entusiasmo, motive 
a atenção e transmita confiança.

A CRINÇA PEQUENA E A 
HISTÓRIA

O contato da criança com o maior 
número possível de situações que visem 
o desenvolvimento da linguagem oral e 
escrita auxilia-as a terem ações cada vez 
mais competentes em diferentes contextos. 
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Este se constitui, então, o grande desafio 
da educação: construir base para que as 
crianças possam desenvolver-se como 
pessoas plenas de direitos, a fim de poderem 
participar criticamente da cultura social.

A linguagem oral, como capacidade 
tipicamente humana, tem na fala sua 
manifestação, o que habilita o ser humano a 
comunicar ideias, pensamentos e intenções 
de diversas naturezas. A criança pequena 
ao ingressar na escola, fala pouco, quase 
nada, ou nada fala. E é neste ambiente que 
vai construindo a sua oralidade, quando em 
ações cotidianas planejadas pelo professor, 
tiver oportunidade de ouvir e ser ouvido 
tanto pelos adultos, como pelos colegas da 
mesma idade. 

Crianças até três anos demonstram 
aumento constante do vocabulário, utilizam 
sentenças simples e criam palavras para 
expressar suas necessidades. Nesta faixa 
etária as crianças gostam de: 

- ouvir histórias curtas e rimadas; 
- observar as gravuras e ouvir músicas; 
- imitar gestos e sons; 
- gostam de ouvir os adultos repetir as 

sílabas que pronunciam; 
- encontram grande satisfação em ouvir; 
- mudam rapidamente de assunto; 
- possuem atenção dispersiva; 
Tipos de histórias: 
- histórias de bichinhos, brinquedos e 

outros objetos humanizados; 
- histórias dramatizadas com sons e gestos; 
- histórias utilizando imagens;
 Entre os três e quatro anos, as crianças 

estão na fase do realismo imaginário. Para 
elas, a imitação representa a realidade e todas 

as coisas são vivas e dotadas de sentimentos, 
as crianças nesta faixa etária: 

- apresentam maior capacidade de 
concentração; 

- possuem maior concentração da 
sequência lógica; 

- gostam de brincar com jogos e adivinhas; 
- conquistam a própria linguagem. 
Tipos de histórias: 
- histórias rítmicas e rimadas; 
- histórias de objetos e animais 

humanizados; 
- histórias da vida real; 
- histórias de repetição. 
Crianças entre quatro e cinco anos 

possuem uma capacidade de expressão 
verbal mais desenvolvida e maior capacidade 
de concentração. Nessa faixa etária as 
crianças são capazes de ouvir histórias 
por um tempo maior e também repetir a 
sequência dos fatos. 

Tipos de histórias: 
- contos de fadas com enredo simples; 
- histórias de animais, brinquedos e outros 

objetos; 
- histórias de repetição e acumulativas; 
- histórias da vida real.  
Na faixa etária entre cinco e seis anos, as 

crianças encontram-se no início do processo 
de socialização e possuem maior capacidade 
de concentração, ou seja: 

 - apreciam a companhia de outras crianças; 
- cooperam bastante; 
- formam grupos de amigos; 
- interessam por histórias mais longas, 

com enredos simples; 
- esperam a sua vez em conversas; 
Tipos de histórias: 
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- contos de fadas com enredo simples; 
- histórias de animais; 
- contos de humor; 
- histórias com muita ação; 
- histórias que representam a realidade. 
De acordo com Garcia. (2003) há um 

verdadeiro tesouro de histórias que abrem 
as portas do imaginário, fazendo com que 
o aprendizado seja um momento rico e 
prazeroso. “Enfim, quando aprendemos 
por intermédio das histórias, nunca nos 
esquecemos, pois esse é um aprendizado que 
dura para sempre”. (GARCIA, 2003, p.10).

Segundo Ziberman (2004) quando o ato 
de contar história infantil é colocado como 
recurso pedagógico à narração trará para cada 
criança um espaço para momentos de alegria 
e sentimento de prazer por meio da leitura, 
além de auxiliar a compreender a si próprio 
e ao mundo a sua volta. Contar histórias é 
uma maneira de divertir, de estimular a união 
e principalmente uma forma muito eficiente 
de ajudar a criança a despertar o prazer da 
leitura e a busca de autoconhecimento.

A sociedade contemporânea está em 
processo de mudanças em grande parte 
pelas tecnologias, que atingem intensamente 
as novas gerações. O uso das tecnologias 
proporciona um novo estilo de leitura, que 
tem sua abordagem ampliada e desvinculada 
da escola e do livro textual. Nesse sentido, 
as instituições que tem crianças como 
público alvo devem atentar para os 
paradigmas da geração que cresce no campo 
da interatividade da comunicação onde o 
leitor passa a ter um papel diferenciado 
de expressão estreitando cada vez mais a 
relação com a leitura e escrita. 

Por outro lado considera-se que contar 
histórias é uma arte milenar que pode ser 
utilizada como uma estratégia eficiente para 
a formação da criança e futuros leitores. 
Portanto ler histórias para crianças é uma 
atividade lúdica e pedagógica que pode 
estar ao alcance do professor em sala de 
aula como um instrumento de trabalho, um 
recurso importante para o aprendizado do 
aluno, e consequentemente, para a formação 
do futuro leitor. 

Segundo Abramovich (1997) por meio 
de uma história pode-se descobrir outros 
lugares, outros tempos, outros jeitos de 
agir e de ser, outra ética, outra ótica... É 
ficar sabendo História, Geografia, Filosofia, 
Política, Sociologia, sem precisar saber o 
nome disso tudo... 

O professor quando conta uma história 
fazendo uma ponte entre o leitor e o livro, 
criando um elo imaginário, contribui para 
aquisição da linguagem, estimulando a 
observação, facilitando a expressão de ideias 
e desenvolvendo a capacidade cognitiva de 
perceber o livro como um instrumento de 
informação. 

Para Coelho (1999), a história não acaba 
quando chega ao fim, ela permanece na 
mente da criança, que a incorpora como um 
alimento de sua imaginação criadora. Além 
de ser uma atividade lúdica, o ato de contar 
histórias trabalha a emoção, a socialização, 
a atenção, é uma nova forma de ensinar 
e de aprender.  Contar histórias, além de 
apresentar o mundo, oferece à criança 
um sentimento de pertencer à cultura e à 
família, nos aproximamos afetivamente dela: 
na entonação da voz, na escolha de uma 
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Ao término da pesquisa conclui-se que criança que houve 
histórias desde cedo, que tem contato com livros e que 
seja estimulada terá um desenvolvimento favorável ao seu 
vocabulário, bem como a prontidão para a leitura.  Sendo 
assim, pode-se dizer que a capacidade de ler está intimamente 
ligada a motivação. Infelizmente são poucos os pais que se 
dedicam efetivamente em estimular esta capacidade nos 
filhos. Outro fator que contribui positivamente em relação à 
leitura é a influência do educador. Nesta perspectiva, cabe ao 
professor desempenhar um importante papel: o de ensinar a 
criança a gostar de ler. 

Se o professor acreditar que além de informar, instruir ou 
ensinar, o livro pode dar prazer, encontrará meios de mostrar 
isso à criança. E ela vai se interessar por ele, vai querer buscar 
no livro esta alegria e prazer. Enfim, a literatura infantil 
é um amplo campo de estudos que exige do professor 
conhecimento para saber adequar os livros às crianças, 
gerando um momento propício de prazer e estimulação para 
a leitura. Provavelmente assim estaremos formando leitores 
assíduos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

história que consideramos interessante, além de apresentar 
o mundo em toda sua complexidade. 

Conforme Gillig (1999) educadores que trabalham na 
educação infantil sabem a importância da hora do conto 
para as crianças pequenas, porque conhecem o fascínio que 
podem exercer sobre elas por meio desta atividade.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO:  O presente artigo discute a música como ferramenta pedagógica na educação 
infantil e teve como seu problema entender os aspectos favoráveis que o ensino de música 
pode proporcionar às crianças da Educação Infantil, O objetivo geral deste artigo foi analisar 
as contribuições que o ensino de música pode proporcionar no desenvolvimento das 
crianças na educação infantil e demostra com objetivos específicos: verificar a importância 
do aprendizado de música na socialização e aprendizagem, conhecer a dinâmica do ensino 
de música nas escolas, perceber as formas de interação da música com os demais eixos de 
trabalho nesta fase da escolarização e analisar as contribuições que o ensino de música 
pode proporcionar no desenvolvimento das crianças na educação infantil. Para a realização 
deste presente artigo escolheu-se a revisão bibliográfica como metodologia de pesquisa. A 
coleta de dados foi realizada por meio de livros e publicações como monografias, trabalhos 
de conclusão de curso, entrevistas com estudiosos da área, legislações e artigos.

Palavras-Chave: Ensino de música; educação infantil;
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INTRODUÇÃO

Desenvolvemos o conceito de 
musicalização e quais são os seus objetivos, 
partindo das concepções de Gainza (1988) 
e Penna (2008). O objetivo deste artigo foi 
compreender quais as aprendizagens que 
ocorreram na utilização da Música como 
processo de ensino e aprendizagem.

De acordo com os documentos do 
Referencial Curricular para a Educação 
Infantil (RCNEI): 

A música é a linguagem que se traduz 
em formas sonoras capazes de expressar 
e comunicar sensações, sentimentos e 
pensamentos, por meio da organização e 
relacionamento expressivo entre o som e o 
silêncio. A música está presente em todas 
as culturas, nas mais diversas situações: 
festas e comemorações, rituais religiosos, 
manifestações cívicas, políticas etc. (BRASIL, 
1998, p. 45).

A música exerce forte atração sobre os 
seres humanos, fazendo mesmo que de forma 
inconsciente que nos relacionemos com ela, 
muitas vezes quando a ouvimos começamos 
a nos familiarizar, movimentando o corpo ou 
cantarolando pequenas partes da melodia. 
As crianças quando brincam ou interagem 
com o universo sonoro, acabam descobrindo 
mesmo que de maneira simples, formas 
diferentes de se fazer música. 

De acordo com Joly (2003): 
A criança, por meio da brincadeira, 

relaciona-se com o mundo que descobre a 
cada dia e é dessa forma que faz música: 
brincando. Sempre receptiva e curiosa, ela 
pesquisa materiais sonoros, inventa melodias 

e ouve com prazer a música de diferentes 
povos e lugares. (p. 116). 

Por meio das brincadeiras podemos 
observar que as crianças ao brincar com os 
objetos sonoros que estão ao seu alcance, 
experimentar as possibilidades da sua voz e 
imitar o que ouve, começa a categorizar e a 
dar significado aos sons que antes estavam 
isolados e não eram compreendidos e nem 
percebidos por elas. Pensando na importância 
que essa experiência pode proporcionar para 
a criança Maffioletti (2007) escreve que: “É 
isso que fará dela um ser humano capaz de 
compreender os sons de sua cultura [...]” 
(p. 130). E é por meio desse contato que 
o ser humano começa a desenvolver uma 
identidade com a música que está a sua 
volta. Fazendo com isso que ela assume 
significados diferenciados em cada cultura, 
pois segundo Penna (2008) devido a ela ser:

[...] uma linguagem cultural, consideramos 
familiar aquele tipo de música que faz parte 
de nossa vivência; justamente porque o fazer 
parte de nossa vivência permite que nós nos 
familiarizemos com os seus princípios de 
organização sonora, o que torna uma música 
significativa para nós. (p. 21).

Com base em pesquisas bibliográficas 
podemos destacar a importância do ensino 
da música nas escolas, onde dessa forma 
torna-se importante para a criança começar 
a se relacionar com a música ainda que seja 
no ambiente escolar, pois é nessa fase que 
ela constrói os saberes que irá utilizar para o 
resto de sua vida.

Mas para isso é importante que elas 
consigam entendê-la. Gordon (2000) ressalta 
que:
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Através da música, as crianças aprendem a 
conhecer-se a si próprias, aos outros e à vida. 
E, o que é mais importante, através da música 
as crianças são mais capazes de desenvolver 
e sustentar a sua imaginação e criatividade 
ousada. Dado que não se passa um dia sem 
que, duma forma ou doutra, as crianças não 
ouçam ou participem em [sic] música, é-lhes 
vantajoso que a compreendam. Apenas 
então poderão aprender a apreciar, ouvir e 
participar na música que acham ser boa, e é 
através dessa percepção que a vida ganha 
mais sentido. (p. 6). 

A educação musical vem sendo apontada 
como uma importantíssima área de 
conhecimento, em conjunto com as demais 
áreas como a oral e escrita, desenvolvendo 
os alunos individual e socialmente.

Para a realização deste presente artigo 
escolheu-se a revisão bibliográfica como 
metodologia de pesquisa. Segundo Gil (2002, 
p.44), a revisão bibliográfica “é desenvolvida 
com base em material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos 
científicos”. Ainda de acordo com autor 
“Embora em quase todos os estudos seja 
exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, 
há pesquisas desenvolvidas exclusivamente 
a partir de fontes bibliográficas”.

A coleta de dados foi realizada por meio 
de livros e publicações como monografias, 
trabalhos de conclusão de curso, entrevistas 
com estudiosos da área, legislações e artigos.

O objetivo principal deste artigo é  
analisar as contribuições que o ensino 
de música pode proporcionar no 
desenvolvimento das crianças na educação 
infantil e a forma como é usada pelos 

educadores que atuam nesta faixa etária. 
Os objetivos específicos que orientaram o 

estudo foram: 
• Entender os aspectos favoráveis que 

o ensino de música pode proporcionar às 
crianças da Educação Infantil.

• Perceber as formas de interação da 
música com os demais eixos de trabalho, ou 
seja, como a música pode auxiliar em diversas 
atividades pedagógicas na educação infantil.

• Analisar as contribuições que o 
ensino de música pode proporcionar no 
desenvolvimento das crianças na educação 
infantil.

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Segundo Bréscia (2003), a música é uma 
linguagem universal, tendo participado da 
história da humanidade desde as primeiras 
civilizações. Com o desenvolvimento das 
sociedades, a música também passou a 
ser utilizada em louvor a líderes, como a 
executada nas procissões reais do antigo 
Egito e na Suméria. 

Snyders (1997) diz que a música está 
presente em diversas situações da vida 
humana. Existe música para adormecer, 
música para dançar, para chorar os mortos, 
para conclamar o povo a lutar, o que remonta 
a sua função ritualística. Presente na vida 
diária de alguns povos, ainda hoje é tocada e 
dançada por todos, seguindo costumes que 
respeitam as festividades e os momentos 
próprios a cada manifestação musical. 
Nesses contextos, as crianças entram em 
contato com a cultura musical desde muito  
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assim começam a aprender suas tradições 
musicais.

Pitágoras de Samos, filósofo grego da 
Antiguidade, ensinava como determinados 
acordes musicais e certas melodias criavam 
reações definidas no organismo humano. 
“Pitágoras demonstrou que a sequência 
correta de sons, se tocada musicalmente 
num instrumento, pode mudar padrões de 
comportamento e acelerar o processo de 
cura” (BRÉSCIA, p. 31, 2003).

 Beyer (1988) considera a música uma forma 
de linguagem que se dá posteriormente a fala. 
Sendo que esse processo Piaget denomina 
como decalagem (defasagem), porém não se 
pode considerar um atraso cognitivo, mas um 
acontecimento que antecede o outro. Esse 
mesmo autor afirma que há uma decalagem 
na aquisição da linguagem musical, mas que 
acontece devido à linguagem musical ser 
mais complexa que a fala, pois a linguagem 
musical se constitui de um número maior de 
parâmetros sonoros em relação à linguagem 
falada.

Já a teoria de Howard Gardner considera a 
música como uma das múltiplas inteligências 
que podem ser desenvolvidas desde muito 
pequenos, pois a música está fortemente 
ligada no mundo das crianças, podendo 
provocar sensações de bem-estar até mesmo 
dentro do útero materno. A área cerebral 
responsável pela música está muito próxima 
da área do raciocínio lógico matemático, está 
ligada a concentração, a memorização e a 
coordenação motora. 

Sendo assim a música pode contribuir 
muito para o crescimento saudável e alegre 
da criança em todos os aspectos da sua vida. 

Inteligência musical - Esta inteligência 
se manifesta através de uma habilidade 
para apreciar, compor ou reproduzir uma 
peça musical. Inclui discriminação de sons, 
habilidade para perceber temas musicais, 
sensibilidade para ritmos, texturas e 
timbre, e habilidade para produzir e/ou 
reproduzir música. A criança pequena com 
habilidade musical especial percebe desde 
cedo diferentes sons no seu ambiente e, 
frequentemente, canta para si mesma. 
(GAMA, 1998, p. 1). 

“A música é uma linguagem criada pelo 
homem para expressar suas ideias e seus 
sentimentos, por isso está tão próxima 
de todos nós”. (CRAIDY; KAERCHER, 
2001, p. 130). Ela estimula também o 
desenvolvimento psicológico da criança, 
pois contribui significativamente para que as 
crianças possam reestruturar suas emoções, 
alcançando um equilíbrio natural. 

a música não é só uma técnica de compor 
sons (e silêncios), mas um meio de refletir e 
de abrir a cabeça do ouvinte para o mundo... 
Com sua recusa a qualquer predeterminação 
em música, propõe o imprevisível como lema, 
um exercício de liberdade que ele gostaria de 
ver estendido à própria vida, pois ‘tudo o que 
fazemos’ (todos os sons, ruídos e não-sons 
incluídos) ‘é música’. (CAGE, 1985 p. 5). 

Beyer (1988) faz uma crítica a visão 
inatista para uma construção de uma teoria 
cognitiva em música, pois segundo ela a 
teoria de educação musical deveria ser 
construída sobre o “fazer musical, decorrente 
da necessidade epistemológica em que o 
sujeito se encontra”. Abordagem essa onde, 
qualquer sujeito pode aprender música, 
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desde que se interesse por ela, pois através 
do conflito cognitivo, como explica a teoria 
piagetiana o desenvolvimento musical pode 
ser desencadeado.

Ao se deparar com um objeto novo, 
o sujeito é levado a modificar seus 
esquemas para adaptá-los ao novo objeto 
num mecanismo adaptativo chamado 
acomodação. Sendo assim é extremamente 
relevante trabalhar a linguagem musical 
com as crianças independentemente se elas 
reagem prontamente ou não às primeiras 
invertidas musicais. 

O termo musicalização infantil adquire 
uma conotação específica, caracterizando o 
processo de educação musical por meio de 
um conjunto de atividades lúdicas, em que as 
noções básicas de ritmo, melodia, compasso, 
métrica, som, tonalidade, leitura e escrita 
musicais são apresentadas à criança por 
meio de canções, jogos, pequenas danças, 
exercícios de movimento, relaxamento 
e prática em pequenos conjuntos 
instrumentais. (BRITO, 2003 p. 45). 

Nessa perspectiva, a música na educação 
infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental das Escolas públicas e privadas 
de todo o Brasil teve até 2011 para incluir 
o ensino de Música em sua grade curricular. 
A exigência surgiu com a lei nº 11.769, 
sancionada em 18 de agosto de 2008, que 
determina que a música deva ser conteúdo 
obrigatório em toda a Educação Básica. 
“O objetivo não é formar músicos, mas 
desenvolver a criatividade, a sensibilidade e 
a integração dos alunos”, diz Clélia Craveiro. 
(COSTA; BERNARDINO; QUEEN, 2013 p. 1).  

[...] a música contribui para a formação 

integral do indivíduo, reverencia os valores 
culturais, difunde o senso estético, promove 
a sociabilidade e a expressividade, introduz 
o sentido de parceria e cooperação, e auxilia 
o desenvolvimento motor, pois trabalha 
com a sincronia de movimentos”, explica 
Sonia Regina Albano de Lima. (COSTA; 
BERNARDINO; QUEEN, 2013 p. 1). 

O Ministério da Educação (MEC) 
recomenda que além das noções básicas 
de música, dos cantos cívicos nacionais e 
dos sons dos instrumentos de orquestra, os 
alunos aprendam cantos, ritmos, danças e 
sons de instrumentos regionais e folclóricos 
para conhecerem a diversidade cultural do 
Brasil. O trabalho com música desenvolve 
as habilidades físico-cinestésica, espacial, 
lógico-matemática, verbal e musical, as 
zonas importantes do corpo físico e psíquico 
são acionadas ao entrar em contato com a 
música. Por meio dela a criança consegue 
expressar emoções que não consegue 
expressar com palavras. 

Seria de grande valia que as faculdades 
de pedagogia contemplassem a disciplina 
música, ensinando, por exemplo, como usar 
a música em sala de aula, além de explicar 
o que é a educação musical e como ela 
pode ser parceira no processo ensino-
aprendizagem, pois, cada criança possui uma 
maneira de se expor, de chamar a atenção 
do outro, e muitas vezes querer a atenção 
voltada somente para si. É fundamental 
que fiquemos atentos aos seus gestos, seus 
interesses e desejos para que, em conjunto, 
um bom trabalho possa ser executado com 
elas, pois possuem capacidades de aprender 
e compreender com facilidade. O que nós,  
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educadoras, precisamos é explorar o que 
nossos alunos têm a oferecer. cedo e 

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA 
NO DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL.

A influência da música no desenvolvimento 
da criança já é valorizada pelo PCN 
(Parâmetros Curriculares Nacionais) ao 
descrever que: “A diversidade permite ao 
aluno a construção de hipóteses sobre o 
lugar de cada obra no patrimônio musical da 
humanidade, aprimorando sua condição de 
avaliar a qualidade das próprias produções e 
as dos outros”. (BRASIL, 2001, p.75).

Para Chiarelli (2005), a música é importante 
para o desenvolvimento da inteligência e 
a interação social da criança e a harmonia 
pessoal, facilitando a integração e a inclusão.

Com base no que diz o autor, podemos 
pensar sobre quais são as funções do 
ensino de música na educação infantil, nos 
levando ao cotidiano escolar e as práticas 
dos professores e seus alunos, de como a 
música aparece e suas particularidades, suas 
possibilidades e linguagens. 

Presente em diversas atividades da vida 
humana, a música se apresenta também de 
muitas formas no contexto da educação 
infantil. No cotidiano escolar, podemos nos 
deparar com a música nas diversas situações, 
como nos momentos de chegada, hora do 
lanche, nas comemorações escolares como 
danças, nas recreações e festividades em 
geral. 

A música também se mostra presente 
na vida das crianças em relação ao mundo, 

onde a criança na interação com seus pais, 
avós e fontes como: televisão, rádio e 
outros mecanismos de telecomunicação que 
rodeiam o dia a dia da criança, fazem com 
que a criança forme um repertório inicial no 
seu novo universo sonoro.

Em relação a isso o RCNEI explica que:
“O ambiente sonoro, assim como 

presença da música em diferentes e variadas 
situações do cotidiano fazem com que os 
bebês, e crianças iniciem seu processo de 
musicalização de forma intuitiva. Adultos 
cantam melodias curtas, cantigas de ninar, 
fazem brincadeiras cantadas, com rimas 
parlendas, reconhecendo o fascínio que tais 
jogos exercem”. (Brasil, 1998. p.51).

Segundo Nogueira (2003, p.01) a música é 
entendida como experiência que:

“[...] acompanha os seres humanos em 
praticamente todos os momentos de sua 
trajetória neste planeta. E, particularmente 
nos tempos atuais, deve ser vista como 
umas das mais importantes formas 18 de 
comunicação [...]. A experiência musical não 
pode ser ignorada, mas sim compreendida, 
analisada e transformadas criticamente”.

A música se planejada de uma forma 
contextualizada é uma importante 
ferramenta pedagógica para auxiliar as 
crianças em seu desenvolvimento. A prática 
da educação musical na educação infantil 
está relacionada a cultura e aos saberes que 
os educadores trazem de suas experiências 
pessoais e até do senso comum. Com isso 
a utilização da música quando adquirida 
através da vivencia possibilita sua utilização 
em ação pedagógica.

Para Bréscia (2003) a musicalização é um 
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processo de construção do conhecimento, 
que tem como objetivo despertar e 
desenvolver o gosto musical, favorecendo 
o desenvolvimento da sensibilidade, 
criatividade, senso rítmico, do prazer de 
ouvir música, da imaginação, memória, 
concentração, atenção, autodisciplina, 
do respeito ao próximo, da socialização 
e afetividade, também contribuindo para 
uma efetiva consciência corporal e de 
movimentação.

O professor de educação infantil tem 
um importante papel no desenvolvimento 
da música na vida das crianças e podemos 
dizer que desenvolvendo atividades de 
musicalização permitem que a criança 
conheça melhor a si mesma, desenvolvendo 
sua noção de esquema corporal, também 
permitem a comunicação com o outro. 
Weigel (1988) e Barreto (2000) afirmam 
que atividades podem contribuir de maneira 
indelével como reforço no desenvolvimento 
cognitivo/ linguístico, psicomotor e sócio-
afetivo da criança, da seguinte forma:

• Desenvolvimento cognitivo/ 
linguístico: a fonte de conhecimento 
da criança são as situações que ela tem 
oportunidade de experimentar em seu dia a 
dia. Nesse sentido, as experiências rítmicas 
musicais que permitem uma participação 
ativa favorecem o desenvolvimento dos 
sentidos das crianças. 

Ao trabalhar com os sons ela desenvolve 
sua acuidade auditiva; ao acompanhar 
gestos ou dançar ela está trabalhando a 
coordenação motora e a atenção; ao cantar 
ou imitar sons ela está descobrindo suas 
capacidades e estabelecendo relações com o 

ambiente em que vive.
• Desenvolvimento psicomotor: as 

atividades musicais oferecem inúmeras 
oportunidades para que a criança aprimore 
sua habilidade motora, aprenda a controlar 
seus músculos e mova-se com desenvoltura. 
O ritmo tem um papel importante na 
formação e equilíbrio do sistema nervoso. 
Isto porque toda expressão musical ativa 
age sobre a mente, favorecendo a descarga 
emocional, a reação motora e aliviando as 
tensões. Atividades como cantar fazendo 
gestos, dançar, bater palmas, pés, são 
experiências importantes para a criança, pois 
elas permitem que se desenvolva o senso 
rítmico, a coordenação motora, fatores 
importantes também para o processo de 
aquisição da leitura e da escrita.

• Desenvolvimento sócio-afetivo: 
a criança aos poucos vai formando sua 
identidade, percebendo-se diferente dos 
outros e ao mesmo tempo buscando 
integrar-se com os outros. Através do 
desenvolvimento da autoestima ela aprende 
a se aceitar como é, com suas capacidades 
e limitações. As atividades musicais 
coletivas favorecem o desenvolvimento da 
socialização, estimulando a compreensão, a 
participação e a cooperação. Dessa forma 
a criança vai desenvolvendo o conceito 
de grupo. Além disso, ao expressar-se 
musicalmente em atividades que lhe deem 
prazer, ela demonstra seus sentimentos, 
libera suas emoções, desenvolvendo um 
sentimento de segurança e auto-realização. 
(CHIARELLI; BARRETO, 2005).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou identificar e apresentar a importância da 
música voltada para alunos da educação infantil, mostrando 
com esta perspectiva, que a música é concebida como um 
universo que conjuga expressão de sentimentos, ideias, 
valores culturais e facilita a comunicação do indivíduo consigo 
mesmo e com o meio em que vive. Ao atender diferentes 
aspectos do desenvolvimento humano: físico, mental, social, 
emocional e espiritual, a música pode ser considerada um 
agente facilitador do processo educacional. 

Seus benefícios e vantagens são visíveis, em relação a 
crianças que possuem pouco contato com a música. É possível 
concluir que a música se faz importante por desenvolver o 
cognitivo dos alunos, preparando-os para a alfabetização.

Contudo esse artigo buscou analisar e demostrar que 
a música quando trabalhada desde cedo no contexto 
escolar das crianças ajuda de maneira lúdica e prazerosa o 
aprendizado e o trabalho em equipe, fazendo-se necessária a 
sensibilização dos educadores para despertar a sensibilização 
e conscientização das possibilidades que a música oferece 
para o bem-estar e o crescimento do saber dos alunos.
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A IMPORTÂNCIA DA 
PSICOMOTRICIDADE
RESUMO:  A saúde, bem primordial e essencial ao ser vivo, aponta um sentido sinônimo a 
infância e juventude, entretanto, no percurso de nossa história somos surpreendidos por 
experiências que marcam essa passagem, exigindo de nós criatividade, inovação e capacidade 
para transformar e adaptar recursos já existentes em outros que somarão resultados e 
acrescentarão alternativas aos que por algum motivo não dispõem dessa oportunidade. 
Visando a melhoria na qualidade de vida e baseando-se num processo de humanização, é 
que as áreas da Saúde e Educação, criaram a Psicopedagogia, com a missão de estudar o 
processo de construção do conhecimento nos indivíduos, propondo-se a identificar os pontos 
que possam, porventura, estar travando essa aprendizagem; atuar de maneira preventiva 
para evitá-los e, ainda, propiciar estratégias e ferramentas que possibilitem facilitar esse 
aprendizado. Visto que, escolas precisam cada vez mais de professores preparados, apto para 
trabalhar a psicomotricidade que é a base fundamental para o processo de aprendizagem 
das crianças. Dessa maneira, compreendemos que a psicomotricidade contribui para o 
desenvolvimento global da criança, considerando o físico, o afetivo e até o cognitivo.

Palavras-Chave: Alfabetização; Educação; Formação; Psicopedagogia; Psicomotricidade.
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INTRODUÇÃO

Esse artigo tem com a finalidade de 
conhecer da origem, história, evolução, 
conceitos, abrangência, objetivos, rotina e 
resultados do percurso da Psicomotricidade 
e o papel do professor com formação em 
psicopedagogia.

Este trabalho foi baseado na conjectura  
que o educador, frente ao desafio de atender 
seus alunos e desenvolve-los, adquire 
um caráter de pesquisador/observador, 
contribuindo para a realização das intenções 
da educação psicomotora. Pois não há 
psicopedagogo dentro da instituição escolar 
como deveria. Precisamos compreender 
a função da psicomotricidade para o 
desenvolvimento motor.

Nas nossas escolas não há muitos 
educadores com a formação adequada, ou 
alguém que tenha formação para atender 
a todos os educadores auxiliando-o, os 
demais funcionários para que nossos 
educandos possam ter uma melhor forma de 
aprendizado, uma chance de não se tornar 
um fracasso na vida escolar e na vida em 
sociedade.

Nem todos os professores se interessam, 
ou possuem aptidão para procurar saber 
sobre psicomotricidade, mas poderia ter 
incentivo governamental para poder estudar 
o assunto, mudando um pouco o seu ver o 
indivíduo e seu desenvolvimento e mudar o 
seu trabalho como um todo.

Podemos e devemos levar esse assunto 
às diversas esferas da sociedade para poder 
atender todo mundo, pois dentro das escolas 
existem crianças que precisam de diversos 

atendimentos especializados.
A autonomia do ser humano por 

muito tempo ficou condicionada a essa  
instabilidade, a essa alternativa que 
lhe possibilitasse integrar profissionais 
capacitados em busca do equilíbrio do corpo 
e da mente, quando sozinhos não alcançam 
sintonia.

A nossa visão de um aluno ideal, discípulo 
saudável, perfeito, limpo e preparado para 
assimilar suas ideias, hoje descartado, observa 
que o sonho se torna um pesadelo se não 
trabalhado em tempo hábil, o investimento 
no recurso humano, tecnologia e qualidade 
de vida se mantém como prioridades na 
busca de resultados que aparecem do 
esforço da família que busca ajuda assim 
que observa qualquer alteração no quadro 
comportamental da criança; do educador 
que acompanha os problemas das crianças 
dentro do ambiente escolar e do médico que 
descarta o problema clínico se necessário.

Várias famílias só veem a escola como 
um lugar seguro para deixarem seus filhos 
por algumas horas do dia, para que possam 
trabalhar, não pensando também se esta 
sendo bem atendido, se esta aprendendo o 
que deve aprender, se acompanha bem as 
aulas. 

Todo educador pode desempenhar um 
importante papel na percepção que algum 
aluno precisa de mais atenção, de que 
esses têm potencialidades e limitações 
diferentes. O psicopedagogo deve sugerir 
propostas de atividades em que os alunos 
sejam estimulados sobre suas habilidades 
e identificadas suas limitações, incluindo 
todos os alunos.
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Identificar, trazendo propostas de trabalho 
para o aluno que necessita de apoio sempre 
ajuda, para que ele se sinta especial e capaz 
de concluir sua educação. Diminuindo um 
pouco o fracasso escolar. 

Esse trabalho tem como objetivo analisar 
a importância do movimento do corpo e das 
dinâmicas na educação infantil, com crianças 
de cinco anos juntos com os professores 
e observar a utilização das brincadeiras e 
dinâmicas na capacidade de aprendizagem 
dos alunos pequenos.

Com esse trabalho tentamos mostrar que 
o educador deve produzir o seu próprio 
conhecimento e deve assumir uma postura 
capaz de pensar e de examinar diariamente 
suas aulas e suas atitudes cotidianas, 
ensinando com amor e dedicação, formando 
alunos cidadãos, fazendo com que por meio 
de movimentos do corpo, sozinho ou em 
grupo, construam aprendizados importantes 
para a vida.

O objetivo desse estudo foi discutir 
atitudes e comportamentos do professor, em 
formação inicial e que atuam na educação 
básica, em relação ao brincar e a partir de 
sua experiência na participação em uma 
atividade lúdica, que utilize os movimentos 
do corpo para auxiliar na alfabetização.

Refletir sobre como podemos melhorar 
o desempenho do aprendizado de nossos 
alunos, introduzindo o lúdico como fator 
central da didática escolar, explorando da 
melhor maneira os movimentos do corpo, 
para o desenvolvimento do cognitivo.

Fazendo com que os educadores 
desenvolvam uma prática educacional 
voltada para seus alunos, tornando-os 

pessoas atuantes e críticos.
Precisamos tomar consciência que nossas 

atitudes como educadores de devem ser 
repensadas, elevando o conhecimento do 
professor à respeito das atividades lúdicas.

O jogo e o brincar devem ser um tema 
bastante estudado dentro das escolas tanto 
nas de educação infantil, como nas escolas de 
fundamental dos anos iniciais, onde a criança 
esta dentro da fase correta para aprender 
diversos valores e com isso aprendem de 
forma mais significativa.

O educador que deixa as crianças livres 
às vezes é visto como um marginal, pois 
não apresenta uma ordem dentro de sala de 
aula, mas isso precisa ser trabalhado entre 
seus pares e superiores. Observar seus 
movimentos, como anda, como pula, como 
segura, é de tamanha importância para o 
desenvolvimento cognitivo como um todo.

PSICOMOTRICIDADE E A SUA 
IMPORTÂNCIA

O corpo humano sempre foi valorizado, 
podemos perceber no pensamento da cultura 
grega o culto ao esplendor físico, retratado 
em obras de arte e esculturas daquela época 
pode dizer isso. Por um longo tempo, o ser 
humano foi entendido de forma fragmentada, 
isso quer dizer que já eram separados corpo 
e alma, e isso sempre foi um bom motivo de 
estudo.

Ao passar dos tempos vários pensamentos 
tentaram explicar essa relação entre 
corpo e mente; porém, a partir de alguns 
pensamentos mais radicais, no século XIX 
o termo Psicomotricidade apareceu pela 
primeira vez num discurso médico, mais 
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especificamente neurológico, para nomear 
as zonas do córtex cerebral, situadas além 
das regiões motoras.

O termo psicomotricidade é empregado 
para uma concepção de movimento 
preparado e conectado, em razão das 
experiências vividas pelas crianças, pois suas 
ações são resultados de sua individualidade, 
da sua forma de se expressar e sua forma de 
socializar-se.

Há três conhecimentos básicos que 
sustentam a psicomotricidade: o movimento, 
o intelecto e o afeto.  

A psicomotricidade é uma ciência 
encruzilhada que usa todas as descobertas 
das muitas ciências constituídas (a linguística, 
a sociologia, a psicanálise, a biologia, a 
psicologia, entre outras...).

Podemos definir a psicomotricidade como 
área transdisciplinar que estuda e investiga 
as relações e as influências recíprocas e 
sistemáticas entre psiquismo e motricidade.  

As funções cognitivas, sócio emocionais, 
simbólicos, psicolinguísticas e motoras, 
são encaradas com uma forma integrada 
pela psicomotricidade, baseada numa visão 
holística do ser humano. 

O procedimento do amadurecimento, 
onde o corpo é a origem das obtenções 
cognitivas, afetivas e orgânicas é chamado 
de psicomotricidade, ciência que tem como 
finalidade estudar o ser humano através dos 
movimentos do seu corpo e na relação que 
possui com o mundo interno e externo.

Em todas as atividades do cotidiano a 
psicomotricidade esta intrínseca, e isso 
contribuem para o conhecimento e o domínio 
de corpo. Sendo um fator imprescindível 

ao desenvolvimento completo e constante 
das crianças, colaborando também para 
a base essencial para o procedimento 
de aprendizagem das crianças e esse 
desenvolvimento psicomotor evolui do 
comum para o específico.

Durante o processo de aprendizagem, o 
esquema corporal, a estruturação espacial, a 
lateralidade, a orientação temporal e a pré-
escrita, são usados com muita frequência, 
sendo importantes para que as crianças façam 
associações e construam noções de tempo e 
espaço, certos conceitos, ideias, adquirindo 
vários conhecimentos. Uma criança que 
apresenta um mal desenvolvimento 
psicomotor poderá ter problemas na escrita, 
na leitura, na direção gráfica, na distinção 
de letras, na ordenação de sílabas, no 
pensamento abstrato e lógico, na análise 
gramatical e em vários aspectos importantes 
para o desenvolvimento cognitivo.

Para que as crianças aprendam com mais 
facilidade a escrita e a leitura é necessário 
que saiba pegar corretamente no lápis e 
na forma como deve correr em cima do 
caderno. Parece bobagem, mas quando a 
criança se sente capaz em escrever e copiar, 
se interessará muito mais em aprender a ler 
o que esta escrevendo.

O aparecimento do método Psico-Cinético 
de Educação pelo movimento foi uma 
primeira visão de psicomotricidade, criada 
pelo francês Jean Le Boulch, constituindo 
a origem dessa ciência. Esse método foi 
consagrado em Portugal entre as décadas de 
1970 a 1980, como uma disciplina curricular 
do ensino primário.

A psicomotricidade relacional foi criada 
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por outros dois franceses: André e Anne 
Lapierre, que estudaram as possibilidades de 
crescimento e de aperfeiçoamento em que o 
sujeito aumente a capacidade de desenvolver 
em todos os aspectos sua personalidade.

Na década de 60 o Brasil já conhecia a 
Psicomotricidade, pois alguns estudiosos 
trouxeram essa concepção da Europa, mas 
foi a década seguinte que houve uma eclosão 
definitiva desses estudos.

Primeiramente as práticas estavam 
direcionadas apenas para a reeducação 
Psicomotora, isso dentro da área da educação, 
mas em 1976, por conta de Françoise 
Désobeau, foi colocada uma nova ótica, 
denominada como “Terapia Psicomotora”, 
propondo trocar essas técnicas instrumentais 
por diferentes atividades, que valorizavam o 
jogo e o brincar.

Na década de 80, no Brasil foi fundada a 
Sociedade Brasileira de Psicomotricidade com 
o apoio de Désobeau, que era no momento 
a presidente da Sociedade Internacional de 
Terapia Psicomotora. Promovendo diversos 
encontros e congressos, proporcionando 
a disseminação da Psicomotricidade e com 
isso o surgimento de cursos de graduação 
sobre o tema e muitos de pós-graduação.

O desenvolvimento psicomotor é de suma 
importância na prevenção de problemas 
futuros na aprendizagem e na reeducação 
do tônus, da postura, da direcional idade, 
da lateralidade e do ritmo. A educação das 
crianças deve destacar a relação através 
do movimento de seu próprio corpo, 
considerando sua idade, a cultura corporal e 
dos seus interesses. 

A educação psicomotora para ser 

trabalhada necessita que sejam usadas as 
funções motoras, perceptiva, afetivas e 
sócio motoras, pois assim a criança explora o 
ambiente, passa por experiências concretas, 
indispensáveis ao seu desenvolvimento 
intelectual, e é capaz de tomar consciência 
de si mesma, dos seus colegas e do mundo 
que a cerca.  

Há várias atividades físicas, que 
são aquelas de função recreativa, que 
favorecem ao estabelecimento de hábitos, 
o desenvolvimento corporal e mental, a 
melhoria da aptidão física, a socialização, a 
criatividade; tudo isso visa à formação de 
sua personalidade. A recreação, através de 
atividades afetivas e psicomotoras, constitui-
se num fator de equilíbrio na vida das pessoas, 
observado na interação entre o espírito e o 
corpo, a afetividade e a energia, o indivíduo 
e o grupo, promovendo a totalidade do ser 
humano.   

A motricidade é a capacidade de realizar 
movimentos; e psicomotricidade, a educação 
de movimentos ou através de movimentos 
que provocam melhor uso das capacidades 
psíquicas.

Podemos definir psicomotricidade como a 
educação do movimento com atuação sobre 
o intelecto, numa relação entre pensamento 
e ação, englobando funções neurofisiológicas 
e psíquicas.  

A psicomotricidade é a ciência do corpo 
e da mente, pois o comportamento físico da 
criança expressa, uma a uma, suas limitações 
intelectuais e emocionais.  Ao vermos o 
corpo em movimento, percebemos a ação 
dos braços, pernas e músculos originados 
pela ação da mente. É necessário, portanto, 
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educar o movimento pela mente.

A PSICOMOTRICIDADE 
NO PROCESSO DA 
APRENDIZAGEM

Podemos perceber que para a criança 
crescer e aprender, ela precisa conhecer o 
seu meio e vive-lo concretamente, é pelo 
conhecimento do seu corpo, da exploração 
de objetos, das relações afetivas que a 
criança terá subsídios cognitivos, motores 
e afetivos para suportar a sucessão de 
informações a que será exposta durante 
todo o seu crescimento.

Temos alguns aspectos do desenvolvimento 
motor que devemos observar para o 
desenvolvimento global de nossos alunos.

O desenvolvimento motor nas crianças 
reflete no futuro das crianças em vários 
aspectos: social, intelectual e cultural. 
Esse termo diz respeito à influência mútua 
existente entre o pensamento inconsciente 
e consciente e os movimentos feitos pelos 
músculos, necessita do auxílio do sistema 
nervoso. O estudo do desenvolvimento 
motor sugere envolver as modificações 
consecutivas que acontecem por meio das 
interações das crianças entre si e com o meio 
que as cercam.

O desenvolvimento motor está próximo  
às áreas cognitivas e afetivas do  
desempenho humano, não deixando de lado 
as demais influências: ambientais, biológicas, 
familiar, entre outros fatores importantes.  
Esse desenvolvimento é a sucessiva alteração 
da motricidade, ao longo do crescimento 
da criança, da sua vida, proporcionada pela 

interação entre as obrigações da empreitada, 
a biologia do ser humano e das condições do 
seu meio ambiente.

O desenvolvimento motor é um processo 
de mudança no comportamento motor, 
estando relacionadas com a idade, com a 
postura quanto no movimento das crianças, 
podemos observar que o desenvolvimento 
motor apresenta características principais 
sendo elas, as possibilidades de nosso corpo 
agindo e expressando uma forma adequada, 
partindo da interação de componentes 
externos, sendo o próprio movimento, e por 
meio de elementos internos, que são todos 
processos neurológicos e orgânicos que 
executamos ao nos movimentarmos.

Desde os primeiros estudos sobre a 
motricidade, foi constatado que as crianças 
possuem fases no desenvolvimento de suas 
funções psicomotoras, essas fases estão 
pautadas nas suas faixas etárias, respeitando 
que cada ser humano possui diferentes 
habilidades motoras e se desenvolve de 
acordo com as suas próprias necessidades, de 
acordo com o meio em que esta envolvido, e 
com diferentes períodos de tempo. Existindo 
metodologias determinantes na alteração no 
procedimento motor ao longo da vida dos 
seres humanos.

O desenvolvimento motor pode ser 
dividido em: longitudinal, que envolve 
o mapeamento de vários aspectos do 
comportamento motor de um indivíduo 
por diversos anos, observando e medindo 
as alterações associadas às idades de 
comportamento; transversal que permite 
coletar, simultaneamente, dados de 
grupos de pessoas de várias faixas etárias, 
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apresentando as diferenças médias em  
grupos no decorrer do tempo do 
desenvolvimento; longitudinal misto, que 
combina aspectos dos dois outros estudos, 
que abrange todos os dados possíveis e 
necessários à descrição e/ou à explicação de 
diferenças e mudanças, no decorrer do tempo, 
tanto das funções do desenvolvimento como 
nas funções etárias.

O processo de desenvolvimento motor 
revela-se por alterações no comportamento 
motor, apresentando fases, estágios. 
Ocorre uma gama enorme de diferenças de 
desenvolvimento no comportamento motor 
provocadas por fatores próprios de cada 
indivíduo, do ambiente, e da tarefa em si, 
esse processo pode ser considerado sob o 
aspecto de fases e estágios.

As crianças muito pequenas são 
consideradas na fase motora reflexa, pois  
seus movimentos são apenas reflexos, 
servindo apenas como equipamentos 
de teste neuro-motor para mecanismos 
que estabilizam, sendo locomotores e 
manipulados que são usados posteriormente 
como um controle consciente da criança.

Depois da primeira fase temos as com 
movimentos rudimentares ainda, mas são 
determinadas pela maturação, caracterizada 
por uma sequencia que aparece altamente 
previsível.

Na terceira fase ocorrem movimentos 
fundamentais, que acontecem na primeira 
infância e estabelecem em decorrência da 
fase durante o neonatal. Onde a criança 
consegue explorar e experimentar suas 
capacidades motoras e aprendem cada vez 
mais como funciona o seu corpo, descobrindo 

as formas de exercer uma variável enorme 
de movimentos estabilizadores, locomotores 
e manipulativos, de início isoladamente 
e depois, esses movimentos podem ser 
guiados de modo combinado.

A última fase do desenvolvimento motor 
é nomeada dos movimentos especializados, 
pois suas características estão relacionadas 
aos movimentos fundamentais. A criança 
faz dos seus movimentos ferramentas, 
que serão aplicada em diversas atividades 
motoras, mais complexas e posteriormente 
utilizada na vida diária, na recreação e nos 
exercícios esportivos. Essa fase é marcada 
por habilidades estabilizadoras, locomotoras 
e manipuladas fundamentais, que no dia a dia 
são refinadas, combinadas e elaboradas para 
o uso nas diversas situações que crescem em 
conjunto com as crianças.

Devemos considerar alguns riscos que 
podem tirar o indivíduo desse curso normal 
do desenvolvimento motor, algumas 
condições biológicas ou ambientais que 
aumentam a probabilidade de déficits no 
desenvolvimento neuro-psicomotor da 
criança. Existem inúmeras causas para que 
isso aconteça, entre eles: baixo peso ao  
nascer, distúrbios cardiovasculares, 
respiratórios e neurológicos, infecções 
neonatais, desnutrição, nível educacional 
precário dos pais e prematuridade. Quanto 
mais fatores existem na vida do indivíduo 
mais será o seu comprometimento no 
desenvolvimento motor. Nem todas as 
crianças que passam por uma ou duas 
características dessas pode apresentar algum 
tipo de problema de desenvolvimento.

Um desenvolvimento motor atípico não 
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se liga, fundamentalmente, à presença de 
alterações neurológicas ou estruturais, 
mesmo crianças que não apresentam  
sequelas graves podem apresentar 
comprometimento em algumas áreas de 
seu desenvolvimento neuropsicomotor. Os 
maiores prejuízos estão ligados à memória, à 
coordenação visiomotora e à linguagem.

Crianças que apresentam um 
desenvolvimento atípico, ou algum tipo de 
atraso, merecem atenção e ações específicas, 
pois alguns problemas poderão chegar à fase 
adulta. Fora isso, atrasos motores, podem 
causar prejuízos secundários de ordem 
psicológica e social, como uma péssima  
auto-estima, isolamento, hiperatividade, 
timidez, entre outros, que dificultam a 
socialização de crianças e o seu desempenho 
escolar como um todo.

As crianças que são trabalhadas seu 
sistema motor desde a Educação Infantil é 
fundamental para o sucesso das crianças no 
decorrer da sua vida escolar como um todo. 
Sendo fundamental o papel do educador 
como pesquisador, principalmente nos 
assuntos referentes à psicomotricidade. 
Um educador interessado sobre a educação 
psicomotora, em se tratando de prática 
pedagógica, conhecendo sua estrutura, 
conhecendo como se dá o desenvolvimento 
psicomotor nas crianças, as implicações 
do sistema nervoso e a importância da 
maturação neurológica, saberá entender 
como acontece o desenvolvimento infantil, 
as funções psicomotoras, as dificuldades 
de aprendizagem presentes dentro do  
ambiente escolar para a organização, 
planejamento e encaminhamentos 

acadêmicos.
O educador deve estar atento e saber se a 

sua proposta de trabalho está contemplando 
todas as necessidades de suas crianças, 
observando o caminho que pode seguir e os 
objetivos que pretende chegar.

Como educador devemos compreender a 
importância da psicomotricidade nas séries 
iniciais, devemos trabalhar isso desde a 
educação infantil, para que a criança que 
precise de um acompanhamento tenha cada 
vez mais cedo.

Alguns aspectos do desenvolvimento 
motor precisam ser bem trabalhados, como 
o equilíbrio, a lateralidade e o esquema 
corporal. Veremos um pouco mais sobre esse 
assunto, que deve ser estudado e levado 
para nossas salas de aula.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao professor cabe a importante atividade na formação 
do indivíduo, fazendo com que sua relação com seus alunos 
é essencial para o fracasso ou sucesso no seu processo 
aprendizagem, cabendo ao psicopedagogo mostrar aos 
próprios alunos, quando possível, que eles também têm um 
papel ativo nessa relação, tomando conta da sua própria 
educação, sendo responsáveis pelo seu sucesso ou fracasso.

Quando o educador procura aprender cada vez mais sobre 
psicomotricidade, as fases do desenvolvimento das crianças 
na faixa etária com que trabalham, é capaz de modificar 
sempre o seu plano de ensino de acordo com as características 
de seus alunos, aplicando sempre que necessário algumas 
mudanças nas suas práticas para melhorar o aprendizado de 
seus alunos.

Nesse trabalho observamos que o bom desenvolvimento 
motor contribui futuramente para o desenvolvimento não só 
físico, mas consequentemente afetivo e para o cognitivo das 
crianças.

O estudo da psicomotricidade ajudou a compreender 
algumas alterações que podem vir a ocorrer e ajudou 
a solucionar muitos desses problemas, auxiliando o 
desenvolvimento motor desses indivíduos com certos fatores 
debilitantes.

Podemos perceber que o papel de um psicopedagogo 
dentro de cada unidade escolar seria de uma enorme 
utilidade, tanto para os professores, quanto para seus 
educandos, pois com suas intervenções poderia melhorar 
em muito com a qualidade de ensino e melhoraria o processo 
ensino aprendizagem.

As instituições escolares como um todo não possuem 
esse profissional à disposição, claro que dentro de equipes 
de professores com certeza um deve ter formação em 
psicopedagogia, mas esse não interfere no trabalho de seus 
colegas, para não ser taxado como intrometido, ou algo 
parecido.

O governo como um todo precisaria fazer concursos 
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para que haja um psicopedagogo para cada 
unidade escolar, ou para cada duas. Fizesse 
mais formações com esses profissionais, 

pois os professores precisam de formação 
contínua.
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A IMPORTÂNCIA DA 
PSICOMOTRICIDADE NO PRIMEIRO 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: O objetivo geral deste estudo foi verificar como os docentes devem trabalhar 
com a Psicomotricidade na aprendizagem, no primeiro ano do Ensino Fundamental. Os 
objetivos específicos desse estudo foram: apresentar a importância da Psicomotricidade no 
desenvolvimento físico, mental e intelectual da criança; verificar quais jogos e brincadeiras 
podem ser trabalhadas no primeiro ano do Ensino Fundamental. Como questão norteadora 
do trabalho apresentou-se:  Quais jogos e brincadeiras podem ser utilizadas no primeiro ano 
do Ensino Fundamental, no auxílio do ensino/aprendizagem? Para a realização deste trabalho 
foi utilizada uma pesquisa bibliográfica, com embasamentos teóricos de vários autores 
sobre o assunto. Concluiu-se que,  a psicomotricidade por meio de jogos e brincadeiras 
exercem papel importante sobre os alunos do Ensino Fundamental, principalmente no 
primeiro ano, onde começa a sua vida de alfabetização e letramento. A criança, por meio 
dos movimentos, consegue extravasar e até mesmo fantasiar. É através desses movimentos, 
que ela se transporta para o mundo, e desperta a imaginação, a criatividade, o raciocínio, e 
principalmente são ótimas ferramentas para seu desenvolvimento físico e intelectual.

Palavras-Chave: Psicomotricidade; Ensino Fundamental; Jogos e brincadeiras.
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INTRODUÇÃO

A Psicomotricidade tem o objetivo de 
oferecer ao educando algumas condições 
mínimas imprescindíveis para um mais 
perfeito desenvolvimento, procurando 
acrescer a potencialidade motor do aluno, 
acoplado ao plano intelectivo. Compreende-
se que o desenvolvimento psicomotor 
adequado induzirá a uma atuação intelectual 
mais eficaz.

Com a finalidade de que uma criança 
obtenha um desenvolvimento favorável 
e aperfeiçoar sua habilidade de aprender 
a aprender, é indispensável que se 
proporcionem atividades variadas às quais 
construam um conjunto de conhecimentos, 
capacidades, atitudes e valores apropriados 
a cada faixa etária.

O objetivo geral deste estudo é verificar 
como os docentes devem trabalhar com 
a Psicomotricidade na aprendizagem, no 
primeiro ano do Ensino Fundamental. 

E, como objetivos específicos: apresentar 
a importância da Psicomotricidade no 
desenvolvimento físico, mental e intelectual 
da criança; verificar quais jogos e brincadeiras 
podem ser trabalhadas no primeiro ano do 
Ensino Fundamental.

Como questão norteadora do trabalho 
apresenta-se: Quais jogos e brincadeiras 
podem ser utilizadas no primeiro ano do 
Ensino Fundamental, no auxílio do ensino/
aprendizagem?

Para a realização deste trabalho será 
utilizada uma pesquisa bibliográfica, com 
embasamentos teóricos de vários autores 
sobre o assunto.

Torna-se relevante a pesquisa do tema 
sobre a importância e necessidade da 
psicomotricidade no primeiro ano do Ensino 
Fundamental, por entender que, a criança 
que apresenta um mau desenvolvimento 
psicomotor, terá grandes chances de 
apresentar problemas na aprendizagem, 
como na leitura, aspecto maturacional, 
escrita, entre outras dificuldades, uma vez 
que o movimento é extremamente relevante 
para o desenvolvimento cognitivo.

Almeja-se que este estudo, possa 
contribuir para a reflexão dos professores, 
psicopedagogos e responsáveis desta etapa 
do Ensino Fundamental sobre questões 
relacionadas ao ensino/aprendizagem, no 
aspecto de desenvolvimento cognitivo. 

O trabalho será estruturado da seguinte 
forma: No primeiro capítulo será abordado 
o conceito de psicomotricidade, sua 
necessidade, para que se destina, seus 
benefícios e sua importância para a criança. No 
segundo capítulo apresenta-se a importância 
dos jogos exercícios e brincadeiras no Ensino 
Fundamental, sugerindo algumas atividades 
que podem ser empregadas em sala de aula 
no Primeiro Ano.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA 
PSICOMOTRICIDADE

O termo psicomotricidade nasceu com 
Dupré em 1920, anunciando uma conexão 
entre a atuação corporal e o pensamento. Já 
em 1909, o professor orientava seus alunos 
sobre o equilíbrio motor, cognominando o 
quadro de “debilidade motriz”. O professor 
constatou igualmente que existia uma 
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interação em meio às anomalias psicológicas 
e motrizes, o que o fez definir o termo 
psicomotricidade (OLIVEIRA, 2002).

Na percepção de Negrine (1998), a 
concepção de Wallon (1925) influenciou 
e contribuiu expressivamente para 
os psicomotricistas que estudavam o 
desenvolvimento motor e mental da 
criança, seja no aspecto intelectual, seja 
no motor e no afetivo. Suas pesquisas 
sobre o desenvolvimento cognitivo foram 
centralizadas na psicogênese completa 
do sujeito, porém se deu a partir do 
desenvolvimento psíquico da criança. 
Percebia que a pessoa precisa ser enxergada 
na sua totalidade, de todas as formas seja no 
cognitivo, afetivo e no motor, nenhum seria 
mais relevante que o outro.

Segundo Alves (2005), a psicomotricidade, 
a partir do seu surgimento, já abrangia 
o corpo humano em sua globalidade, ou 
seja, nos seus aspectos neurofisiológicos, 
anatômicos e locomotores, organizando-se 
e sincronizando-se no espaço e no tempo, a 
fim de emitir e apreender significados.

Atualmente, segundo este autor, a 
psicomotricidade é o interagir por meio da 
atuação, como uma forma de tomada de 
consciência que vincula o indivíduo ao seu 
corpo, ao seu intelecto, ao seu íntimo, ao seu 
temperamento e principalmente à sociedade.

CONCEITO

A psicomotricidade corresponde à ciência 
a qual apresenta como objeto de estudo, ou 
seja, o ser humano, porém fundamentando-

se em seu corpo em movimento e em tudo 
que se relaciona com ao seu mundo interior 
e exterior. Permanece ligada ao processo 
de amadurecimento, inclusive do sistema 
nervoso, no qual o corpo é representa a 
raiz das aquisições cognitivas, afetivas e 
orgânicas, que completam os conhecimentos 
básicos. Dentro de uma visão holística do 
ser humano a psicomotricidade encontra-
se fundamentada por intermédio de três 
componentes elementares do saber, ou seja, 
se desenvolve por meio de ações educativas 
que abrangem o movimento, o intelecto 
e o afeto (ABP, 2018). Psicomotricidade, 
conseguintemente, configura um termo 
utilizado na prática para definir qualquer 
movimento organizado e integrado, em 
virtude das experiências vivenciadas 
pelo indivíduo cuja ação é resultante de 
sua personalidade, sua linguagem e sua 
socialização. 

Para Chiarelli e Barreto (2005), a 
psicomotricidade coopera de forma 
significativa para o desenvolvimento e 
estrutura do esquema corporal, fator que 
promoverá o norteamento espacial.

IMPORTÂNCIA

Com a ajuda da educação psicomotora, 
a educação física começa a incluir como 
objetivo fundamental estimular o exercício 
do movimento em todas as fases da vida de 
uma criança. 

De acordo com Santos et al (2009), os 
fatores psicomotores, tais como organização 
espacial, lateralidade e esquema corporal 
são aspectos capitais na aprendizagem e 
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desenvolvimento de qualquer criança.  É 
na idade escolar que as crianças constroem 
com base no seu esquema corporal a sua 
estruturação e orientação no espaço e 
no tempo, são elementos cogentes na 
aprendizagem e desenvolvimento integral 
da criança, uma vez que enriquecem as 
suas possibilidades de desenvolvimento no 
que se refere à apropriação de conceitos e 
modos diferentes de pensar, com o auxílio 
de diversas e distintas experiências.

Fonseca (2008) menciona que, no meio 
das inúmeras implicações psicopedagógicas 
que o médico, psicólogo, filósofo e educador 
francês Henri Wallon (1925) estudou, 
destaca-se o estudo da gestualidade. Para 
o pesquisador científico, o relevante não 
é a materialidade do gesto, todavia sim 
a situação na qual se manifesta. O autor 
refere também que o gesto varia de acordo 
com a individualidade de cada um e quadra 
no intuito de manifestar-se sensibilidades 
desconhecidas, comprovando, de tal modo, 
que o movimento é um extraordinário meio 
de manifestação do psiquismo.

É disponibilizado a todos os interessados  
a referência dos PCNs (Parâmetros 
Curriculares Nacionais) dos três 
ciclos sequenciais, na acepção de que 
sejam propostas atividades coletivas, 
proporcionados momentos para debate 
e elaborações de trabalhos realizados em 
grupo. Promovem o favorecimento dos 
potenciais dos alunos como preconizações 
de atividades escolares plenamente 
desenvolvidas que alcançaram êxito nas 
dependências da instituição (PCNs, 1998).

A Psicomotricidade é bastante relevante 

para o desenvolvimento da criança, 
devido que, analisa as habilidades, as 
relações afetivas com sua realidade, a 
formulação de estratégias, a formulação de 
estruturas mentais, condições de efetivar 
vários movimentos, além de ajudar no 
desenvolvimento da leitura e escrita (ALVES, 
2005).

BENEFÍCIOS

Fonseca (2008) garante que o conjunto de 
funções nervosas e musculares que permite 
os movimentos voluntários ou automáticos 
do corpo (motricidade) e a inteligência se 
desenvolvem em razão da estreita relação 
de aspectos genéticos, culturais, ambientais 
e psicossociais. A educação psicomotora 
pode ser incluída como uma metodologia de 
ensino que aproveita o movimento humano 
como instrumento pedagógico no escopo de 
aperfeiçoar o desenvolvimento cognitivo da 
criança.

O modo de avaliar a ação integrada de tais 
aspectos é identificar o perfil psicomotor 
da criança, que preconiza o nível de seu 
desenvolvimento, identificando e registrando 
as capacidades motoras simples e complexas 
alcançadas pela criança até apurado período.

Castilho-Weinert (2011) explica que, a 
psicomotricidade necessita ser observada 
de uma maneira positiva, porque auxilia o 
desenvolvimento motor e intelectual da 
criança, por essa razão, faz-se indispensável 
sempre analisar e conhecer os conceitos 
e pesquisas na área de psicomotricidade. 
É relevante também identificar os pontos 
positivos e negativos do desenvolvimento e  
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desempenho psicomotor de crianças.
Para Fonseca (2008), a psicomotricidade, 

consequentemente, tem a função primordial 
de ajudar a criança a se descobrir por meio de 
experiências corporais, motoras e afetivas. 
Também influencia o aprendizado, já que ele 
sobrevém inicialmente pela experimentação 
motora, especialmente por intermédio da 
motricidade intencional. Isso é possível, pois 
a criança desenvolve noções tanto de espaço 
como de tempo, movimentos coordenados e 
planificados, a competência no sentido de 
solucionar problemas e busca estratégias 
que constituem pré-requisitos fundamentais 
para os aprendizados escolares.

ENSINO FUNDAMENTAL

O primeiro ano do Ensino Fundamental 
caracteriza-se por ser o momento de grandes 
mudanças, e as crianças se descobrem com 
outra realidade. O tempo reservado na 
instituição para atividades físicas é muito 
menor se comparado ao tempo que ficam 
sentadas fazendo as tarefas e escutando as 
explicações do professor. Apenas no recreio, 
elas têm permissão para brincar, para 
interagir com os colegas, para “ser criança”.

Conforme salienta Grespan (2002), 
quando ingressa no Ensino Fundamental a 
criança encontra-se capaz de se envolver em 
uma ampla gama de atividades, tem apreço 
pela representação e reprodução de ações e 
permanece aberta a aprendizagem escolar, 
uma vez que seu empenho transforma-se em 
interesses mais sistemáticos. 

De acordo com Bee (1996), no primeiro 
ano do Ensino Fundamental a criança 

ingressa em um estágio de formação de 
consciência, faz uso do seu raciocínio lógico 
sendo competente o suficiente para perceber 
o mundo que a cerca e, especificamente 
nesta fase, passa a possuir a probabilidade 
de possuir o pensamento abstrato, pois 
desenvolvimento cognitivo coerente contém 
fatos de conhecimentos, sujeitos e objetos, 
posse e elaboração das ideias.

Gallahue (2005) coloca em destaque 
a habilidade crescente de expressar 
pensamentos e opiniões, além do seu 
autoconceito que nessa fase encontra-
se se aprimorando rapidamente e precisa 
atravessar por experiências bem norteadas e 
que encoraje a criança positivamente. 

O aluno que está no primeiro ano do 
Ensino Fundamental, com faixa etária 
de aproximadamente 6/7 anos, tem 
naturalmente um enorme anseio de se 
desenvolver, um grande desejo de aprimorar 
seus conhecimentos e, além do mais, 
demonstra grande interesse por sua anatomia 
interna (pretende em seu subconsciente 
visualizar, analisar e estudar cada parte do 
seu corpo).

De acordo com Grespan (2002), quanto à 
parte motora a criança é capaz de executar 
qualquer tarefa com ritmo mais acelerado, 
demonstra grande interesse em fazer 
parte de atividades as quais exijam força, 
desenvoltura, velocidade e agilidade. 

A PSICOMOTRICIDADE 
AUXILIANDO NA 
APRENDIZAGEM 
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Pesquisas contemporâneas de cunho 
científico a respeito da aprendizagem, além 
do mais, insistem na ideia de complexidade 
na demarcação da expressão estratégias de 
aprendizagem, que González et al (2007), 
define as mesmas como um conjunto de 
processos os quais podem promover a 
aquisição de nos elementos, o armazenamento 
e/ou utilização da informação. 

De acordo com o autor, a fim de que tal  
meta seja atingida, existe uma 
complementação entre o sujeito e o ambiente, 
de forma que seus procedimentos definem a 
finalidade e natureza dos conhecimentos a 
serem absorvidos, isto é, o educador realiza 
uma intervenção pedagógica nos processos 
de aquisição de novas informações 
aconselhando, analisando criteriosamente 
e dinamizando a condição estrutural dos 
elementos pedagógicos.

Fonseca (2008) adverte que a experiência 
motora é uma facilitadora dos processos 
próprios de construção mental do aprendiz, 
onde a criança é competente o suficiente 
para manipular por meio das sensações o 
contato com letras e números, ou seja, está 
apta para construir imagens, esquemas e 
modos de pensamento fundamentado na 
incorporalização dos dados sensoriais e na 
antecipação de dados motores. Assimilando 
letras e números em seu próprio corpo 
e no tocante a imagem do corpo (sua 
motricidade), a criança esboça aspectos 
gnósicos (decodificação) e reflexivos que 
originarão os processos de aprendizagem 
alusivos à leitura, à escrita e aos cálculos.

Molinari e Sens (2002) explicam que, 
a educação psicomotora nãos primeiros 

anos do Ensino fundamental opera como 
prevenção. Ela auxilia evitando muitos 
problemas como falta de concentração, 
confusão no reconhecimento de palavras, 
com letras e sílabas e outras dificuldades 
com relação à alfabetização. 

Leandro (2013) explica que, é por meio 
da psicomotricidade que a criança passa por 
experiências nas quais reconhece e cria sua 
personalidade, sua linguagem e socialização. 
Desta forma, não existe como pensar em 
aprendizagem se esta não permanecer ligada 
ao movimento. O processo de alfabetização 
e a psicomotricidade amparam uma a outra. 
No fato da psicomotricidade, tem serventia 
para ajudar as primeiras aprendizagens na 
alfabetização.

JOGOS, EXERCÍCIOS E 
BRINCADEIRAS PARA O 
PRIMEIRO ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL

Para Lapierre (2002), a base da 
psicomotricidade incide em causar um 
ambiente de liberdade favorável às 
brincadeiras e jogos. O objetivo é procurar 
com que a criança revele os conflitos 
profundos, vivenciá-los simbolicamente. 
No campo da educação, esse modo de 
ação pode operar como prevenção contra 
o surgimento de distúrbios emocionais, 
motores e de comunicação que bloqueiem a 
aprendizagem. 

De acordo com este autor trabalhar por 
meio de jogos ou brincadeiras corporais 
é uma atuação de enorme relevância, 
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pois tudo acontece sem necessitar falar 
nenhuma palavra, de modo inteiramente 
livre, e sem julgamentos, análise de valor. A 
criança brinca, por exemplo, com artefatos 
diferentes: bambolês, bolas, etc. E, aos 
poucos, o psicomotricista participa, ingressa 
do mesmo modo na brincadeira e age como 
um parceiro simbólico.

Para Piaget (apud KISHIMOTO, 2009), 
o jogo é a edificação do saber, sobretudo 
nas fases sensório motor e pré-operatório. 
Atuando sobre os objetos, as crianças 
estruturam seu espaço e seu tempo, 
ampliando a ciência de causalidade, o que 
serve para se chegar à representação e, por 
fim, à lógica. 

O jogo, desse modo, possui relevantes 
meios necessários à aprendizagem. Uma 
das grandes contribuições da utilização de 
jogos e brincadeiras na instituição escolar é 
resgatar o passado histórico, social e cultural 
dos alunos. 

Além da parte lúdica e prazerosa do  
brincar existem também os jogos e 
brincadeiras industrializadas ou feitas 
com sucatas que envolvem a matemática, 
números, medidas que podem servir como 
meio e estratégia na aprendizagem (SMOLE; 
DINIZ; CÂNDIDO 2007).

Para esses autores, os jogos possibilitam 
o desenvolvimento da aprendizagem em 
grupo, da linguagem tanto oral como 
escrita; de diferentes capacidades de 
pensamento, como observar e comparar. 
Os jogos possuem a função de desenvolver 
a comunicação, desenvolver o trabalho em 
equipe, de atitudes, de regras, de conceitos 
dentre outros aspectos. Essa aprendizagem 

vem por intermédio de símbolo e do 
pensamento. As crianças desenvolvem 
linguagens e se adaptam de acordo a leitura 
que fazem da própria realidade e da situação 
da brincadeira. Esse é a forma que beneficiará 
o entendimento e o assentimento de normas 
e convenções do processo de ensino e 
aprendizagem.

No primeiro ano do Ensino Fundamental 
muitas brincadeiras que funcionam como 
psicomotoras podem ser utilizadas para fim 
de aprendizagem. Silva (1987) apresenta 
a Amarelinha, brincadeira que incide em 
desenhar um pedaço determinado no chão e 
que usa uma pedrinha para dar seguimento 
à brincadeira. Esta brincadeira possibilita 
desenvolver nas crianças capacidades 
matemáticas a partir de sequência numérica, 
coordenação motora, equilíbrio, atenção e 
concentração, o que faz com que as crianças 
prestem mais atenção em sala de aula. 

Freire (2006) complementa e concorda 
com esse conceito de que a demanda 
cognitiva da amarelinha não tem referência 
somente a ação do aluno ao pular um 
desenho (quadrado desenhado) para a outro, 
porém também a ação de lançar o objeto 
(geralmente são pedrinhas ou saquinhos de 
areia), o que requer coordenações motoras 
finas, que se refere especialmente a relação 
do aluno com um espaço muito marcante, 
que demanda muita exatidão.

Este autor apresenta também o jogo da 
Queimada onde se passa a bola, peteca, 
corda e bandeirinha, que possibilita que os 
alunos desenvolvam a coordenação motora e 
a participação em grupo, sobretudo, porque 
neta fase ainda são muito imaturos e têm 
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muitas dificuldades de desenvolver a socialização e a parte 
psíquico motora (FREIRE, 2006).

Para desenvolver nos alunos a coordenação motora e 
para conhecer um pouco as brincadeiras que os pais e avós 
brincavam pode ser aplicado no pátio jogos com bolinhas 
de gude. Para trabalhar e desenvolver o conhecimento de 
espaço, lateralidade, socialização e musicalidade entre 
as crianças podem se criar as brincadeiras de roda, como 
mencionam Nicolau e Dias (2003).

Segundo estes autores, as brincadeiras de roda têm suma 
importância por fazerem círculos levar, onde os alunos podem 
se colocar frente a frente, dando-se as mãos. Cantando, 
dançando ou tocando em conjunto; desenvolvendo e 
seguindo normas, praticando escritos e movimentos de 
modo coletivo, desenvolvendo a socialização e exercitando 
democracia com valores de respeito mútuo, cooperação e 
unidade de equipe. Com as brincadeiras de roda os alunos 
podem manifestar o quanto gostam de música e ainda 
podem se socializarem muito mais, porque nessas atividades 
precisam dar as mãos, o que os alunos geralmente não fazem 
no dia a dia.

Luciene Luisa Nascimbeni 
Bonfim

Graduação em Pedagogia pela 
Faculdade Fundação Santo 
André (2010); Especialista em 
Psicomotricidade pela Faculdade 
(2018) inserir entre parênteses 
o ano de conclusão); Professor 
de Primeiro Ano do Ensino 
Fundamental -na EMEF Forte dos 
Reis Magos (2013). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O primeiro ano do Ensino Fundamental é a passagem do 
Ensino Infantil para a alfabetização, ou se pode dizer, do 
mundo das brincadeiras para um mundo mais sério. Só que 
essa passagem não se pode dar abruptamente. Deve ser feita 
com cuidado e com muita didática para que a criança goste 
de aprender.

Nesta fase começam os problemas da criança. Podem 
não gostar da matéria, do professor, da escola, de estudar, 
de levantar cedo. Neste caso precisam de motivação e os 
professores precisam de novas didáticas para estimular esses 
alunos. Aí entram os jogos e brincadeiras, ao mesmo tempo, 
juntamente com tudo isso, trabalha-se a Psicomotricidade 
que serve exatamente para auxiliar o aluno com o movimento 
do corpo a desenvolver a parte cognitiva.
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A psicomotricidade é um processo 
perceptivo que a partir de atividades motoras, 
trabalha para que o desenvolvimento dos 
aspectos motor, social, emocional e lúdico da 
personalidade e a agilidade dos movimentos 
corporais sejam vivenciados.

Por meio dos jogos e das brincadeiras a 
criança pode encontrar soluções para seus 
problemas diários, transformando realidade, 
em momentos de alegria e diversão.

Utilizando os jogos nas atividades 
dentro da prática educacional, através de 
brincadeiras e jogos, consegue-se uma 
melhoria em termos de desenvolvimento 
e, com isso, propicia também ao educando 
a possibilidade de melhorar os aspectos de 
linguagem psicomotores, cognitivos e sociais.

Os profissionais, à medida que propiciam 
oportunidades onde essas crianças vivenciem 

diferentes atividades do brincar, estão 
formando um repertório para que ela possa 
estar conhecendo as diversas possibilidades 
para identificar o que está sendo criado, quais 
as atividades que lhe trazem mais prazer. 

Conclui-se que, a psicomotricidade por 
meio de jogos e brincadeiras exercem papel 
importante sobre os alunos do Ensino 
Fundamental, principalmente no primeiro 
ano, onde começa a sua vida de alfabetização 
e letramento. A criança, por meio dos 
movimentos, consegue extravasar e até mesmo 
fantasiar. É através desses movimentos, que 
ela se transporta para o mundo, e desperta 
a imaginação, a criatividade, o raciocínio, e 
principalmente são ótimas ferramentas para 
seu desenvolvimento físico e intelectual. 
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO:  O artigo abordará, a importância do processo de criação, construção da imaginação, 
ludicidade e os papéis sociais e criativos, assumidos por educandos e educadores. Verificando 
a construção no processo, que tange ao desenvolvimento, social, cognitivos, afetivo e 
motor dos educandos na Educação Infantil. Compreendendo o brincar como ferramenta 
pedagógica, facilitador na construção da autonomia, subjetividade e singularidade de cada 
educador. A relevância a pesquisa, dar-se-á na contribuição, para que educadores venham 
rever suas práticas e metodologias, garantindo a inserção de brincadeiras no dia-a-dia dos 
educandos, compreendendo a importância da ludicidade como primordial na Educação 
Infantil. Entendendo como princípio a garantia de objetivos e direitos de aprendizagem, 
o aprender em cada etapa do educar e cuidar, assegurando momentos prazerosos e de 
interação, não restritos ao cumprimento de práticas de alimentação e higiene, mas sim 
extrapolar as vivências, tempos e espaços.

Palavras-Chave: Ludicidade- Brincadeiras- Infância- Crianças- Pedagogia da Infância- 
Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

Este artigo tem como finalidade, apontar 
a importância da Pedagogia da Infância, 
ludicidade, interação e socialização entre 
os pares com cantigas de, o brincar de 
diferentes maneiras, com infinitos objetivos 
e possibilidades.

Sujeito histórico e de direitos que, nas 
interações, relações e práticas cotidianas 
que vivencia, constrói sua identidade 
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 
deseja, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona e constrói sentidos sobre a 
natureza e a sociedade, produzindo cultura. 
Momento este que precisa ser explorado, 
aproveitado e vivido ao máximo, repleto 
de troca de experiências, imaginação e 
ludicidade. A Educação Infantil, a fim de que 
possa garantir um acesso e permanência das 
crianças, de forma a contemplar as Culturas 
e Pedagogia da Infância devem respeitar os 
seguintes princípios:

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, 
da solidariedade e do respeito ao bem 
comum, ao meio ambiente e às diferentes 
culturas, identidades singularidades.

 Políticos: dos direitos de cidadania, do 
exercício da criticidade e do respeito à ordem 
democrática.

 Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, 
da ludicidade e da liberdade de expressão 
nas diferentes manifestações artísticas e 
culturais.

As crianças não são e não existem como 
algo generalizado e abstrato, mas sim como 
sujeitos de direitos, que experimentam, 
inventam, criam e imaginam em diferentes 

tempos e espaços.
É de grande valia, é o emergir nas crianças, 

suas diferentes experiências, em seus mais 
variados modos, permeadas por inúmeras 
variações de gênero, espaço geográfico, 
classe social, religião, grupo de pertencimento 
dentre tantos outros.

Portanto é importante deixar a concepção 
de contenção de corpos, a criança tida 
como um objeto, a fim de repensar se 
as questões relacionadas às Culturas de 
Infância compreender como vivem e pensam 
as crianças, entender suas culturas, seus 
modos de ver, sentir e agir, seus gostos é 
uma maneira de compreendê-las como grupo 
humano.

Faz- se emergente deixar as crianças, 
atuarem como agentes de sua própria ação e 
discurso, serem capazes de organizarem suas 
vidas, e participarem nas diferentes tomadas 
de decisões amparadas, por diferentes 
linguagens (Malaguzzi, 2001).

COMO AS BRINCADEIRAS 
ACONTECEM NO MUNDO 
INFANTIL 

Como afirma Cohn (2006), as crianças não 
sabem menos, elas sabem outras coisas. As 
crianças têm um modo ativo de ser e habitar 
o mundo, elas atuam na criação de relações 
sociais, nos processos de aprendizagem e 
de produção de conhecimento desde muito 
pequenas. 

Sua inserção no mundo acontece pela 
observação cotidiana das atividades dos 
adultos, uma observação e participação 
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heterodoxa que possibilitam que elas 
produzam suas próprias sínteses e expressões. 
A partir de sua interação com outras crianças 
– por exemplo, por meio de brincadeiras e 
jogos-ou com os adultos – realizando tarefas 
e afazeres de sobrevivência –, elas acabam 
por constituir suas próprias identidades 
pessoais e sociais.

A educação em sua integralidade, 
entendendo o cuidado como algo 
indissociável ao processo educativo, 
CUIDAR E EDUCAR SÃO INDISSOCIÁVEIS, 
é impossível a separação entre si, processos 
ligados, que garantem inúmeros benefícios e 
direitos as crianças.

A indivisibilidade das dimensões 
expressivo motora, afetiva, cognitiva, 
linguística, ética, estética e sociocultural da 
criança, há ainda que dividem, fracionam 
o processo, agora vamos pensar, agora 
comer, agora correr, tratando a criança como 
robô, incapaz de perceber e ou garantir o 
desenvolvimento das múltiplas linguagens 
e várias expressões e ativação de diversos, 
saberes e conhecimentos, acionados para a 
realização de uma única atividade.

A participação, o diálogo e a escuta 
cotidiano das famílias, o respeito e a 
valorização de suas formas de organização. 
Em pleno século XI, há ainda concepções 
fechadas nas ditas famílias comercial, papai, 
mamãe e filhos, as configurações atualizaram-
se estão fora de padrões pré-estabelecidos.

Na atualidade, da realidade de nossas 
crianças na Educação Infantil, surge um 
novo termo: “Confinamento da Infância”, no 
que tange, em seu significado, o encurtar, 
a privação, o limite, o impedir, fechar, 

enclausurar. Processo este totalmente 
antagônico a Pedagogia da Infância.

Mas como pensar, conceber uma ideia 
de criança, sem brincar, sem prazer, sem 
barulho, sem imaginação e ludicidade? 
Infelizmente, essa concepção ainda está 
enraizada em muitos/as educadores/as, 
escola e instituições de Ensino, sejam elas do 
âmbito público e ou privado.

O espaço deve ser construído pelas crianças 
e ser para as crianças, sendo compreendida 
com sujeitos de direitos, movimento intenso. 
Este espaço está propicio e pronto para a 
chegada, acolhimento, acesso e permanência 
dessas crianças?

 A Declaração Universal dos Direitos da 
Criança (1959) - reafirma estas questões, pois 
nela estão reconhecidas a individualidade e 
personalidade de cada criança, garantindo 
tanto a sua proteção quanto a sua liberdade, 
incorporando ainda uma diversidade de 
direitos, civis, econômicos, sociais e culturais.

Florestan Fernandes em obra “Trocinhas 
do Bom Retiro” relata que as crianças, podiam 
brincar livremente, com base em regras 
criadas por elas mesmas, as ditas brincadeiras 
populares e de rua. Por em processo de 
constante crescimento e urbanização, os 
espaços públicos, foram cedendo espaços 
para os espaços privados, o que conjuntura 
no processo de encurtamento da infância.

Sem espaços seguros e apropriados 
aonde possam brincar, vão adaptando o que 
possuem e como vivem para o momento, de 
extrema importância nessa fase de sua vida; 
o brincar. Muitas vezes ou talvez, o único 
espaço são as instituições educativas. 

(...) o confinamento da infância ocasionou-
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lhe sérios problemas sócio-político-culturais. 
A cultura produzida pela infância livremente 
nos espaços públicos foi progressivamente 
sendo assimilada pelos espaços privados 
à medida que a urbanização e a vida 
burguesa avançavam.(...) Sem poder brincar 
livremente pela cidade, a criança perde não 
apenas o espaço físico, mas sobretudo altera 
estruturalmente suas condições de produzir 
e de se relacionar com a cultura, com a 
sociedade, com a vida política. (PERROTTI, 
1990, p.92)

As crianças devem ter como e por direito:
A observação crítica de seus educadores/

as e criativa das atividades, das brincadeiras 
e interações das crianças no cotidiano, 
garantindo-lhe interação e intencionalidade 
pedagógica. Múltiplos registros de 
acompanhamento de todo processo realizado 
por adultos e crianças (relatórios, fotografias, 
desenhos, álbuns etc.). A continuidade 
dos processos de aprendizagens por meio 
da criação de estratégias adequadas aos 
diferentes momentos de transição vividos 
pela criança (transição casa/instituição de 
Educação Infantil, transições no interior da 
instituição, transição creche/pré-escola e 
transição pré-escola/Ensino Fundamental). 
Documentação específica que permita às 
famílias conhecer o trabalho da instituição 
junto às crianças e os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança 
na Educação Infantil, a não retenção das 
crianças na Educação Infantil. 

PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO E O BRINCAR

No ano de 1988 com a Constituição fica 
estabelecido o atendimento em creches e 
pré-escolas como direto social das crianças, 
reconhecendo a Educação Infantil com dever 
do Estado com a Educação. Em disposto 
de muita participação dos movimentos de 
mulheres, trabalhadores, além dos próprios 
profissionais da educação, para o alcance  
de tal feito.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil, articuladas as Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação 
Básica reúnem princípios, fundamentos e 
procedimentos definidos pela câmara da 
Educação Básica, para orientar as políticas 
públicas e a elaboração, planejamento, 
execução e avaliação de propostas 
pedagógicas e curriculares da Educação 
Infantil (Diretrizes curriculares Nacionais 
para Educação Infantil, 2010, p. 11).

As Diretrizes Curriculares ainda definem 
Educação Infantil conforme:

Primeira etapa da educação básica, 
oferecida em creches e pré-escolas, às quais 
se caracterizam como espaços institucionais 
não domésticos que constituem 
estabelecimentos educacionais públicos ou 
privados que educam e cuidam de crianças 
de 0 a 5 anos de idade no período diurno, 
em jornada integral ou parcial, regulados e 
supervisionados por órgão competente do 
sistema de ensino e submetidos a controle 
social (DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, 
2010, p.12).

Completando a definição ainda acerca de 
criança:

Sujeito histórico e de direitos que, nas 
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interações, relações e práticas cotidianas 
que vivencia, constrói sua identidade 
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 
deseja, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona e constrói sentidos sobre a 
natureza e a sociedade, produzindo cultura 
(DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 
PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, 2010, p. 12).

Toda instituição escolar necessita pautar 
seu trabalho em uma proposta pedagógica 
ou projeto político pedagógico, é o plano 
orientador da instituição, o qual define 
as metas que se pretendem com relação a 
aprendizagem e o desenvolvimento dos 
educandos, deverá ser elaborado sempre em 
um processo coletivo, com a participação de 
todos inclusive comunidade escolar.

As propostas pedagógicas na Educação 
Infantil, devem respeitar os princípios Éticos, 
Políticos e Estéticos. 

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, 
da solidariedade e do respeito ao bem comum, 
ao meio ambiente e às diferentes culturas, 
identidades e singularidades; Políticos: 
dos direitos de cidadania, do exercício da 
criticidade e do respeito à ordem democrática; 
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, 
da ludicidade e da liberdade de expressão 
nas diferentes manifestações artísticas e 
culturais (DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, 
2010, p.16).

Os eixos norteadores das propostas 
curriculares da Educação Infantil são as 
interações e brincadeiras. As experiências 
na Educação Infantil devem promover 
o conhecimento de si e do mundo, 
por vivências sensoriais, expressivas, 

corporais que possibilitam a expressão da 
individualidade por diferentes linguagens 
e formas de expressão: gestual, verbal, 
plástica, dramática e musical. Ampliando nas 
atividades individuais e coletivas.

A proposta pedagógica das instituições 
de Educação Infantil deve ter como objetivo 
garantir à criança acesso a processos 
de apropriação, renovação e articulação 
de conhecimentos e aprendizagens de 
diferentes linguagens, assim como o direito 
à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, 
ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 
convivência e à interação com outras crianças 
(DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 
PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, 2010, p. 18).

A introdução de brinquedos e brincadeiras 
na educação infantil, depende da aceitação 
do brincar como direito da criança, 
compreensão da importância do brincar, 
vista como indivíduo que necessita de 
atenção, carinho, que tem iniciativa, saberes, 
interesses e necessidades (BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS NAS CRECHES: MANUAL 
DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA, 2012, p. 
10).

A necessidade da criação de  
ambientes educativos especialmente 
planejados que ofereçam oportunidade de 
qualidade para brincadeiras e interações.

A educação da criança, por muito tempo 
foi restrita a alimentação e cuidados apenas. 
Na atualidade a educação da criança pequena 
integra o sistema público de educação. 
Sendo assim, agora parte integrante da 
primeira etapa da educação básica, ela é 
concebida como questão de direito, de 
cidadania e de qualidade (BRINQUEDOS E  



Revista Educar FCE - Abril 2018

274

BRINCADEIRAS NAS CRECHES: MANUAL 
DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA, 2012, p. 
11).

A criança é cidadã, tem por direito ainda 
que pequena e vulnerável, ela toma decisões, 
interage com o meio e com o outro, mostra 
seus gestos em um olhar, palavras a forma 
como compreende o mundo.

O brincar ou a brincadeira – considerados 
com o mesmo significado neste texto 
– é atividade principal da criança. Sua 
importância reside no fato de ser uma ação 
livre, iniciada e conduzida pela criança com 
a finalidade de tomar decisões, expressar 
sentimentos e valores, conhecer a si mesma, 
os outros e o mundo em que vive. Brincar é 
repetir e recriar ações prazerosas, expressar 
situações imaginarias, criativas, compartilhar 
brincadeiras com outras pessoas, expressar 
sua individualidade e a sua identidade, 
explorar a natureza, os objetos, comunicar-se, 
participar da cultura lúdica para compreender 
seu universo. Ainda que o brincar possa 
ser considerado um ato inerente à criança, 
exige um conhecimento, um repertorio 
que ela precisa aprender (BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS NAS CRECHES: MANUAL 
DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA, 2012, p. 
12).

Valorizar a Cultura das crianças, deixar  
que contém o que gostam, valorizar 
experiências vividas, são oportunidades de 
trazer e ampliar suas narrativas. As músicas, 
cantigas, danças são formas de passarem 
suas experiências.

O brincar de qualidade segundo, 
Brinquedos e Brincadeiras nas creches 
Manual de Orientação Pedagógica, 2012 

p.49 “Lembrar que o brincar de qualidade 
significa que as crianças devem ter iniciativa 
para começar uma ação como dançar e cantar, 
mas necessita de um suporte cultural.”
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Articulando as experiências e saberes das crianças, com 
o conhecimento que faz parte do patrimônio cultural, 
artístico, ambiental, cientifico e tecnológico, garantem o 
pleno desenvolvimento integral das crianças, oferecendo 
condições e recursos em seus direitos civis, humanos e 
sociais.

O envolvimento na participação, diálogo, escuta, 
interação entre crianças da mesma faixa etária e crianças de 
faixas etárias diferentes, possibilitam a construção, inserção 
contemplando singularidades especificas e coletivas, no 
processo de construção, criação.

De suma importância, garantia da ludicidade, imaginação, 
contempladas pela interação e brincadeira, nas quais 
possibilitam o conhecimento de si e do mundo, ampliando 
suas experiências, favorecendo a imersão em diferentes 
linguagens, ampliando a confiança e participação em 
atividades individuais e coletivas.

Possibilitar vivências de modo a incentivar a curiosidade, 
exploração, o assumir papéis nas interações e criações, 
processo rico e extremamente producente.

O incentivo a participação, a criação, a interação 
contempladas as dimensões sociais, afetivas, cognitivas, 
emocionais, propiciam momentos e práticas cotidianas 
significativas, possibilitando o  brincar, imaginar, fantasiar, 
como construção de vastas experiências e alargamento das 
relações coletivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA 
ROTINA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
RESUMO:  O presente trabalho mostra a importância do brincar no desenvolvimento motor 
e intelectual da criança e o papel que os brinquedos exercem em seu desenvolvimento. 
Quando se fala sobre brinquedos, fica claro que os mesmos têm função de estimular o 
desenvolvimento físico, social e cognitivo da criança além de proporcionar a socialização, 
a criatividade e o imaginário infantil. Por meio de brinquedos e brincadeiras as crianças 
vão assimilando e ressignificando o mundo adulto, compreendendo regras, aprendendo a 
resolver conflitos e a lidar com sentimentos. O ato de brincar é necessário e fundamental 
na rotina das crianças na Educação Infantil pois é um ambiente que favorece a descoberta 
de novos conhecimentos que as levarão para uma vida em sociedade. Por intermédio 
do brincar a criança aprende, e a oportunidade de explorar novos e diferentes objetos, 
estimulam a criatividade para a construção de novas possibilidades de reinventar uma 
brincadeira. Brincando a criança desenvolve suas potencialidades e por isso a presença do 
adulto se torna importante para que se crie ambientes que estimulem a imaginação e as 
tornem protagonistas deste processo, zelando assim pelo seu direito de brincar. O educador 
tem o brinquedo como um instrumento importante em sala de aula, caberá a ele utilizar 
maneiras diferentes a fim de encontrar a melhor forma para apresentá-los e explorá-los com 
as crianças. Desta forma é necessário destacar além da importância do brincar, também o 
papel do educador no processo lúdico, assegurando o desenvolvimento da autonomia e o 
bem-estar da criança.

Palavras-Chave: Educação infantil; Brincar; Criança; Professor
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INTRODUÇÃO

Sabemos que o brincar é um direito 
assegurado de toda criança e vários 
documentos trazem a importância de garantir 
esse direito. A Declaração Universal dos 
Direitos da criança – ONU (1959) cita que 
“A criança deve ter todas as possibilidades 
de entregar-se aos jogos e às atividades 
recreativas, que devem ser orientada para 
os fins visados pela educação; a sociedade e 
os poderes públicos devem esforçar-se por 
favorecer o gozo deste direito. ” O brincar 
é uma prática prazerosa, fundamental para 
o desenvolvimento das potencialidades da 
criança e, por isso, suas experiências devem 
ser enriquecidas com materiais variados que 
estimulem a criatividade e a imaginação, 
tornando os jogos simbólicos carregados de 
significados e aprendizagem. Desta forma, o 
presente trabalho tem como objetivo buscar 
uma reflexão sobre a importância do brincar, 
principalmente na rotina da Educação Infantil, 
mostrando que o brinquedo e a brincadeira 
são ferramentas positivas no processo de 
ensino-aprendizagem e consequentemente 
no desenvolvimento da criança.

A escola é um espaço democrático 
e libertador, que proporciona além de 
experiências significativas, a oportunidade 
de explorar momentos de socialização e 
integração entre as crianças, fundamentais 
para compreensão de uma vida em sociedade. 
Assim, pensar em um espaço acolhedor, 
capaz de respeitar às diferenças e que amplie 
o conhecimento de si e do mundo, requer 
uma atenção dos educadores para planejar 
ações que favoreçam a autonomia e o pleno 

desenvolvimento da criança. Os jogos e 
brinquedos devem ter um olhar especial na 
Educação Infantil, respeitando que tipos de 
materiais serão explorados e a faixa etária 
que pretende ser atendida.

Diante de tantas tecnologias no mercado, 
a criança cresce envolvida nesse mundo e o 
brincar pode limitar-se à jogos virtuais, tablets, 
computadores, entre outros. Por isso quanto 
mais amplia-se o olhar para o brincar, mais 
é possível enriquecer as práticas educativas 
e torná-las desafiadoras para as crianças. Os 
brinquedos não estruturados, por exemplo, 
estimulam o pensamento criativo e aguçam 
os jogos simbólicos, fazendo com que 
objetos variados criem novos significados 
em diferentes contextos. É necessário 
esclarecer, que o desenvolvimento global 
da criança requer cuidados básicos como 
atenção, carinho, amor, respeito e um 
ambiente acolhedor que a estimule a 
crescer e contribua em sua formação tanto 
quanto ser humano como cidadão de uma 
sociedade. Para isso a presença e o estímulo 
da família é fundamental nesse processo, 
cabendo à ela interagir e zelar pela qualidade 
e integralidade da infância.

A CRIANÇA E O BRINCAR

A brincadeira é uma ação que acompanha a 
evolução da humanidade desde seu princípio 
por isso pensarmos na sua importância para 
a construção da concepção de infância é 
fundamental para compreendermos este 
processo rico e significativo na vida das 
crianças. O brincar está associado à lazer, 
diversão, descontração por ser um momento  
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de alegria carregado de risos e euforia, 
contudo é necessário que considere como 
uma atividade carregada de aprendizagens, 
uma vez que favorece a interação de aspectos 
físicos, cognitivos e sócio-afetivos. 

Brincar é coisa séria. Na educação infantil 
é importante que as crianças tenham 
contato com diversos tipos de materiais, 
manipulem diferentes objetos, sintam 
texturas e realizem novas descobertas a cada 
proposta apresentada. O Lúdico favorece 
a aprendizagem trazendo a reflexão, a 
construção da autonomia e da criatividade. 
Quando a criança brinca, ela aprende a 
conviver, dividir, compartilhar, favorecendo 
o desenvolvimento de sua autoconfiança, 
linguagem, curiosidade e pensamento. É 
possível discutir regras e papéis sociais 
por meio do brincar por isso garantir às 
crianças esse direito é fundamental para 
seu desenvolvimento. Quando a criança 
brinca, ela explora um mundo de sensações 
e aprendizagens, seu imaginário aflora e 
diversas situações surgem para enriquecer 
aquele momento tão prazeroso.

Brincar é uma das atividades fundamentais 
para o desenvolvimento da identidade e 
da autonomia. O fato de a criança, desde 
muito cedo, poder se comunicar por meio 
de gestos, sons e mais tarde representar 
determinado papel na brincadeira faz com 
que ela desenvolva sua imaginação. Nas 
brincadeiras as crianças podem desenvolver 
algumas capacidades importantes, tais 
como a atenção, a imitação, a memória, a 
imaginação. Amadurecem também algumas 
capacidades de socialização, por meio da 
interação e da utilização e experimentação 

de regras e papéis sociais (BRASIL, 1998, 
p.22).

O brincar é uma atividade espontânea 
que deve partir da criança o interesse em 
participar e interagir, seja com brinquedos 
ou com outras crianças. Assim o estímulo e 
a participação do adulto também se torna 
importante nesses momentos pois é possível 
ampliar as possibilidades na brincadeira 
mediante a novos desafios e novas propostas, 
reinventando a forma de brincar. Também 
é necessário que se respeite o tempo da 
criança pois o desenvolvimento depende 
unicamente da vontade de quem está 
brincando. Quando a criança brinca livre e 
espontaneamente ela se permite explorar 
aquele momento sem medo de errar, ou de 
não atender às expectativas dos adultos.

O QUE É BRINQUEDO?

Segundo Resende (2015, p.1, apud, 
KISHIMOTO, 2004, p.63):

[...] o brinquedo é compreendido 
como um objeto suporte da brincadeira, 
ou seja, é um objeto. Os brinquedos 
podem ser considerados: estruturados e 
não estruturados. São denominados de 
brinquedos estruturados aqueles que já 
são adquiridos prontos. Os brinquedos 
denominados não-estruturados são aqueles 
que não são industrializados, são simples 
objetos como paus ou pedras, que nas mãos 
das crianças adquirem novo significado, 
passando assim a ser um brinquedo, 
dependendo da imaginação da criança.

Os brinquedos devem fazer parte da  
rotina da criança. Tanto os brinquedos 
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estruturados, como os não-estruturados 
devem ser disponibilizados pois ambos 
contribuem para o desenvolvimento de 
habilidades das crianças. Na Educação 
Infantil, em espaços coletivos, esses dois 
tipos de brinquedos também podem ser 
explorados, cada um em seu determinado 
tempo e propósito. O educador necessita 
de um olhar aguçado para analisar quais 
contribuições poderá oferecer de acordo 
com o material escolhido, e para isso, um 
planejamento adequado e reflexivo pode 
indicar os caminhos para o objetivo que se 
quer alcançar. 

Desta forma podemos destacar a 
importância de espaços próprios, dentro 
das unidades educacionais, para acolherem 
esses brinquedos e objetos, tornando 
um ambiente convidativo e acolhedor 
para o brincar. Na Educação Infantil as 
brinquedotecas são espaços importantes 
que garantem momentos de prazer, alegria e 
muito aprendizado. Por isso esse local deve 
ser muito bem planejado e pensado para que 
as crianças consigam explorá-lo de muitas 
maneiras. Uma rotina que promova a visitação 
desses espaços também é necessária para 
que as crianças tenham tempo para o brincar.

O QUE É BRINCADEIRA?

Conforme SILVA & SANTOS (2009, p.13, 
apud ALMEIDA, 2005, p.5):   

[...] a brincadeira caracteriza por uma 
estruturação e pela utilização de regras. É 
uma atividade que pode ser tanto coletiva 
quanto individual. Na brincadeira a existência 
das regras não limita a ação lúdica, a criança 

pode modificá-la, ausentar-se quando 
desejar, incluir novos membros, modificar as 
próprias regras, enfim existe maior liberdade 
de ação para as crianças.

A brincadeira possibilita a integração e 
participação da criança em diversos contextos, 
entre elas, aprender a compreender as 
regras, importantes para um convívio social 
quando se tornarem adultos. As brincadeiras 
proporcionam aprendizagens de regras 
grupais e sociais por isso envolvê-las nessas 
situações permitem que desde pequenas 
entendam que há momentos em que 
pensar no coletivo é essencial e necessário. 
Resgatar as brincadeiras tradicionais e 
culturais valoriza a ideia de uma infância 
sem muitos recursos tecnológicos, onde as 
brincadeiras de ruas estavam bem presentes 
no cotidiano de muitas famílias do século 
passado. Torná-las vivas é garantir que as 
novas gerações tenham acesso e desfrutem 
dessas experiências tão ricas.

O QUE É O JOGO?

Segundo ALMEIDA (2005, p.1):
 “A compreensão de jogo está associada 

tanto ao objeto (brinquedo) quanto 
à brincadeira. É uma atividade mais 
estruturada e organizada por um sistema de 
regras mais explícitas. Uma característica 
importante do jogo é a sua utilização tanto 
por crianças quanto por adultos, enquanto 
que o brinquedo tem uma associação mais 
exclusiva com o mundo infantil. ”

No jogo é proposto constantes desafios 
e para vencê-los é necessário criatividade, 
raciocínio e estratégia, seguindo normas/ 
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regras específicas de acordo com cada tipo. 
Em determinado jogo, por exemplo o de 
tabuleiro, requer do participante raciocínio 
lógico e estratégias para vencer o adversário. 
O jogo permite o desenvolvimento de várias 
habilidades que vão sendo adquiridas de 
acordo com cada situação. Na Educação 
Infantil os jogos são necessários para 
que as crianças tenham acesso a eles e se 
familiarizem desde pequenas. Os jogos de 
memória, dominó, cartas, entre tantos outros 
apresentam regras que valem ser explorados 
com as crianças. Além de ser prazeroso para 
elas os jogos permitem novas aprendizagens.

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

O brincar na Educação Infantil é um 
momento essencial e muito especial para 
o desenvolvimento das crianças durante o 
período escolar.

As Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica (2013, p.17) diz que:

A Educação Básica é direito universal e 
alicerce indispensável para a capacidade de 
exercer em plenitude o direito à cidadania. 
É o tempo, o espaço e o contexto em 
que o sujeito aprende a constituir e  
reconstituir a sua identidade, em meio a 
transformações corporais, afetivoemocionais, 
socioemocionais, cognitivas e  
socioculturais, respeitando e valorizando 
as diferenças. Liberdade e pluralidade 
tornam-se, portanto, exigências do projeto 
educacional.

As brincadeiras, jogos e brinquedos são 
ferramentas importantes para estimular o 

desenvolvimento infantil. A Educação básica 
traz consigo o objetivo de desenvolvimento 
integral da criança e a Educação Infantil 
é a primeira etapa para esta formação. 
Esse ambiente deve ser acolhedor, livre 
de estereótipos e preconceitos, capaz de 
promover a igualdade e enriquecer práticas 
que ampliem o conhecimento das crianças, 
contribuindo para o desenvolvimento de sua 
autonomia.

O brincar deve ser planejado previamente 
e o ambiente também deve ser apropriado, 
limpo e seguro, para que as crianças se sintam 
acolhidas e possam desfrutar de momentos 
de aprendizagem dignamente. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica (2013, p.88) é 
importante ressaltar que: 

[...] a proposta pedagógica das instituições 
de Educação Infantil deve ter como objetivo 
principal promover o desenvolvimento 
integral das crianças de zero a cinco anos de 
idade garantindo a cada uma delas o acesso a 
processos de construção de conhecimentos 
e a aprendizagem de diferentes linguagens, 
assim como o direito à proteção, à saúde, 
à liberdade, ao respeito, à dignidade, à 
brincadeira, à convivência e interação com 
outras crianças.

Desta forma, para que a criança tenha um 
bom desenvolvimento, todos os cuidados 
citados se tornam fundamentais no ambiente 
escolar, assim garantindo e zelando por seus 
direitos.

A Educação Infantil atua sobre a  
brincadeira e a interação, por isso é 
fundamental que se tenha atividades que 
explorem a criatividade, o dinamismo, 



Revista Educar FCE - Abril 2018

282

a curiosidade, por meio de materiais 
diversificados, coloridos, estimulantes 
e instigantes, capazes de dialogar com 
as crianças e fazê-las despertarem para 
interação umas com as outras. Para isso, 
os educadores têm a responsabilidade 
de promover momentos lúdicos que 
contemplem todas essas expectativas.

 A IMPORTÂNCIA DO 
EDUCADOR NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Por intermédio do brincar é possível 
compreender melhor o universo infantil 
e essa ação deve ser acompanhada 
constantemente de maneira reflexiva e por 
um olhar diferenciado do adulto. Sabemos 
que a criança aprende brincando e por isso 
é necessário que o educador compreenda o 
lúdico como uma oportunidade de facilitar 
a aprendizagem em sala de aula. Alguns 
educadores ainda são resistentes quando se 
fala no brincar, por isso trazer essa discussão 
é fundamental para desconstruir conceitos 
de que o brincar não é importante no 
processo ensino-aprendizagem. A formação 
de professores deve ser contínua para que 
traga reflexão, conhecimento teórico e 
prático sobre este tema. 

Para Martins (2009, p.21), Crianças de 4 
a 6 anos apreciam: Brincar de pular, correr, 
cantar e dançar. Atividades como andar 
de bicicleta e outros brinquedos de rodas. 
Brincar com bonecos e bonecas, casinhas, 
seus utensílios, móveis e vestimentas. Usar 
fantasias principalmente dos personagens 

com os quais se identifica. Ouvir livros de 
histórias, principalmente os de heróis e 
heroínas. Teatrinho de fantoches. Jogo com 
regras: memória, dominó e de tabuleiro. 
Jogos de construção. Massa para modelar, 
forminhas e potinhos, tinta não tóxica. 
Caminhões, tratores, carros, aviões e 
trenzinhos. Ir ao cinema, ao teatro e assistir 
espetáculos de música e dança, apropriados 
à sua idade.

Desta forma existem muitas possibilidades 
para o educador explorar brinquedos e 
brincadeiras com as crianças em sala de 
aula. Os materiais não estruturados, por 
exemplo, também são excelentes recursos 
para ampliar os momentos lúdicos. Sob 
orientação do educador, pode-se preparar 
uma caixa surpresa com vários itens do 
cotidiano escolar ou familiar (caixas, tecidos, 
potes, palitos, talheres, tampas, tubos, folhas, 
garrafas e etc.) e em determinado momento 
oferecer estes objetos para as crianças 
envolvê-los durantes as brincadeiras, dando 
uma nova utilidade para eles, oportunizando 
a criatividade e estimulando o imaginário 
infantil durante o brincar. Também é 
importante que o educador questione de que 
forma aquele objeto pode ser transformado 
e respeite as sugestões apontadas pelas 
crianças. Outra forma de explorar os 
materiais não estruturados, é construir 
junto com os educandos objetos sonoros, 
como diferentes tipos de chocalhos, guizos 
e tambores, assim como sugere a educadora 
Cybele Meyer. Com os objetos prontos, 
o educador poderá utilizá-los em rodas  
de músicas ou brincadeiras diversas.

As brincadeiras possibilitam a observação  
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da criança enquanto brinca pois ali ela revela 
sua maneira de interpretar o mundo em que 
vive. No decorrer do brincar, o educador 
consegue analisar os comportamentos em 
diferentes situações, questões relacionadas 
à valores morais, conflitos sentimentais e 
emocionais, interesses por um determinado 
assunto, entre outras formas que a criança 
revela quando está brincando. Diante disso 
o educador, responsável por organizar 
jogos e brincadeiras, necessita preparar um 
ambiente que promova o bem-estar das 
crianças e estimule a construção de novos 
conhecimentos e experiências, por meio de 
materiais variados, objetos que despertem 
interesse e criatividade. A intervenção do 
educador é necessária para que se proponha 
novos desafios, reinventando as brincadeiras 
e não dirigindo as atividades, pois as crianças 
devem ser estimuladas a participarem por 
desejo próprio e não serem conduzidas por 

interesse pessoal do adulto.
Segundo o documento Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica 
(2013, p.91):

 As instituições de Educação Infantil 
devem tanto oferecer espaço limpo, seguro e 
voltado para garantir a saúde infantil quanto 
se organizar como ambientes acolhedores, 
desafiadores e inclusivos, plenos de 
interações, explorações e descobertas 
partilhadas com outras crianças e com o 
professor. Elas ainda devem criar contextos 
que articulem diferentes linguagens e que 
permitam a participação, expressão, criação, 
manifestação e consideração de seus 
interesses. ” 

Portanto o educador também é parte 
fundamental no processo do brincar e para 
isso ele necessita estar disposto a aprender 
para ampliar suas práticas e seu olhar em 
relação ao lúdico no espaço escolar.
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Os brinquedos e brincadeiras fazem parte da formação 
dos indivíduos contribuindo para o seu desenvolvimento 
integral. Toda criança tem o direito de brincar e este deve 
ser um ato prazeroso, trazendo momentos de felicidade por 
intermédio do ambiente que ela está inserida. 

Ao brincar a criança se socializa, constrói conhecimento, 
estimula o imaginário, formula ideias, aprimora conceitos e 
valores. As crianças necessitam de diferentes oportunidades 
de brincar, por isso ao promover estes momentos é necessário 
planejamento, organização e estímulo para a participação. O 
educador é parte fundamental no processo do brincar pois 
ele quem direciona e organiza os momentos lúdicos, por 
isso sua forma de pensar sobre o assunto faz com que suas 
práticas se tornem significativas, garantindo à criança seu 
direito de desfrutar a infância em toda a sua plenitude. 

A Educação Infantil, primeira etapa de escolarização da 
criança, é um período cheio de expectativas e vivências 
que serão carregadas pelas lembranças até a vida adulta, 
por isso a responsabilidade em valorizar a infância em 
todas as situações requer atenção, comprometimento e 
dedicação dos profissionais que trabalham nos espaços 
escolares. As mudanças comportamentais das sociedades 
não devem interferir na pureza da infância e os profissionais 
da educação são verdadeiros guardiões no que diz respeito 
aos direitos das crianças, por isso a valorização e formação 
continuada devem fazer parte da rotina de professores e 
que as discussões sobre a importância do brincar se tornem 
constantes em suas rotinas.

Desta forma conclui-se que o brincar é fundamental para 
qualquer criança e elas necessitam desse momento para se 
desenvolverem integralmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A IMPORTÂNCIA DO CONTEXTO 
HISTÓRICO DA INCLUSÃO 
ESCOLAR NO BRASIL
RESUMO: O presente estudo tem como tema a importância da contextualização histórica 
da Inclusão Escolar no Brasil. Através de pesquisas, leituras e análises de várias obras por 
diferentes autores, pretendeu-se no presente artigo aduzir aspectos relevantes sobre o tema 
abordado. Nas últimas décadas muito se tem debatido sobre um sistema educacional inclusivo, 
sendo as esferas política, cultural, social e pedagógica, tendo se manifestado em prol do 
direito de todos a uma educação de qualidade. Diante disso, esse estudo tem como temática 
central planear a visão histórica da educação inclusiva no Brasil até a contemporaneidade, 
obtendo como objetivo discutir os avanços legais e pedagógicos que vêm ampliando esse 
cenário. Para realizar tal reflexão, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a 
do tipo bibliográfica. O referencial teórico disponibilizado através da Internet permitiu uma 
ampla fundamentação teórica do trabalho. A educação inclusiva não consiste apenas em 
colocar o aluno com necessidades especiais dentro da sala de aula, mas sim em atender de 
fato essas necessidades, permitindo que a aprendizagem ocorra mediante as possibilidades, 
habilidades e potencialidades de cada um. A educação inclusiva é um processo em que se 
amplia a participação de todos os estudantes nos estabelecimentos de ensino regular. Trata-
se de uma reestruturação da cultura, da prática e das políticas vivenciadas nas escolas de 
modo que estas respondam à diversidade de alunos. Uma escola é inclusiva quando todos da 
equipe escolar – diretores, professores, secretaria, serviços gerais – participam ativamente 
desse projeto.

Palavras-Chave: Educação- Inclusiva; História; Legislação.
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A IMPORTÂNCIA DO 
CONTEXTO HISTÓRICO DA 
INCLUSÃO ESCOLAR NO 
BRASIL

O presente estudo pretende abordar a 
temática da inclusão escolar mediante a 
evolução histórica da Educação Especial no 
Brasil. Sobre o assunto, podemos destacar 
algumas observações em nossa legislação, 
que foram fundamentais para chegarmos 
onde estamos hoje em relação à inclusão.

Na atual Constituição (1988), ficou 
instituído o direito à educação gratuita 
e obrigatória, ao menos em nível menos 
elementar. Esses direitos, além de serem 
mantidos, foram ainda entendidos como 
sendo dever do Estado e da família, no seu 
art. 205. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), no seu art. 54 e 66, de forma mais 
específica assegura o direito à educação, 
onde se faz referência aos Portadores de 
Necessidade Educacionais Especiais e seus 
direitos, não só à educação, como também 
ao trabalho.

Em 1990, com a Conferência Mundial 
Sobre Educação Para Todos, a educação 
aparece como preocupação mundial. O tema 
foi motivo de vários estudos e encontros. 
Na Espanha, durante a Conferência Mundial 
de Necessidades Educacionais Especiais, foi 
aprovada a Declaração de Salamanca no ano 
de 1994.

A inclusão social tem se consagrado no 
mundo ocidental, especialmente a partir da 
década de 1980, como lema impulsionador 

de importantes movimentos sociais e ações 
políticas. Na Europa e nos Estados Unidos da 
América, já nos anos 1970, a inclusão social 
das pessoas com deficiência figurava entre 
os direitos sociais básicos expressos em 
importantes documentos legais e normativos.

Gradativamente as sociedades 
democráticas vêm divulgando, discutindo e 
defendendo a inclusão como direito de todos 
em relação aos diversos espaços sociais. 

Sobre o assunto, podemos retomar 
algumas definições que mais se aproximam 
do entendimento que norteia essa análise, 
bem como destacados alguns autores que 
contribuem para as reflexões sobre essa 
importante temática da vida social e política. 

Em face disso, nota-se que a materialização 
da escola verdadeiramente inclusiva trabalha 
baseando-se na defesa de princípios e 
valores éticos, na projeção dos ideais de 
cidadania e justiça, nivelada a uma proposta 
que visa à promoção de práticas pedagógicas 
contemplando o aluno, individualmente, em 
sua maneira peculiar durante o processo 
de aprendizagem e envolvendo, com 
compromisso e empenho, a comunidade 
escolar.

Assim, contextualizamos a história da 
Educação Especial no Brasil, localizando 
nos fatos ao longo do tempo como se deu 
o processo da inclusão das pessoas com 
necessidades especiais, principalmente sob a 
ótica como antes eram vistas pela sociedade.

Também apontamos a sequência de 
legislações que tratam da Educação Especial 
e que influenciam e regem o tratamento das 
pessoas com necessidades especiais nas 
escolas.
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E, por fim, tratamos do surgimento 
da inclusão escolar da pessoa com 
necessidades especiais, bem como do 
avanço dessa concepção, trazendo-a à luz da 
contemporaneidade.

É notório que apenas leis e declarações, 
por mais pertinentes e apropriadas que 
sejam, por si só não revertem situações e 
crenças arraigadas na consciência social 
dos indivíduos. Ainda que haja iniciativas 
governamentais e esforços internacionais, é 
bem sabido que a mudança do paradigma da 
educação especial vista como algo à parte, um 
apêndice da educação e consequentemente, 
também um apêndice da sociedade, é algo 
que requer ações de convencimento e para 
tal necessariamente deverá expandir-se e 
deixar de permear apenas a comunidade 
científica. 

É preciso que haja o levantamento de 
discussões que direcionem para a tomada 
de decisões resultando em ações efetivas. 
Aí sim, poderemos dizer que o paradigma 
da educação inclusiva esteja não arraigado, 
mas efetivamente presente nas famílias, 
nas escolas, enfim, na sociedade, através de 
estudos e práticas científicas.

Para a educação inclusiva acontecer na 
prática, é necessária a qualidade, eficiência 
e competência dos gestores educacionais, 
bem como a disponibilidade de recursos e 
oferecimento de boa estrutura escolar pelas 
políticas públicas, pois a educação inclusiva 
necessita do seu cumprimento, acordado à 
qualidade que a legislação brasileira oferece. 

Refletindo sobre a realidade brasileira, 
podemos perceber que ao implementar 
serviços de Educação Especial com objetivo 

de atender às necessidades educacionais 
especiais dos alunos com algum tipo de 
deficiência, acabamos nas últimas décadas 
contribuindo para a exclusão do sistema 
regular de ensino, ainda que tenhamos 
nas últimas décadas iniciado a colocação 
de alunos de escolas e classes especiais 
em classes comuns de escolas regulares, 
práticas desenvolvidas são pouco avaliadas, 
o processo ainda se encontra aquém do 
desejado.

Assim, podemos inferir que o problema 
não está em discutir integrar ou incluir, e 
sim em COMO implementar, no contexto 
da realidade educacional, o de escola 
inclusiva. É necessário que se avalie nos 
planos governamentais as reais condições da 
região, da cidade, do estado e do país para se 
elaborar qualquer diretriz que diga respeito à 
inclusão da pessoa portadora de deficiência 
na rede comum de ensino.

É importante contextualizar a Educação 
Especial desde os seus primórdios até 
a atualidade, para que se perceba que 
as escolas especiais são as principais 
responsáveis pelos avanços da inclusão, 
longe de serem responsáveis pela negação 
do direito das pessoas com necessidades 
educacionais especiais, de terem acesso à 
educação. Evidencia-se que a inclusão ou a 
exclusão das pessoas com deficiência estão 
intimamente ligadas às questões culturais. 

Essas iniciativas não estavam integradas às 
políticas públicas de educação e foi preciso 
o passar de um século, aproximadamente, 
para que a educação especial passasse a 
ser uma das componentes de nosso sistema 
educacional. De fato, no início dos anos 
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60 é que essa modalidade de ensino foi 
instituída oficialmente, com a denominação 
de “educação dos excepcionais”. Faz-se 
necessário compreender o processo histórico 
da Educação Especial para que possamos 
avançar frente às necessidades trazidas na 
Educação Inclusiva. 

No Brasil, até a década de 50, praticamente 
não se falava em Educação Especial. Foi a 
partir de 1970, que a educação especial 
passou a ser discutida, tornando-se 
preocupação dos governos com a criação 
de instituições públicas e privadas, órgãos 
normativos federais e estaduais e de classes 
especiais.

O desenvolvimento histórico da educação 
especial no Brasil inicia-se no século 19, 
quando os serviços dedicados a esse 
segmento de nossa população, inspirados por 
experiências norte-americanas e europeias, 
foram trazidos por alguns brasileiros que 
se dispunham a organizar e a implementar 
ações isoladas e particulares para atender a 
pessoas com deficiências físicas, mentais e 
sensoriais.

A história da Educação Especial no Brasil 
foi determinada, pelo menos até o final do 
século XIX, pelos costumes e informações 
vindas da Europa. O abandono de crianças 
com deficiências nas ruas, portas de 
conventos e igrejas era comum no século 
XVII, que acabavam sendo devoradas por 
cães ou acabavam morrendo de frio, fome 
ou sede. A criação da “roda de expostos” em 
Salvador e Rio de Janeiro, no início do século 
XVIII e, em São Paulo, no início do século 
XIX, deu início a institucionalização dessas 
crianças que eram cuidadas por religiosas. 

O CONTEXTO HISTÓRICO 
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO 
BRASIL

Historicamente, a educação especial tem 
sido considerada como educação de pessoas 
com deficiência, seja ela mental, auditiva, 
visual, motora, física múltipla ou decorrente 
de distúrbios evasivos do desenvolvimento, 
além das pessoas superdotadas que também 
têm integrado o alunado da educação 
especial.

Enquanto o movimento pela 
institucionalização dos deficientes mentais, 
em vários países, era crescente com a 
criação de escolas especiais comunitárias e 
de classes especiais em escolas públicas, no 
nosso país havia uma despreocupação com 
a conceituação, identificação e classificação 
dos deficientes mentais.

As mudanças sociais, ainda que mais 
nas intenções do que nas ações, foram 
se manifestando em diversos setores 
e contextos e, sem dúvida alguma, o 
envolvimento legal nestas mudanças foi de 
fundamental importância. 

Nesse sentido, a Constituição Federal 
de 1988, em seu artigo 208, estabelece 
a integração escolar enquanto preceito 
constitucional, preconizando o atendimento 
aos indivíduos que apresentam deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino. 

Podemos dizer que ficou assegurado 
pela Constituição Brasileira (1988) o direito 
de todos à educação, garantindo, assim, o 
atendimento educacional de pessoas que 
apresentam necessidades educacionais 
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especiais. 
Porém, é interessante considerar que os 

serviços especializados e o atendimento 
das necessidades específicas dos alunos 
garantidos pela lei estão muito longe de 
serem alcançados. Identificamos, no interior 
da escola, a carência de recursos pedagógicos 
e a fragilidade da formação dos professores 
para lidar com essa clientela. 

Em lei, muitas conquistas foram 
alcançadas. Entretanto, precisamos garantir 
que essas conquistas, expressas nas leis, 
realmente possam ser efetivadas na prática 
do cotidiano escolar, pois o governo não tem 
conseguido garantir a democratização do 
ensino, permitindo o acesso, a permanência 
e o sucesso de todos os alunos do ensino 
especial na escola. 

Portanto, para que as diferenças sejam 
respeitadas e se aprenda a viver na  
diversidade, é necessário uma nova  
concepção de escola, de aluno, de ensinar 
e de aprender. A efetivação de uma prática 
educacional inclusiva não será garantida 
por meio de leis, decretos ou portarias que 
obriguem as escolas regulares a aceitarem 
os alunos com necessidades especiais, ou 
seja, apenas a presença física do aluno 
deficiente mental na classe regular não 
é garantia de inclusão, mas sim que a 
escola esteja preparada para dar conta de 
trabalhar com os alunos que chegam até ela, 
independentemente de suas diferenças ou 
características individuais.

A educação é responsável pela  
socialização, que é a possibilidade de 
uma pessoa conviver com qualidade na 
sociedade, tendo, portanto, um caráter 

cultural acentuado, viabilizando a integração 
do indivíduo com o meio. 

Tem-se a Declaração de Salamanca 
(1994) como marco e início da caminhada 
para a Educação Inclusiva. A inclusão é um 
processo educacional através do qual todos 
os alunos, incluído, com deficiência, devem 
ser educados juntos, com o apoio necessário, 
na idade adequada e em escola de ensino 
regular. 

O aluno com deficiência, na convivência 
com seus pares da mesma idade, estimula 
seu desenvolvimento cognitivo e social, 
demonstrando maior interesse pelo ambiente 
que o cerca e apresenta comportamentos 
próprios para sua idade. 

O professor deve estar atento à 
interação estabelecida entre os alunos 
com e sem deficiências, promovendo, não 
só as aprendizagens acadêmicas, como o 
relacionamento entre eles e o aumento 
da autoestima da criança com deficiência, 
auxiliando sua integração na classe. A 
segregação ou integração depende do tipo 
de relação estabelecida entre a pessoa com 
deficiência e aquela que não a apresenta.

A prática da educação inclusiva merece 
cuidado especial, pois estamos falando 
do futuro de pessoas com necessidades 
educacionais especiais. Antes mesmo 
de incluir, é importante certificar-se dos 
objetivos dessa inclusão, para o aluno, 
quais os benefícios/avanços, ele poderá ter, 
estando junto aos alunos da rede regular 
e produzir transformações. A educação 
inclusiva é um processo em que se amplia 
a participação de todos os estudantes nos 
estabelecimentos de ensino regular. Trata-se 
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de uma reestruturação da cultura, da prática  
e das políticas vivenciadas nas escolas de 
modo que estas respondam à diversidade de 
alunos. 

É uma abordagem humanística, 
democrática, que percebe o sujeito e suas 
singularidades, tendo como objetivos 
o crescimento, a satisfação pessoal e a 
inserção social de todos. Uma escola é 
inclusiva quando todos da equipe escolar – 
diretores, professores, secretaria, serviços  
gerais – participam ativamente desse projeto.

AS LEGISLAÇÕES DE 
PROTEÇÃO À PESSOA COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS 
NO BRASIL

O conceito e a concepção do termo 
“deficiente” detiveram suas origens na 
Declaração dos Direitos dos Deficientes, 
aprovada pela Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas, em 9 de 
dezembro de 1975. Segundo o art. 1º da 
Resolução 3447, o termo “deficiente” designa 
toda pessoa em estado de incapacidade de 
prover por si mesma, no todo ou em parte, as 
necessidades de uma vida pessoal ou social 
normal, em consequência de uma deficiência 
congênita ou não de suas faculdades físicas 
ou mentais.

Em suma, pode-se conceituar deficiência 
como uma limitação física, mental, sensorial 
ou múltipla, que incapacite a pessoa de 
desempenhar as atividades da vida diária 
e para o trabalho e que, em razão dessa 
incapacitação, a pessoa tenha dificuldades 
de inserção no meio social.

Em 1972 foi constituído pelo Ministério de 
Educação e Cultura – MEC o Grupo-Tarefa 
de Educação Especial e juntamente com o 
especialista James Gallagher, que veio ao 
Brasil a convite desse Grupo, foi apresentada 
a primeira proposta de estruturação da 
educação especial brasileira, tendo sido 
criado um órgão central para geri-la, sediado 
no próprio Ministério e denominado Centro 
Nacional de Educação Especial - CENESP. 
Esse Centro, hoje, é a Secretaria de Educação 
Especial - SEESP, que manteve basicamente 
as mesmas competências e estrutura 
organizacional de seu antecessor, no MEC.

A mudança da nomenclatura – "alunos 
excepcionais", para "alunos com necessidades 
educacionais especiais", aparece em 1986 
na Portaria CENESP/MEC nº 69. Essa troca 
de nomes, contudo, nada significou na 
interpretação dos quadros de deficiência e 
mesmo no enquadramento dos alunos nas 
escolas.

O MEC adota até hoje o termo "portadores 
de necessidades educacionais especiais – 
PNEE ao se referir a alunos que necessitam 
de educação especial. Mesmo incluindo entre 
esses alunos os que apresentam dificuldades 
de aprendizagem, os que têm problemas de 
conduta e de altas habilidades, a clientela 
da educação especial não fica ainda bem 
caracterizada, pois mantém-se a relação 
direta e linear entre o fato de uma pessoa ser 
deficiente e frequentar, o ensino especial, na 
compreensão da maioria das pessoas.

A Constituição Brasileira de 1988, no 
Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do 
Desporto, Artigo 205 prescreve: "A educação 
é direito de todos e dever do Estado e da 
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família". Em seu Artigo 208, prevê: ..." o dever 
do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de: "atendimento 
educacional especializado aos portadores 
de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino".

Os portadores de necessidades  
educativas especiais passam a ser visto 
como cidadãos, com direitos e deveres 
de participação na sociedade. Um 
caminho que trilhou uma fase inicial, 
eminentemente assistencial, um apogeu de 
um modelo médico-pedagógico, das técnicas 
psicométricas, traduzido numa preocupação 
de diagnosticar e classificar, ao que hoje é 
chamado de educação inclusiva.

O direito de todas as crianças à educação 
está proclamado na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e foi reafirmado com 
veemência pela Declaração sobre Educação 
para Todos. Pensando desta maneira é que 
este documento começa a nortear Todas as 
pessoas com deficiência têm o direito de 
expressar os seus desejos em relação à sua 
educação. Os pais têm o direito inerente de 
ser consultados sobre a forma de educação 
que melhor se adapte às necessidades, 
circunstâncias e aspirações dos seus filhos. 
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA).

O SURGIMENTO E AVANÇO 
DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Desde o final do século passado, os 
debates sobre os direitos das minorias e 
a inclusão delas em diferentes setores da 
sociedade brasileira vêm avolumando-se 
progressivamente, tornando-se um assunto 

de presença obrigatória em muitos discursos 
tanto políticos quanto acadêmicos. Muitos 
dos conceitos fundamentais tornaram-se 
lugares-comuns e adquiriram diferentes 
significações. Colocar à disposição dos leitores 
uma obra sobre a inclusão, nesse contexto, 
representa um desafio adicional, no sentido 
de construir uma proposta bibliográfica que 
representa um acréscimo em relação ao que 
já está sobejamente debatido, contribuindo 
para algum avanço teórico ou prático na 
construção da educação inclusiva. 

A deficiência no ser humano, em  
qualquer de suas modalidades, 
evidentemente, não é tema novo. No 
entanto, a preocupação com a sua prevenção 
e a proteção das pessoas com deficiência são 
temas recentes. 

Um importante divisor de águas para 
o estudo da proteção das pessoas com 
deficiências foi a ocorrência das duas 
guerras mundiais, o que fez aumentar, 
desgraçadamente, o número de pessoas 
com deficiência de locomoção, de audição 
e de visão. Esse agravamento do número 
de pessoas com deficiências fez com que 
esse drama ficasse exposto de forma mais 
incisiva, exigindo do Estado uma posição de 
agente protetor.

Com efeito, a Carta Política visa a 
assegurar a pessoa portadora de deficiência, 
o seu ingresso na vida social e no mercado de 
trabalho, através de um conjunto de normas 
compensatórias.

Entretanto, a implantação dessas 
normas compensatórias, previstas 
constitucionalmente, não é vista com bons 
olhos por parte de setores do poder público  
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e privado, opondo-se grande resistência à 
efetivação e implantação dos direitos da 
pessoa portadora de deficiência.

Nada obstante, impõe-se a adoção de 
medidas judiciais por parte dos legitimados 
ativos na defesa da pessoa deficiente e 
a utilização de todas as armas jurídicas 
existentes, a fim de que se possa implantar e 
garantir os direitos fundamentais individuais 
e coletivos da pessoa portadora de 
deficiência.

No primeiro período enfatizou-se o 
atendimento clínico especializado, mas 
incluindo a educação escolar e nesse 
tempo foram fundadas as instituições mais 
tradicionais de assistência às pessoas com 
deficiências mental, físicas e sensoriais que 
seguiram o exemplo e o pioneirismo do 
Instituto dos Meninos Cegos, fundado na 
cidade do Rio de Janeiro, em fins de 1854.

Entre a fundação desse Instituto e os 
dias de hoje, a história da educação especial 
no Brasil foi se estruturando, seguindo 
quase sempre modelos que primam pelo 
assistencialismo, pela visão segregativa e por 
uma segmentação das deficiências, fato que 
contribui ainda mais para que a formação 
escolar e a vida social das crianças e jovens 
com deficiência aconteçam em um mundo à 
parte.

A condução das políticas brasileiras de 
educação especial estiveram por muito 
tempo nas mesmas mãos, ou seja, foram 
mantidas por um grupo que se envolveu 
a fundo com essa tarefa. Essas pessoas, 
entre outras, estavam ligadas a movimentos 
particulares e beneficentes de assistência 
aos deficientes que até hoje têm muito 

poder sobre a orientação das grandes 
linhas da educação especial. Na época do 
regime militar eram generais e coronéis 
que lideravam as instituições especializadas 
de maior porte e, atualmente, alguns deles 
se elegeram deputados, após assumirem 
a coordenação geral de associações e 
continuam pressionando a opinião pública 
e o próprio governo na direção de suas 
conveniências.

Foram muitos os políticos, educadores, 
pais, personalidades brasileiras que se 
identificaram com a educação de pessoas 
com deficiência e que protagonizaram a 
história dessa modalidade de ensino. Todos 
tiveram papéis relevantes em todos os 
períodos desse caminhar e não podem ser 
ignorados, pois atuaram em quadros político-
situacionais que de alguma forma afetaram 
a educação de pessoas com deficiência, 
seja avançando, ousando, transformando as 
propostas, seja retardando-as, impedindo a 
sua evolução para novos alvos educacionais.

Os pais de pessoas com deficiência estão 
entre os que compõem essa liderança e a 
maioria deles têm sido uma grande força, 
mais para manter, do que para mudar as 
concepções e condições de atendimento 
clínico e escolar de seus filhos com deficiência.

Não podemos, pois, desconsiderar as 
iniciativas de caráter privado e beneficente 
lideradas pelos pais no atendimento clínico 
e escolar de pessoas com deficiência assim 
como na formação para o trabalho (protegido), 
apesar de suas intenções serem na maioria 
das vezes, respaldadas pela discriminação e 
pelo forte protecionismo.

Temos de destacar grupo os pais de 
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crianças com deficiência mental, que são 
os mais numerosos e que fundaram mais de 
1000 APAE em todo o Brasil.

A tendência do movimento de pais é 
ainda a de se organizarem em associações 
especializadas, gerenciadas por eles próprios, 
que buscam parcerias com a sociedade civil 
e o governo para atingir suas metas, sendo 
basicamente financiados pelos poderes 
públicos municipal, estadual e federal.

Contrariamente a outros países, os pais 
brasileiros, na sua maioria, ainda não se 
posicionaram em favor da inclusão escolar de 
seus filhos. Apesar de figurar essa preferência 
na nossa Constituição Federal, observa-se 
uma tendência dos pais se organizarem em 
associações especializadas para garantir 
o direito à educação de seus filhos com 
deficiência.

Esses movimentos estão se infiltrando 
em todos os ambientes relacionados ao 
trabalho, transporte, arquitetura, urbanismo, 
segurança previdência social, acessibilidade 
em geral. As pessoas buscam afirmação e 
querem ser ouvidos, como outras vozes das 
minorias, que precisam ser consideradas em 
uma sociedade democrática, como a que 
hoje vivemos neste país. Mas, infelizmente, 
apesar de estarem presentes e terem 
mostrado suas atuações em vários aspectos 
da vida social, os referidos movimentos 
não são ainda fortes no que diz respeito às 
prerrogativas educacionais, aos processos 
escolares, notadamente os inclusivos.

Ressalta-se neste momento a existência de 
ações que buscam garantir a esses alunos o 
respeito às suas conquistas legais de estudar 
com seus pares em escolas regulares. Para 

tanto, têm-se mobilizado os procuradores 
e promotores de justiça responsáveis pela 
infância e juventude, pessoas idosas e 
deficientes. As Recomendações dessas 
autoridades têm dirimido dúvidas e resolvido 
com sucesso os casos de inadequação e de 
exclusão escolar, em escolas do governo e 
particulares.

A mudança da nomenclatura – “alunos 
excepcionais”, para “alunos com necessidades 
educacionais especiais”, aparece em 1986 
na Portaria CENESP/MEC nº 69. Essa troca 
de nomes, contudo, nada significou na 
interpretação dos quadros de deficiência e 
mesmo no enquadramento dos alunos nas 
escolas.

O MEC (Ministério da Educação e da 
Cultura) adota até hoje o termo “portadores 
de necessidades educacionais especiais – 
PNEE ao se referir a alunos que necessitam 
de educação especial. Mesmo incluindo entre 
esses alunos os que apresentam dificuldades 
de aprendizagem, os que têm problemas de 
conduta e de altas habilidade, a clientela 
da educação especial não fica ainda bem 
caracterizada, pois mantém-se a relação 
direta e linear entre o fato de uma pessoa ser 
deficiente e frequentar, o ensino especial, na 
compreensão da maioria das pessoas.

A Constituição Brasileira de 1988, no 
Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do 
Desporto, Artigo 205 prescreve: “A educação 
é direito de todos e dever do Estado e da 
família”. Em seu Artigo 208, prevê: ...” o dever 
do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de: Atendimento 
educacional especializado aos portadores 
de deficiência, preferencialmente na rede 
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regular de ensino”.
Este e outros dispositivos legais referentes 

à assistência social, saúde da criança, do 
jovem e do idoso levantam questões muito 
importantes para a discussão da educação 
especial brasileira, não apenas com relação 
à adaptação de edifícios de uso público, 
quebra de barreiras arquitetônicas de todo 
tipo, transporte coletivo, salário mínimo 
obrigatório como benefício mensal às 
pessoas com deficiência que não possuem 
meios de prover sua subsistência e outros. 
Entre essas questões desponta atualmente a 
inclusão escolar e novamente se questiona 
aqui a destinação da educação especial.

O movimento inclusivo, nas escolas, 
por mais que seja ainda muito contestado, 
pelo caráter ameaçador de toda e 
qualquer mudança, especialmente no meio 
educacional, é irreversível e convence a 
todos pela sua lógica e pela ética de seu 
posicionamento social.

A inclusão está denunciando o abismo 
existente entre o velho e o novo na 
instituição escolar brasileira. A inclusão é 
reveladora dessa distância que precisa ser 
preenchida com as ações que relacionamos 
anteriormente.

Assim sendo, o futuro da educação 
inclusiva está, ao nosso ver, dependendo 
de uma expansão rápida dos projetos 
verdadeiramente embuídos do compromisso 
de transformar a escola, para se adequar aos 
novos tempos.

Não se muda a escola com um passe de 
mágica, mas a implementação da escola 
inclusiva é um sonho possível e estamos 
trabalhando nesse sentido, colhendo muitos 

resultados animadores em redes de ensino e 
em escolas particulares brasileiras.

Os principais indicadores de sucesso 
dos nossos projetos têm a ver com as 
mudanças atitudinais de professores, 
diretores e da comunidade escolar, assim 
como dos pais e alunos das escolas, diante 
da inclusão. Não se trata aqui de alunos 
com deficiência, mas de todos os alunos 
que estão na escola, mas marginalizados, 
e dos que estão fora dela, porque foram 
excluídos ou ainda não conseguiram nelas 
penetrar, por preconceitos de toda ordem: 
sociais, culturais, raciais, religiosos. Somos 
um país transcultural dada a nossa forte 
miscigenação, mas nem por isso deixamos de 
discriminar e de isolar os grupos minoritários 
mais estigmatizados e também outros, que 
foram e são considerados inferiores, como 
os negros, índios, imigrantes e migrantes do 
Norte e Nordeste, entre outros.

No âmbito das escolas com as quais 
estamos trabalhando, os indicadores de 
sucesso aparecem também atrelados ao 
cumprimento dos planos de ação dos sistemas 
de ensino e das escolas, individualmente.

Essa situação desafiadora, faz com que 
se ultrapassem os limites pedagógicos e 
administrativos das escolas, na direção da 
inclusão.

Em uma palavra, o desafio da inclusão está 
desestabilizando as cabeças dos que sempre 
defenderam a seleção, a fragmentação do 
ensino em modalidades, as especializações 
e especialistas, o poder das avaliações, da 
visão clínica do ensino e da aprendizagem. 
E como não há bem que sempre ature, está 
sendo difícil manter resguardados e imunes 
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às mudanças todos os que colocam nos 
alunos a incapacidade de aprender.

Pensamos que o essencial é que todos os 
investimentos atuais e futuros da educação 
brasileira não devem repetir o passado mas 
considerar, verdadeiramente, o papel da 
escola e de seus educadores ao ensinar a 
importância da diversidade em todas as suas 
manifestações, inclusive na nossa própria 
espécie. E para termos sempre presente que 
o nosso problema mais urgente e relevante, 
antes de toda e qualquer preocupação que 
possamos ter com os alunos que já estão nas 
escolas, é com os que estão fora delas e com 
tudo o que as torna injustas, discriminadoras 
e excludentes.

Dentre as inúmeras reformas que estamos 
realizando nas escolas e redes de ensino em 
que estamos implementando uma escola 
para TODOS, a elaboração e a execução de 
currículos, em todos os níveis de ensino, 
implicam em interação e não mais em 
distribuição e transmissão do saber por via 
unilateral e hierarquicamente direcionada, 
do professor para o aluno. Ambos podem e 
devem ser coautores dos planos escolares, 
compartilhando todos os seus atos, do 
planejamento à avaliação, e respeitando-se 
mutuamente.

A avaliação da aprendizagem torna-se 
um processo de duas mãos em que não se 
analisa apenas um de seus lados, o do aluno, 
sem conhecer o outro, o do ensino e atuação 
do professor.

Estamos, a duras penas, combatendo 
a descrença e o pessimismo dos 
acomodados e mostrar que a inclusão é 
uma grande oportunidade para que alunos, 

pais e educadores demostrem as suas 
competências, poderes e responsabilidades 
educacionais.

Refletindo sobre a realidade brasileira, 
concluiu-se que ao implementar serviços de 
Educação Especial com objetivo de atender 
às necessidades educacionais especiais 
dos alunos com algum tipo de deficiência, 
acabamos nas últimas décadas contribuindo 
para a exclusão do sistema regular de ensino, 
ainda que tenhamos nas últimas décadas 
iniciado a colocação de alunos de escolas 
e classes especiais em classes comuns de 
escolas regulares, práticas desenvolvidas 
são pouco avaliadas, o processo ainda se 
encontra aquém do desejado.

Historicamente, a educação especial tem 
sido considerada como educação de pessoas 
com deficiência, seja ela mental, auditiva, 
visual, motora, física múltipla ou decorrente 
de distúrbios evasivos do desenvolvimento, 
além das pessoas superdotadas que também 
têm integrado o alunado da educação 
especial. 

Muitas ações foram concretizadas visando 
a integração social e escolar de todos os 
seres humanos, mas ainda estamos longe 
da Proposta de “Educação para todos com 
qualidade”. Assim muitas recomendações, 
indicações, resoluções e deliberações só 
ficaram enfeitando o papel e ainda temos no 
mundo todo, principalmente nos países em 
desenvolvimento, altos índices de exclusão 
social.

Podemos perceber que realmente tivemos 
avanços, destacando-se a questão da inclusão 
escolar, visto que antes os indivíduos com 
necessidades especiais ficavam segregados 
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Marcia Teresa Scolar 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelas leituras realizadas, podemos perceber que em lei, 
muitas conquistas foram alcançadas. Entretanto, precisamos 
garantir que essas conquistas, expressas nas leis, realmente 
possam ser efetivadas na prática do cotidiano escolar, pois o 
governo não tem conseguido garantir a democratização do 
ensino, permitindo o acesso, a permanência e o sucesso de 
todos os alunos do ensino especial na escola. 

Porém, não podemos negar que a luta pela integração 
social do indivíduo que apresenta deficiência foi realmente 
um avanço social muito importante, pois teve o mérito de 
inserir esse indivíduo na sociedade de forma sistemática, se 
comparado aos tempos de segregação. 

Ao revisitarmos a história da Educação Especial até a 
década de 90, podemos perceber conquistas em relação à 
educação dos indivíduos que apresentam deficiência mental. 
Não é pouco avanço ir de uma quase completa inexistência 
de atendimento de qualquer tipo à proposição e efetivação 
de políticas de integração social. Podemos falar, também, de 
avanços e muitos retrocessos, de conquistas questionáveis e 
de preconceitos cientificamente legitimados. 

Em meados da década de 90, no Brasil, começaram as 
discussões em torno do novo modelo de atendimento 
escolar denominado inclusão escolar. Esse novo paradigma 
surge como uma reação contrária ao processo de integração, 
e sua efetivação prática tem gerado muitas controvérsias 

da sociedade, porém, ainda temos muito caminho a percorrer, 
pois a pedagogia ainda não tem dado conta de atender as 
reais necessidades de cada um da forma que estamos hoje. A 
falta de recursos específicos nas escolas é um dos principais 
entraves da inclusão.

Por ser a inclusão um processo, do qual o princípio é a 
igualdade e a democracia, ele não estará pronto, mas sim 
será um ideário a ser perseguido. Neste sentido muitas são 
as críticas ou alertas que vão surgindo em relação a melhor 
maneira de proceder ao processo de inclusão.

Graduação em Pedagogia 
pela Faculdade Uninove 
(2013); Professor de Ensino 
Fundamental I –  na EMEF 
Donato Susumu Kimura.
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e discussões. Reconhecemos que trabalhar 
com classes heterogêneas que acolhem 
todas as diferenças traz inúmeros benefícios 
ao desenvolvimento das crianças deficientes 
e também as não deficientes, na medida em 
que estas têm a oportunidade de vivenciar a 
importância do valor da troca e da cooperação 
nas interações humanas. 

A prática da educação inclusiva merece 
cuidado especial, pois estamos falando 
do futuro de pessoas com necessidades 
educacionais especiais. Antes mesmo 
de incluir, é importante certificar-se dos 
objetivos dessa inclusão, para o aluno, 
quais os benefícios/avanços, ele poderá ter, 
estando junto aos alunos da rede regular e 
produzir transformações. A educação especial 
surgiu com muitas lutas, organizações e leis 
favoráveis aos deficientes e a educação 
inclusiva começou a ganhar força a partir da 
Declaração de Salamanca (1994), a partir da 
aprovação da constituição de 1988 e da LDB 
1996.

Enquanto educadores, nosso papel 
frente à inclusão, reside em acreditar nas 
possibilidades de avanços acadêmicos dos 
alunos denominados normais, terão de se 
tornar mais solidários, acolhedores diante 

das diferenças e, crer que a escola terá que 
se renovar, pois a nova política educacional é 
construída segundo o princípio da igualdade 
de todos perante a lei que abrange as pessoas 
de todas as classes sociais. 

A educação inclusiva é um processo em 
que se amplia a participação de todos os 
estudantes nos estabelecimentos de ensino 
regular. Trata-se de uma reestruturação da 
cultura, da prática e das políticas vivenciadas 
nas escolas de modo que estas respondam 
à diversidade de alunos. É uma abordagem 
humanística, democrática, que percebe o 
sujeito e suas singularidades, tendo como 
objetivos o crescimento, a satisfação pessoal 
e a inserção social de todos. Uma escola é 
inclusiva quando todos da equipe escolar – 
diretores, professores, secretaria, serviços 
gerais – participam ativamente desse projeto.

Cada vez mais é preciso que a escola 
oriente seus alunos preparando-os para a 
reflexão crítica sobre o papel dos meios 
de comunicação de massa, a fim de que 
possam, gradualmente, escolher com critério 
qualitativo os produtos culturais. Esses são 
alguns dos aspectos que têm caracterizado 
numerosas situações socioculturais em que 
tais pessoas são envolvidas.



Revista Educar FCE - Abril 2018

299

REFERÊNCIAS

ARENDT, H. A condição humana. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1977. 
AMIRALIAN, M. L. T. M. Desmistificando a inclusão. Revista Psicopedagogia, São Paulo, v. 
22, n. 67, p. 59-66, 2005. 
BERGER, P.; LUCKMANN, T. A construção social da realidade: tratado de sociologia do 
conhecimento. 18. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 
BRASIL. Ministério da Ação Social. Normas e recomendações internacionais sobre a 
deficiência. Brasília, DF: CORDE, 1996. 
BRASIL. Ministério da Ação Social. Declaração de Salamanca e linhas de ação sobre 
necessidades educativas especiais. Brasília, DF: CORDE, 1997. 
BRASIL. Ministério da Cultura. Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC). Brasília, 
DF, s.d. .Disponível em: . Acesso em: 17 out. 2007. 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado, 1988. 
BRASIL. Declaração de Salamanca e linhas de ação sobre necessidades educativas especiais. 
Brasília: Ministério da Justiça/Secretaria Nacional dos 
BRASIL. Parecer n.º 17, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
Brasília: Conselho Nacional de Educação, 2001.
CHAUÍ, M. et al. Política cultural. 2. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1985. CROCHIK, J. 
L. Preconceito: indivíduo e cultura. 2. ed. São Paulo: Robe, 1997. 
CROCHIK, J. L. Perspectivas teóricas acerca do preconceito. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
2007. 
CURY, C. R. J. Os fora de série na escola. Campinas: Armazém do Ipê, 2005. 
D’ANTINO, M. E. F. Deficiência e a mensagem reveladora da instituição especializada: 
dimensões imagética e textual. 2001. Tese (Doutorado em Psicologia)-Instituto de Psicologia 
da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. F
JANNUZZI, G. A luta pela educação do deficiente mental no Brasil. 2ª ed. Campinas: Autores 
Associados, 1992.
MAZZOTA, M. J. S. Educação Especial no Brasil. História e Políticas Públicas. São Paulo; Ed.: 
Cortez, 1996. 
MENDES, E. G. A educação inclusiva que queremos. Recriação: Revista do CREIA. Corumbá, 
v. 4, n.º 1, p. 33-44, 1999.



Revista Educar FCE - Abril 2018

300

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO:  Este trabalho busca investigar a importância do lúdico na Educação Infantil. 
Partindo do pressuposto que o lúdico contribui para o constante desenvolvimento da criança 
ainda pequena e que este deve está presente em seu  cotidiano, busca-se com este estudo 
verificar quais práticas pedagógicas podem ser desenvolvidas pelo professor na Educação 
Infantil que favoreçam a aprendizagem por meio de atividades lúdicas. Sabe-se que nos 
dias atuais as crianças ainda no primeiro ano de vida já começam frequentar o ambiente 
escolar e quem embora ainda bem pequenas, conseguem explorar e descobrir o mundo. 
Atividades com intencionalidade docente, a aplicação de jogos simples, brincadeiras de faz 
de conta e os cantos diversificados podem ser importantes facilitadores de aprendizagem, 
quando atrelados a uma prática que busca sempre o desenvolvimento integral da criança. A 
metodologia aplicada para o desenvolvimento deste estudo se deu por meio de uma revisão 
bibliográfica, onde foi possível analisar o posicionamento de importantes estudos de autores 
que abordam em suas pesquisas questões referentes ao lúdico e suas contribuições para o 
desenvolvimento físico e cognitivo das crianças em tempo de creche. Atividades que deem 
voz a criança, que possibilite o brincar livre e as interações com seus pares facilitam o processo 
de ensino e aprendizagem e se constituem como práticas pedagógicas que contribuem para 
o desenvolvimento físico e cognitivo da criança por meio de atividades lúdicas.

Palavras-Chave: Jogo; Brincadeira; Lúdico; Criança.
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INTRODUÇÃO

Pesquisar sobre o lúdico na Educação 
Infantil é de grande importância para a 
formação do Professor de Educação Infantil, 
para a constituição de uma prática educativa 
com foco no constante desenvolvimento da 
criança pequena, pois a criança aprende e se 
desenvolve por meio da constante interação 
com o meio em que está inserida, e o brincar 
se constitui com importante ferramenta para 
o desenvolvimento da criança.

Partindo do pressuposto que o lúdico 
contribui para o constante desenvolvimento 
da criança ainda pequena e que este deve 
está presente em seu cotidiano, busca-
se com este estudo verificar quais práticas 
pedagógicas podem ser desenvolvidas 
pelo professor de Educação Infantil que 
favoreçam a aprendizagem por meio de 
atividades lúdicas. Pois, sabe-se que nos 
dias atuais as crianças ainda no primeiro ano 
de vida já começam frequentar o ambiente 
escolar e quem embora ainda bem pequenas, 
conseguem explorar e descobrir o mundo. 
Atividades com intencionalidade docente, 
a aplicação de jogos simples, brincadeiras 
de faz de conta e os cantos diversificados 
podem ser importantes facilitadores de 
aprendizagem quando atrelados a uma 
prática que busca sempre o desenvolvimento 
integral da criança.

Esta pesquisa está estruturada da seguinte 
forma: nesta primeira seção apresenta-
se a introdução do estudo, com uma 
explicação sucinta do que será abordado na 
pesquisa. Na segunda seção apresenta-se o 
desenvolvimento do estudo, onde é possível 

observar importantes questionamentos 
sobre o lúdico na Educação Infantil. Na 
terceira seção aborda-se a importância dos 
jogos, dos brinquedos e das brincadeiras 
no processo de ensino e aprendizagem da 
criança pequena. Na quarta seção estão as 
considerações finais, com o posicionamento 
do pesquisador sobre o estudo. 

A metodologia aplicada para o 
desenvolvimento desta pesquisa se deu por 
meio de uma revisão bibliográfica, onde foi 
possível analisar a abordagem de importantes 
estudiosos, entre eles: Brougère (1998; 
2001), Kishimoto (1994), Piaget (2004). 
Além dos documentos oficiais do Ministério 
da Educação, como o Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil (1998) e 
das Diretrizes curriculares nacionais para a 
educação infantil (2010). 

LÚDICO E EDUCAÇÃO 
INFANTIL: ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES

De acordo com o dicionário, a palavra 
Lúdico significa: “relativo a jogos, brinquedos 
e divertimento”. FERREIRA, (2010, p. 
456). Ou seja, quando a criança brinca 
ou participa de um de determinado jogo, 
esta pratica uma atividade lúdica, pois 
possui como foco o jogo, o brinquedo e as 
brincadeiras, essas ferramentas permitem 
que a criança desenvolva a imaginação 
e a criatividade. Proporcionar que a 
criança faça representações de suas ações 
cotidianas é de grande importância para seu 
desenvolvimento físico e cognitivo. Silva 
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(2006) complementa:
O desenvolvimento do aspecto lúdico 

facilita a aprendizagem, o desenvolvimento 
pessoal, social e cultural, colabora para uma 
boa saúde mental, prepara um estado interior 
fértil, facilita os processos de socialização, 
comunicação, expressão     e construção do 
conhecimento.    (SILVA, 2006, p. 79).

De acordo com o posicionamento da 
autora, são diversos os benefícios que as 
atividades lúdicas propiciam à criança. 
Portanto, é de extrema importância que essas 
atividades integrem a rotina da instituição de 
Educação Infantil, oferecendo um ambiente 
provocador, que possibilite a interação entre 
as crianças, que proporcione formas variadas 
de aprendizagem, contribuindo para o seu 
constante desenvolvimento. 

É importante que o professor incentive 
as brincadeiras de faz de conta, os jogos de 
construção e os que possuem regras, como 
apontam Os Referenciais Curriculares para 
Educação Infantil, Brasil (1998):

As brincadeiras de faz de conta, os jogos 
de construção e aqueles que possuem 
regras, como os jogos de sociedade 
(também chamados de jogos de tabuleiro), 
jogos tradicionais, didáticos, corporais etc., 
propiciam a ampliação dos conhecimentos 
infantis por meio da atividade lúdica.

É o adulto, na figura do professor, 
portanto, que, na instituição infantil, ajuda a 
estruturar o campo das brincadeiras na vida 
das crianças. Consequentemente é ele que 
organiza sua base estrutural, por meio da 
oferta de determinados objetos, fantasias, 
brinquedos ou jogos, da delimitação e arranjo 
dos espaços e do tempo para brincar.

Por meio das brincadeiras os professores 
podem observar e constituir uma visão dos 
processos de desenvolvimento das crianças 
em conjunto e de cada uma em particular, 
registrando suas capacidades de uso das 
linguagens, assim como de suas capacidades 
sociais e dos recursos afetivos e emocionais 
que dispõem. (BRASIL, 1998, p. 28).

Temos no brincar a constituição de grande 
significado par a criança, como observamos 
na abordagem dos Referenciais, é por 
intermédio das brincadeiras que o professor 
observa e consegue desenvolver um olhar 
acentuado sobre todo o desenvolvimento 
da criança, tanto em grupo como de modo 
individual. Brougère (1998, p.103-104), 
complementa ainda que: “brincar não é 
uma dinâmica interna do indivíduo, mas 
uma atividade dotada de uma significação 
social que, como outras, necessitam de 
aprendizagem”. Portanto, a criança precisa 
aprender a brincar e esta aprendizagem 
acontece ainda nas primeiras interações 
lúdicas e em parceria com outras crianças, 
o brincar promove o desenvolvimento de 
habilidades que favorecem a aprendizagem, 
contribuindo para a constante evolução 
da criança pequena, para que cresça e se 
desenvolva integralmente. Brougère ainda 
complementa que:

A brincadeira é então um espaço social, 
já que não é criado por natureza, mas após 
uma aprendizagem social, e supõe uma 
significação conferida por vários jogadores 
(um acordo). [...] Esse espaço social supõe 
regras. Há escolha e decisão continuada da 
criança na introdução e no desenvolvimento 
da brincadeira. (BROUGÈRE, 1998b, p.192).  
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Maluf (2008), sobre a importância das 
atividades lúdicas na primeira infância, 
aborda que:

As atividades lúdicas são instrumentos 
pedagógicos altamente importantes, mais 
do que apenas divertimento, são um auxílio 
indispensável para o processo de ensino e 
aprendizagem, que propicia a obtenção de 
informações em perspectivas e dimensões 
que perpassam o desenvolvimento do 
educando. A ludicidade é uma tática 
insubstituível para ser empregada 
como estímulo no aprimoramento do 
conhecimento e no progresso das diferentes  
aprendizagens. (MALUF, 2008, p.42).

Observando a abordagem de Maluf 
(2008), percebe-se que é de grande 
importância que os professores descubram 
o real significado das atividades lúdicas, pois, 
estas não são simplesmente brincadeiras, 
mas sim, tudo que proporcione diversão 
e prazer, criando um ambiente aberto ao 
aprendizado e com diversos os recursos 
lúdicos que podem ser utilizados como 
ação pedagógica capaz de desenvolver as 
habilidades físicas e cognitivas das crianças 
no ambiente educador, como a creche. 

Kishimoto, (1994) sobre os jogos e as 
brincadeiras aborda que:

Sabemos que as experiências positivas 
nos dão segurança e estímulo para o 
desenvolvimento. O jogo e as brincadeiras 
nos propiciam experiências de êxito, pois 
são significativos, possibilitando a auto-
descoberta, a assimilação e a interação com 
o mundo por meio de relações e de vivências. 
(KISHIMOTO, 1994, p. 26).

Percebe-se na abordagem de Kishimoto, 

(1994) que os jogos e as brincadeiras são 
grandes propiciadores de novas experiências, 
por ter significados que possibilitam o 
desenvolvimento integral da criança, além da 
aprendizagem por meio das regras presente 
neste tipo de atividade. Nota-se ainda que 
é praticamente impossível ignorar o valor do 
lúdico como recurso pedagógico e que com 
esta prática, alunos e professores aprendem 
em parceria, construindo uma aprendizagem 
significativa, questionando possibilidades e 
promovendo uma educação de qualidade. A 
autora ainda reforça que:

O brincar desperta a curiosidade das 
crianças na exploração de objetos e 
brinquedos e leva-as a verem o que se pode 
fazer com cada objeto: uma bola pode rolar, 
pular, mas pode-se morder para ver a textura. 
A criança encanta-se, quando descobre o 
botão que aciona o som da caixa de música e 
repete pelo prazer de ouvir o som. Encanta-
se, quando vê reaparecer um objeto que 
enfiou na abertura de uma caixa. Questiona 
a razão da água não parar na peneira, o que 
faz emergir a hipótese de „segurar‟ a água 
com a mão debaixo da peneira. Assim, vão 
aprendendo, experimentando e repetindo 
várias vezes, em contato com os objetos do 
mundo físico, o que as coisas fazem e o que 
se pode fazer com cada coisa.  (KISHIMOTO, 
2010, p. 11).

Conforme aborda Kishimoto (1994), o 
professor pode desenvolver em sua sala de 
aula, momentos de interação e estímulos 
entre as crianças, permitindo que o jogo, 
o brinquedo e as brincadeiras integrem a 
rotina da criança, proporcionando momentos 
de descobertas, onde o imaginário e a 
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criatividade infantil possam ser amplamente 
desenvolvidos, por meio de experiências que 
proporcionam aprendizagem e diversão. 

OS PARCEIROS DO 
PROFESSOR NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL:  JOGOS,  
BRINQUEDOS E AS 
BRINCADEIRAS

desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e 
social, pois, mediante das atividades lúdicas, as 
crianças formam conceitos, relacionam ideias, 
estabelecem relações lógicas, desenvolvem 
a expressão oral e corporal, reforçam 
habilidades sociais, reduzem a agressividade, 
integram-se na sociedade e constroem seu 
próprio conhecimento. 

• O jogo é essencial para a saúde física e 
mental;

• O jogo permite à criança vivências do 
mundo adulto, e isto possibilita a mediação 
entre o real e o imaginário.
FONTE: Ramos, Ribeiro e Santos (2011, p. 
42). 

Ao analisar o trecho acima, conclui-se 
que as atividades lúdicas impulsionam a  
criatividade da criança, sendo uma valiosa 
ferramenta que deve ser utilizada pelo 
professor em situações de aprendizagem 
que contribuem para o desenvolvimento 
das capacidades emocionais e sociais da 
criança. Visto que, ao ser inserida a um 
ambiente educativo, voltado para uma 
aprendizagem integral, a criança  vivencia 
propostas pedagógicas que buscam seu 
constante desenvolvimento. Sendo assim, se 
faz necessária a prática de atividades lúdicas 
que contribuam para os constantes avanços 
destas crianças ao longo da vida. Como 
ressalta Callai:

Na aprendizagem é necessário permitir, 
proporcionar e incentivar o indivíduo; nas 
suas relações, a criança aprende aquilo que 
interessa, o que lhe é necessário, e, por isso, o 
que lhe dá prazer. Sendo assim, a assimilação 
e a acomodação da criança ao meio devem 

Para o desenvolvimento da aprendizagem 
lúdica, os jogos, os brinquedos e as 
brincadeiras são importantes ferramentas 
que contribuem para o desenvolvimento da 
criança pequena, visto que durante estas 
atividades a criança decide, resolve conflitos, 
cria e recria possibilidades de invenções, 
desenvolvendo a criatividade e a imaginação 
de forma divertida e prazerosa, contribuindo 
para o seu constante desenvolvimento. Sobre 
as diversas contribuições proporcionadas 
pela aprendizagem lúdica, Ramos, Ribeiro e 
Santos (2011, p. 42) apontam que:

• As atividades lúdicas possibilitam 
fomentar a formação do autoconceito 
positivo; 

• As atividades lúdicas possibilitam 
o desenvolvimento integral da criança já 
que, mediante destas atividades, a criança 
se desenvolve afetivamente, convive 
socialmente e opera mentalmente;

• O jogo é produto de cultura, e seu uso 
permite a inserção da criança na sociedade;

•  Brincar é uma necessidade básica 
como é a nutrição, a saúde, a habilitação e a 
educação; 

• Brincar ajuda as crianças no seu 
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ocorrer mediante do jogo, da aprendizagem 
lúdica.  (CALLAI, 1991, p. 74).

É possível observar que os jogos possuem 
grande valor pedagógico, sendo assim, uma 
importante estratégia de aprendizagem 
que o professor pode utilizar na Educação 
Infantil, tanto os jogos, quanto outras 
atividades lúdicas. Pois, sabe-se que as 
crianças demonstram maior  interesse por  
este tipo de atividade, onde se faz necessária 
sua constante participação, provocando na  
criança a busca pela resolução da atividade  
que está vivenciando no momento. 
Conceituando o significado do jogo de forma 
também esclarecedora, Murcia (2005, p. 73) 
define:

É um meio de expressão e comunicação 
de primeira ordem, de desenvolvimento 
motor, cognitivo, afetivo e sociabilizador por 
excelência. É básico para o desenvolvimento 
da personalidade da criança em todas as suas 
facetas. Pode ter fim em si mesmo, bem como 
ser meio para a aquisição das aprendizagens. 
Pode acontecer de forma espontânea e 
voluntária ou organizada, sempre que 
respeitado o princípio da motivação. 
(MURCIA, 2005, p. 73).

Com a abordagem da autora, é possível 
observar que o lúdico está diretamente 
vinculado ao papel social da criança. Pois, ao 
brincar e jogar a criança imagina que o que 
vive no momento constitui sua realidade, sua 
vida em sociedade, o que leva a perceber a 
importância de trabalhar com os jogos ainda 
na fase inicial do desenvolvimento infantil. 
Os Referenciais Curriculares para a Educação 
Infantil, (1998) sobre o brincar relata que:

A brincadeira é uma linguagem infantil que 

mantém um vínculo essencial com aquilo 
que é o “não-brincar”. Se a brincadeira é uma 
ação que ocorre no plano da imaginação 
isto implica que aquele que brinca tenha o 
domínio da linguagem simbólica. Isto quer 
dizer que é preciso haver consciência da 
diferença existente entre a brincadeira e a 
realidade imediata que lhe forneceu conteúdo 
para realizar-se. Nesse sentido, para brincar 
é preciso apropriar-se de elementos da 
realidade imediata de tal forma a atribuir-
lhes novos significados. Essa peculiaridade 
da brincadeira ocorre por meio da articulação 
entre a imaginação e a imitação da realidade. 
Toda brincadeira é uma imitação transformada, 
no plano das emoções e das ideias, de uma 
realidade anteriormente vivenciada. (BRASIL, 
1998, p. 27).

Os referenciais (1998) referem-se à 
importância  da espontaneidade presente 
nas brincadeiras, que contribuem para que 
a criança organize suas ideias e venha a 
ter contato com suas emoções. Pois, por 
intermédio do brincar, a criança percebe 
novas possibilidades de agir, se adaptando 
ativamente a realidade em que vive. Sendo 
assim, os brinquedos e as brincadeiras são 
importantes aliados do professor para o 
desenvolvimento de atividades que busquem 
o desenvolvimento cognitivo e físico da 
criança pequena. Como aponta Oliveira, Solé 
e Fortuna:

Mediante das brincadeiras as crianças 
experimentam novas formas de agir, de sentir 
e de pensar. Brincando, a criança busca se 
adaptar de forma ativa à realidade onde vive, 
mas também emite juízos de valor. Constrói, 
brincando, a sociedade em que irá viver quando 
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adulta. Daí a grande relevância do lúdico 
para o ambiente de ensino-aprendizagem, 
principalmente para a própria sala de aula, 
nos mais diversos níveis de escolaridade, 
permitindo à criança resignificar seu contexto 
vivido. (OLIVEIRA; SOLÉ; FORTUNA, 2010, 
p. 27). 

De acordo com os autores, é de 
fundamental importância que a escola 
ofereça um ambiente educacional constituído 
nas brincadeiras e nos jogos, pois, esses se 
constituem como um importante veículo 
que facilita a aprendizagem e contribui 
para o desenvolvimento integral da criança. 
Almeida (1998, p.57) deixa claro que: “a 
brincadeira contribui e influencia a formação 
da criança, possibilitando um crescimento e 
um enriquecimento permanente”. Portanto, 
contribui para promover a interação social, 
transformando e modificando o contexto 
social em que a criança vive, contribuindo 
para a formação da criança integralmente. 

AS ATIVIDADES LÚDICAS 
E SUA IMPORTÂNCIA 
NO DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL

Abordar o tema lúdico na Educação 
Infantil, se completa quando observamos 
o posicionamento de Jean Piaget. Em sua 
teoria interacionista, o mesmo compreende o 
processo de aquisição do conhecimento como 
resultado das várias interações realizadas 
entre a criança e os objetos do meio no qual 
a mesma está inserida. De acordo com Jean 
Piaget:

O desenvolvimento psíquico, que começa 
quando nascemos e termina na idade adulta 
é comparável ao crescimento orgânico: 
como este, orienta-se, essencialmente, para 
o equilíbrio. Da mesma maneira que um 
corpo está em evolução até atingir um nível 
relativamente estável – caracterizado pela 
conclusão do crescimento e pela maturidade 
dos  órgãos – também a vida mental pode ser 
considerada como evoluindo na direção de 
uma forma de equilíbrio final, representada 
pelo espírito adulto. (PIAGET, 2004, p. 13).

De acordo com Jean Piaget, o 
desenvolvimento infantil ocorre logo após 
o nascimento e se prolonga durante toda a 
vida do indivíduo. Para compreender melhor 
todas as etapas de desenvolvimento que a 
criança vivencia, o autor criou os estágios 
de desenvolvimento, que permeiam todo o 
seu estudo sobre o universo da criança. Para 
Bessa, (2008, p. 46): ”o que define a mudança 
de estágio é a alteração da lógica intelectual 
demonstrada pela criança em cada etapa, 
o que depende diretamente dos estímulos 
oferecidos pelo meio à criança”. Portanto, é 
de fundamental importância que a criança 
esteja inserida a um meio que favoreça sua 
constante evolução, para que se desenvolva 
e avance em todos os estágios do seu 
desenvolvimento.

Os Estágios de desenvolvimento  
apontados por Jean Piaget são: 

Sensório-motor (0 – 2 anos); Pré-operatório 
(2 – 7,8 anos); Operatório-concreto (8 – 
11 anos); Operatório-formal (8 – 14 anos), 
conforme descritos:
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DEFINIÇÃO ESTÁGIOS

Neste estágio, a partir de reflexos neurológicos 
básicos, o bebê começa a construir esquemas de 
ação para assimilar mentalmente o meio (LOPES, 
1996). Também é marcado pela construção prática 
das noções de objeto, espaço, causalidade e tempo 
(MACEDO, 1991). Segundo LOPES, as noções 
de espaço e tempo são construídas pela ação, 
configurando assim, uma inteligência essencialmente 
prática. Conforme MACEDO (1991, p. 124) é assim 
que os esquemas vão “pouco a pouco, diferenciando-
se e integrando-se, no mesmo tempo em que o 
sujeito vai se separando dos objetos podendo, 
por isso mesmo, interagir com eles de forma mais 
complexa.” Nitzke et alli (1997b) diz-se que o contato 
com o meio é direto e imediato, sem representação 
ou pensamento.Exemplos: O bebê pega o que está 
em sua mão; “mama” o que é posto em sua boca; “vê” 
o que está diante de si. Aprimorando esses esquemas, 
é capaz de ver um objeto, pegá-lo e levá-lo a boca.

Sensório-motor

Nesta fase que surge na criança, a capacidade 
de substituir um objeto ou acontecimento por uma 
representação (PIAGET e INHELDER, 1982), e esta 
substituição é possível, conforme PIAGET, graças à 
função simbólica. Assim este estágio é também muito 
conhecido como o estágio da Inteligência Simbólica. 
Contudo, MACEDO (1991) lembra que a atividade 
sensório-motor não está esquecida ou abandonada, 
mas refinada e mais sofisticada, pois verifica-se que 
ocorre uma crescente melhoria na sua aprendizagem, 
permitindo que a mesma explore melhor o ambiente, 
fazendo uso de mais e mais sofisticados movimentos 
e percepções intuitivas. A criança deste estágio: É 
egocêntrica, centrada em si mesma, e não consegue 
se colocar, abstratamente, no lugar do outro.Não 
aceita a ideia do acaso e tudo deve ter uma explicação 

Pré-Operatório
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(é fase dos “por quês”).Já pode agir por simulação, 
“como se”. Possui percepção global sem discriminar 
detalhes.Deixa se levar pela aparência sem relacionar 
fatos. Exemplos: Mostram-se para a criança, duas 
bolinhas de massa iguais e dá-se a uma delas a forma 
de salsicha. A criança nega que a quantidade de 
massa continue igual, pois as formas são diferentes. 
Não relaciona as situações.

Conforme Nitzke et alli (1997b), neste estágio 
a criança desenvolve noções de tempo, espaço, 
velocidade, ordem, casualidade, ..., sendo então 
capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair 
dados da realidade. Apesar de não se limitar mais a 
uma representação imediata, depende do mundo 
concreto para abstrair. Um importante conceito desta 
fase é o desenvolvimento da reversibilidade, ou seja, a 
capacidade da representação de uma ação no sentido 
inverso de uma anterior, anulando a transformação 
observada.Exemplos:Despeja-se a água de dois 
copos em outros, de formatos diferentes, para que 
a criança diga se as quantidades continuam iguais. 
A resposta é afirmativa uma vez que a criança já 
diferencia aspectos e é capaz de “refazer” a ação.

Operatório-Concreto

Segundo WADSWORTH (1996) é neste momento 
que as estruturas cognitivas da criança alcançam 
seu nível mais elevado de desenvolvimento. A 
representação agora permite à criança uma abstração 
total, não se limitando mais à representação imediata 
e nem às relações previamente existentes. Agora 
a criança é capaz de pensar logicamente, formular 
hipóteses e buscar soluções, sem depender mais só 
da observação da realidade. Em outras palavras, as 
estruturas cognitivas da criança alcançam seu nível 
mais elevado de desenvolvimento.

Operatório-Formal

FONTE: TAFNER, Malcon. A Construção do Conhecimento segundo Jean Piaget. Disponível em:  
<http://www.cerebromente.org.br/n08/mente/construtivismo/construtivismo.htm> Acesso em 18/01/2018.
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A criança na Educação Infantil vivencia os 
estágios sensório motor e o pré-operatório. 
De acordo com o proposto nestes estágios 
do desenvolvimento, relacionados por Piaget, 
o professor pode elaborar atividades que 
busquem desenvolver a criança de acordo 
com o seu nível de desenvolvimento, por 
meio de atividades lúdicas como os jogos 
e as brincadeiras, pois são facilitadores da 
apreensão da realidade e que por meio destas 
atividades, a criança percebe como se dar as 
relações entre as pessoas. Ainda de acordo 
com Bessa, (2006, p. 54):

No que se referem aos aspectos sociais, 
os jogos aparecem como instituições 
sociais capazes de promover a comunicação 
interpessoal, criando um relacionamento 
grupal entre aqueles que jogam. Desta forma, 
Piaget considera a atividade lúdica como o 
berço obrigatório das atividades intelectuais 
da criança, sendo, por isso, indispensável à 
prática educativa. Por meio das brincadeiras, 
a criança experimenta, se organiza, constrói 
normas para si e para os outros, cria e recria 
o mundo que a cerca.  (BESSA, 2006, p. 54).

As atividades lúdicas são de grande 
importância para o desenvolvimento 
intelectual da criança, se tornando 
indispensável enquanto prática educativa. De 
acordo com a autora os jogos proporcionam 
uma importante integração social, o que 
provoca na criança a necessidade de 
participar da vida em grupo, proporcionando 
uma maior interação com as demais crianças, 
preparando-a para a vida em sociedade. Deste 
modo, se faz necessário que no ambiente 
escolar, os jogos, o brinquedo e as brincadeiras 
se façam presentes e constituam a rotina da 

criança, pois são formas de expressão que 
valoriza a construção do conhecimento, 
garantindo à criança o direito a uma infância 
saudável, para que cresçam e se desenvolvam 
em um ambiente propício a constante busca 
do  conhecimento. 

É importante destacar ainda que o  
professor é o mediador da criança no 
ambiente escolar, este é capaz de elaborar 
propostas pedagógicas que visem à prática 
de atividades lúdicas que devem constituir 
grande parte do tempo em que a criança 
permanece em ambiente de vida coletiva, 
como afirma Pereira (2005):

As atividades lúdicas são muito mais que 
momentos divertidos ou simples passatempos 
e, sim, momentos de descoberta, construção  e  
compreensão de si; estímulos à  autonomia, à 
criatividade, à expressão  pessoal. Dessa forma, 
possibilitam a aquisição e o desenvolvimento 
de aspectos importantes para a construção 
da aprendizagem. Possibilitam, ainda, que 
educadores e educandos se descubram, se 
integrem e encontrem novas formas de viver 
a educação (PEREIRA, 2005,p. 19-20).  

Nota-se que as atividades lúdicas  
proporcionam não apenas momentos de 
divertimento e descontração, pois, atuam 
nos desejos, medos, alegrias, interferem no 
emocional da criança e quando as emoções se 
manifestam nas atividades lúdicas, a criança 
se desenvolve de forma integral, pois passam 
a se conhecer e se expressar melhor. Navarro 
(2009), ainda complementa que:

As formas de mediação da professora 
são decisivas para garantir que as crianças 
realmente brinquem na escola, interajam com 
seus colegas, imaginem, criem regras, utilizem 
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 Buscou-se com esta pesquisa investigar sobre a 
importância do lúdico na Educação Infantil, investigando 
quais práticas pedagógicas podem ser desenvolvidas 
pelo professor de Educação Infantil que favoreçam a 
aprendizagem mediante das atividades lúdicas. Por 
meio de uma revisão bibliográfica, foi possível analisar o 
posicionamento de importantes teóricos que abordam a 
importância do lúdico para o desenvolvimento da criança 
pequena em seus estudos, além da análise de importantes 
documentos oficiais do MEC. Sendo assim, conclui-se que 
o professor insere a criança no universo lúdico, quando 
desenvolve atividades que possibilitam o acesso aos jogos, 
aos brinquedos e as brincadeiras, todas essas ferramentas são 
de grande importância para o desenvolvimento da criança, 
pois contribuem para o desenvolvimento da imaginação, 
despertam a curiosidade, além de favorecer o trabalho em 
equipe e a interação social das crianças.

 O faz de conta, os cantos de interesse e o brincar 
livremente também constitui o universo lúdico e deve está 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

brinquedos diferentes, de formas diferentes, em ambientes 
que estimulem a imaginação.  A aprendizagem decorrente 
da brincadeira vem da experimentação que a atividade 
propicia. As maneiras de mediação que o professor pode 
utilizar no ambiente da educação infantil são muitas, basta 
que ele reconheça o valor dos objetos, do ambiente, da sua 
ajuda e orientação, e principalmente da sua organização, para 
assim possibilitar uma qualidade no brincar de seus alunos. 
(NAVARRO, 2009, p. 07).

A parceria professor e educando possui grande valor 
na prática das atividades lúdicas, pois possibilitam que 
juntos o professor e a criança interajam e aprendam em 
harmonia. Porém, cabe ao professor elaborar e organizar as 
atividades de forma que favoreça a prática de atividades 
lúdicas com intencionalidade, colaborando para o constante 
desenvolvimento da criança. 
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presente na Educação Infantil, pois auxiliam 
no desenvolvimento integral da criança. Mas, 
para que estas atividades  constituam rotina 
nas salas de aulas da Educação Infantil, é 
primordial um olhar acentuado do professor 
para essas crianças, que embora pequenas, 
são sujeitos competentes e capazes, que 
se inclusos a um ambiente facilitador de 
aprendizagem conseguem se desenvolver 
integralmente.

Sendo assim, o professor pode  
desenvolver propostas que favoreçam o 

lúdico no cotidiano escolar, por meio de 
atividades que deem voz a criança, que 
possibilite o brincar livre e as interações 
com seus pares. Pode-se observar que os 
jogos e as brincadeiras contribuem para o 
desenvolvimento cognitivo das crianças 
pequenas, além de facilitar os processos 
de socialização, comunicação, expressão e 
construção do conhecimento. O ambiente 
escolar é favorável à prática de atividades 
lúdicas, o que torna o professor um parceiro 
no desenvolvimento integral da criança. 
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A INCLUSÃO DE ALUNOS 
DISLÉXICOS
RESUMO:  Este artigo traz uma reflexão sobre a dislexia como um dos fatores que interferem 
na capacidade de leitura, de entendimento das palavras, da escrita, da soletração, bem 
como a compreensão e interpretação de textos e de atividades que envolvem o raciocínio 
lógico. Aborda também soluções que estão presentes no segmento educacional. Descreve 
a dislexia, sintomas, causas, diagnósticos e as possibilidades de intervenções que podem 
ser feitas pelos profissionais da educação. A escola é responsável pelo desenvolvimento 
das potencialidades educativas de cada criança e deve ter no quadro de docentes e equipe 
pedagógica, profissionais capacitados para que as dificuldades de aprendizagem sejam 
diagnosticadas e sanadas o mais cedo possível. O professor deve ter uma postura de 
acolhimento, de paciência, tolerância, perseverança para que a criança com dislexia seja 
auxiliada no próprio desenvolvimento. Este trabalho de inclusão deve ser feito com todos 
da equipe escolar, com os pais e com os profissionais da saúde. Só assim esta criança pode 
ter suas potencialidades totalmente desenvolvidas.

Palavras-Chave: Dislexia; Dificuldades de Aprendizagem; Leitura e Escrita.
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INTRODUÇÃO

O estudo da dislexia é pouco 
divulgado na formação dos 
professores. As dificuldades 
de escrita e de leitura 
que se apresentam no 

desenvolvimento pessoal e educacional de 
crianças tidas como portadoras de dislexia 
são, na maioria da vezes, primeiramente 
notados nas escolas, por isso o tema deste 
artigo, pois os professores devem ter o 
conhecimento deste assunto para que 
possam compreender melhor este distúrbio 
e como superá-lo.

Este trabalho traz conceitos, definições, 
características principais, sintomas e 
identificação dos componentes físicos e 
intelectuais da dislexia. O reconhecimento 
do distúrbio pela família e educadores 
ajudando a desenvolver quais possíveis 
ações e estratégias para facilitar o processo 
de aprendizagem e os meios de se trabalhar 
pedagogicamente com estes alunos.

Em rápidas palavras, a dislexia é  
considerada como um distúrbio ou 
apresentação de dificuldades na 
aprendizagem e na linguagem, não sendo, 
entretanto, os diagnósticos relacionados a 
este fator, serem considerados e detectados 
como dislexia, pois outros fatores também 
podem estar influenciando o aprendizado da 
criança.

A dislexia é um distúrbio de aprendizagem 
que afeta crianças, adolescentes e adultos em 
diferentes níveis educacionais, dificultando 
o processo de aquisição de leitura e escrita.

Entende-se que para que haja uma 

definição de estratégias e de intervenção 
por parte do professor, é de extrema 
importância à realização do diagnóstico e 
da avaliação da dislexia, sendo que a partir 
de dados específicos o educador dará 
um encaminhamento mais específico nas 
atividades apoiadas com ênfase na leitura e 
na escrita.

O QUE É DISLEXIA?

Dislexia é um distúrbio de aprendizagem 
caracterizado pela dificuldade de leitura 
e escrita. De acordo com a International 
Dyslexia Association (IDA), essas dificuldades 
normalmente resultam de um déficit no 
componente fonológico da linguagem 
e são inesperadas em relação à idade e 
outras habilidades cognitivas. Lentidão na 
aprendizagem, dificuldade de concentração, 
palavras escritas de forma estranha, 
dificuldade de soletrar e troca de letras com 
sons ou grafias parecidas são alguns sinais 
de dislexia. Porém, não se trata de uma 
doença, mas de uma característica genética 
configurada entre a décima sexta (16ª) e a 
vigésima quarta (24ª) semana de gestação 
do feto.

Segundo a Associação Brasileira de 
Dislexia, a dislexia está presente entre 5% e 
17% da população mundial, podendo afetar 
a área visual e auditiva. Apesar de ser o 
distúrbio de maior incidência nas salas de 
aula, um estudo apresentado na Associação 
Britânica de Dislexia afirma que cerca de 
70% dos profissionais das áreas de saúde e 
educação têm pouco conhecimento sobre 
ele.
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Cândido (2013, p. 13) diz que a:
[…] dislexia é um transtorno de 

aprendizagem que se caracteriza por 
dificuldades em ler, interpretar e escrever. 
Sua causa tem sido pesquisada e várias 
teorias tentam explicar o porquê da dislexia. 
Há uma forte tendência que relaciona a 
origem à genética e a neurobiologia.

CAUSAS DA DISLEXIA

A maioria dos estudiosos concorda com a 
origem multifatorial da dislexia, ou seja, com 
a ideia que suas causas podem ser genéticos 
e ambientais.

Na prática, quem não tem dislexia utiliza 
três áreas do cérebro enquanto está lendo. 
A primeira faz a identificação das letras, a 
segunda parte faz com que entendamos o 
significado da palavra. Por fim, uma terceira 
área processa todas essas informações.

Em uma pessoa com dislexia, as duas 
primeiras áreas são menos ativas. Em 
compensação, a parte frontal é obrigada a 
trabalhar mais e até o lado direito do cérebro 
é ativado.

As causas mais comuns de dislexia são de:
• Origem neurobiológica
• Alterações cerebrais: mau 

funcionamento, atraso no amadurecimento 
do sistema nervoso central, ou falha na 
comunicação entre os neurônios, o que 
dificulta as funções de coordenação

• Perturbações no parto ou início da 
vida.

Segundo Moura (2013):
Os disléxicos recebem informações em 

uma área diferente do cérebro, portanto o 

cérebro dos disléxicos é normal. Infelizmente 
essas informações em áreas diferentes 
resultam de falhas nas conexões cerebrais. 
O resultado é que devido a essas falhas no 
processo de leitura, eles têm dificuldades de 
aprender a ler, escrever, soletrar, pois é difícil 
assimilarem as palavras.

TIPOS DE DISLEXIA

Os tipos mais comuns de dislexia são:
• Dislexia visual: dificuldades em 

diferenciar os lados direito e esquerdo, 
erros na leitura devido à má visualização das 
palavras

• Dislexia auditiva: ocorre devido a 
carência de percepção dos sons, o que 
também acarreta dificuldades com a fala

• Dislexia mista: é a união de dois ou 
mais tipos de dislexia. Com isso, o portador 
poderá ter, por exemplo, dificuldades visuais 
e auditivas ao mesmo tempo.

SINTOMAS DA DISLEXIA

Os sintomas da dislexia são iguais para 
crianças e adultos. A diferença é que, na 
infância, o distúrbio é acentuado e pode ser 
identificado mais facilmente, uma vez que a 
criança irá apresentar dificuldades na fase de 
aprendizagem e alfabetização.

Pesquisas científicas recentes concluíram 
que o sintoma mais conclusivo acerca do 
risco de dislexia em uma criança, pequena ou 
mais velha, é o atraso na aquisição da fala e 
sua deficiente percepção fonética. Por isso, 
pais e escola precisam estar atentos a este 
sintoma.
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Moura (2013) explica que:
...detectar o distúrbio da dislexia não é 

uma tarefa fácil. Há alguns sinais e sintomas 
que podem indicar a presença da dislexia 
desde cedo, mas um diagnóstico preciso só 
é possível a partir do momento que a escrita 
e a leitura são apresentadas formalmente 
à criança. […] Como o distúrbio é 
comprovadamente genético, os especialistas 
afirmam que as crianças podem ser avaliadas 
a partir dos cinco anos de idade […]

Sintomas da dislexia na primeira Infância:
• Dispersão
• Falta de atenção
• Atraso da fala e linguagem
• Dificuldade em aprender rimas e 

canções
• Atraso na coordenação motora
• Falta de interesse por livros.
Sintomas na idade escolar:
• Dificuldade na aquisição e 

automatização da leitura e escrita
• Desatenção
• Dispersão
• Dificuldade em copiar de livros e lousa
• Desorganização geral (dificuldade em 

manusear mapas, dicionários)
• Dificuldade em ler em voz alta e 

compreender aquilo que foi lido
• Baixa estima.

DIAGNÓSTICO DA DISLEXIA

O diagnóstico é sempre feito por uma 
equipe multidisciplinar, que envolve 
profissionais de:

• Neurologia

• Neuropsicologia
• Fonoaudiologia
• Psicopedagogia.
 Quanto mais precoce for o diagnóstico, 

mais eficiente será o tratamento e o portador 
aprenderá a lidar com suas dificuldades.

Feito o diagnóstico, é importante que o 
professor se junte ao profissional que tratará 
a criança e, dessa forma, combine uma 
maneira de aprendizado diferente. Não é só 
o psicólogo quem faz o diagnóstico, e sim 
o conjunto: professor, pais, fonoaudiólogo, 
psicopedagogo, etc.

TRATAMENTO

O tratamento é multidisciplinar e visa a 
superação das dificuldades apresentadas, 
desenvolvendo as habilidades básicas 
necessárias para um aprendizado efetivo 
através de um programa de reabilitação, bem 
como orientação da família e escola.

É necessário ajustar os métodos de ensino 
de forma a corresponder às necessidades da 
pessoa. Embora isto não constitua uma cura 
para o problema, pode diminuir o grau dos 
sintomas.

Também vale ressaltar que existem dois 
métodos de alfabetização utilizados no 
tratamento da dislexia: o multissensorial e o 
fônico.

• Método multissensorial: é mais 
indicado para crianças mais velhas, que já 
possuem histórico de fracasso escolar

• Método fônico: é indicado para 
crianças mais jovens e preferencialmente 
deve ser introduzido logo no início da 
alfabetização.
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Ainda não se conhece a cura para o 
problema, mas o tratamento é bastante 
eficaz.

PREVENÇÃO

A neurociência ainda não sabe dizer ao 
certo de que forma é possível prevenir a 
ocorrência da dislexia. O que se conhece 
hoje são formas que ajudam a reduzir o risco 
de seu filho desenvolver a dislexia.

Confira alguns exemplos:
• Durante a gravidez, evite fazer uso 

de substâncias que possam prejudicar o 
desenvolvimento fetal. Não beba bebidas 
alcoólicas, evite cigarros e outras drogas. 
Evite, também, a exposição a toxinas 
ambientais

• Proteja seu filho da exposição a 
poluentes e toxinas, incluindo a fumaça 
de cigarro, produtos químicos agrícolas ou 
industriais e chumbo.

CONVIVENDO/ 
PROGNÓSTICO

O apoio da família é indispensável para o 
desenvolvimento e sucesso do tratamento. 
Os familiares devem incentivar cada sucesso 
obtido, tendo sempre muita paciência, lendo 
e se informando sobre o assunto.

Nas atividades que podem ser 
desenvolvidas, é preciso levar em conta a 
diferença entre ler para os filhos e ler com 
os filhos. É importante visitar livrarias ou 
bibliotecas com os filhos e escolher um livro 
adequado para que leiam juntos, trocando 
impressões sobre a leitura.

Os pais devem se sentar ao lado do filho 
para acompanhar a leitura com ouvidos, 
olhos e coração. Feita a leitura, os pais podem 
propor jogos de perguntas e respostas sobre 
cada parágrafo do texto, pedir para que o 
filho conte o que leu e o que ouviu, buscar na 
memória assuntos relacionados com o tema 
da leitura atual, descobrir palavras no texto, 
entre outras coisas que tornem a leitura uma 
atividade familiar, uma leitura compartilhada.

Além da leitura, existem jogos de tabuleiro 
que envolvem conhecimentos gerais e 
podem auxiliar na assimilação, como palavras 
cruzadas. Eles tornam a leitura e a escrita 
uma coisa prazerosa, e não um simples 
“dever de casa”.

Na escola, o ideal é que crianças com 
qualquer tipo de necessidade especial 
sejam incluídas naturalmente nas atividades 
do grupo, não perdendo de vista as suas 
dificuldades específicas. Contando com bom 
senso pedagógico, sensibilidade e formação 
do professor, ele saberá distribuir as tarefas 
de acordo com as possibilidades de cada um.

A APRENDIZAGEM DE 
ALUNOS COM DISLEXIA

A dislexia não tem cura, entretanto, 
o tratamento vai auxiliar o paciente em 
relação às suas limitações, oportunizando 
uma sensível progressão de sua melhoria 
no processo de aprendizado e ainda, auxilia 
na perspectiva dos problemas que podem 
levar a criança sobre a autoestima e sua 
socialização. Assim sendo, a criança já em 
tratamento e com o auxílio do professor com 
metodologias diferenciadas, vai superando 
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suas dificuldades.
 Entende-se que são necessárias uma 

estimulação e participação ativa para que se 
possa dar espaço para as crianças agirem por 
conta própria.

 Em relação à adoção de alguns 
métodos, Moura (2013, p. 14) cita que:

 a partir do diagnóstico (ou profissionais) 
que vai tratá-la. Entre os vários métodos 
adotados, a Associação Brasileira de 
Dislexia aconselha a terapia multissensorial, 
cumulativa e sistemática que trabalha 
todos os sentidos ao mesmo tempo (como 
o disléxico assimila facilmente tudo que é 
vivenciado concretamente, ele pode ser 
treinado para ler e ouvir, enquanto escreve, 
por exemplo), o tratamento normalmente é 
feito por fonoaudiólogos, psicopedagogos e 
psicólogos especializados no assunto.

o autor que o orientador pedagógico deve 
auxiliar o professor a planejar regularmente 
atividades que propiciem liberdade de ação 
às crianças, promovendo um ambiente 
relacional, oferecendo-lhes condições de 
superar as dificuldades e principalmente 
conhecendo a importância das brincadeiras 
no desenvolvimento da criança. Cabe ao 
orientador pedagógico juntamente com a 
equipe, pesquisar, estudar, refletir e levar 
ao educando o processo do conhecimento, 
observando quais as habilidades e interesses 
dos alunos, sugerindo estratégias e recursos 
no que diz respeito às dificuldades que 
o aluno poderá apresentar em relação à 
dislexia. 

Marsili (2010, p. 33) cita que:
compete à escola proporcionar aos pais 

de alunos e aos próprios alunos, métodos 

interessantes e eficientes, na concepção 
pedagógica, para atender os alunos especiais, 
os que apresentam dificuldades em leitura, 
escrita e ortografia. É obrigação da escola 
e, principalmente dos professores, oferecer 
recuperação de estudos para aqueles que 
têm baixo aproveitamento escolar.

Outra forma de auxiliar este aluno é 
esclarecendo para ele que sua dificuldade 
na aprendizagem na leitura e escrita chama-
se dislexia, e que o professor só poderá 
ajudá-lo a superar este problema, caso ele 
próprio não desista no primeiro empecilho. 
O professor precisa ter calma com este 
aluno, pois ele será mais lento que os outros, 
precisando de mais tempo para ele fazer um 
teste, copiar a matéria do quadro, resolver 
um problema. Por isso, é necessário usar 
diversas estratégias para com este aluno para 
que ele compreenda o conteúdo: usando 
materiais estimulantes e interessantes, como 
jogos, histórias, etc., procurando ensiná-lo 
de forma que ele entenda melhor o conteúdo 
proposto (MARSILI, 2010).

Marsili (2010, p. 35) aconselha que:
[…] as crianças precisam ser ensinadas a 

soletrar as palavras para estarem conscientes 
dos sons que ouvem. Treiná-las para repetir 
palavras para si mesmas, enquanto ouve 
a ordem dos sons. […] O ensino precisa 
ser multissensorial e o aluno deve estar 
ativamente envolvido na tarefa.

Várias são as formas de promover 
estratégias de ações para o pedagogo, para o 
professor e a para o apoio maciço da família.

Giroto (2001, p. 50) apud Moura (2013, 
p. 41) com a devida orientação, o aluno 
conseguirá ser bem sucedido em classe. 
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O professor pode auxiliar com algumas 
estratégias para auxiliar o aluno disléxico, 
abaixo selecionado:

– A criança disléxica deve sentar-se perto 
do professor, de modo que a mesma possa 
encorajá-lo a solicitar ajuda;

– Cada ponto deve ser revisto várias vezes;
– Nunca comparar seu trabalho escrito 

com os colegas;
– Seus conhecimentos devem ser julgados 

mais pelas respostas orais do que pela escrita 
o que significa que deverá ser avaliado 
diariamente;

– Sempre que possível peça a criança para 
ela repetir várias vezes com suas próprias 
palavras, o que a professora pediu para ela 
fazer, pois isso ajuda na memorização;

– Ensinar a criança a “sentir” as letras 
através de diferentes texturas de materiais;

– Nunca forçar o aluno a aceitar a lição do 
dia;

– Evitar submeter o aluno a pressão do 
tempo ou competição com outras crianças;

– Estimular a escrever em linhas alternadas, 
pois ajudará ao professor a ler uma caligrafia 
imprecisa e frequentemente amontoada;

– Imitar e reproduzir sons e palavras;
– Não exigir grandes redações;
– Nunca o force a escrever no quadro-

negro/
– Nunca peça que ele responda perguntas 

sem ter se oferecido para tal;
– Realizar aulas de revisão que permitam o 

tempo adequado para perguntas e respostas;
– Permita o uso de máquina de calcular 

durante as lições de matemática;
– Dê a ele a oportunidade de responder às 

questões dos testes oralmente, e de refazer 

o teste quando necessário, atribuindo nota 
extra para compensar as notas baixas;

– Avaliar sempre o conhecimento dos 
alunos com dislexia usando métodos 
alternativos, inclusive avaliações orais, 
trabalhos feitos em casa e apresentações 
individuais.

Um dos eventos que mais vão ao encontro 
da criança é trabalhar brincando. Por isso, 
Fonseca (1999) apud Marsili (2010) afirma 
que as atividades lúdicas são benéficas, 
pois conseguem o envolvimento do aluno 
e garantem que os elementos fonológicos 
necessários sejam inseridos no trabalho que 
vai ser desenvolvido com cada criança, como: 
invenção de rimas e palavras, atividades de 
reconhecimento e utilização de palavras que 
rimam, mistura e segmentação de sílabas, 
identificação de fonemas iniciais e ligação 
de símbolos a sons, jogos de discriminação 
de vogais, canções com rimas, entre outras 
atividades.

Abordagens de apoio que podem ser 
improvisadas na sala de aula pelo professor 
que são: a utilização do portfólio, soletração 
oral simultânea, software específico, 
desenvolvimento de competências de 
estudo, atividades de intensidade visual e 
jogos de palavras.
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 Rogério José Fiorini

Professor de ciências do Ensino 
Fundamental II e Médio na 
prefeitura de São Paulo, na EMEF 
Senador Miltom Campos e do 
estado de São Paulo na EE General 
Humberto de Souza Mello.

A dislexia é um distúrbio que provoca dificuldades na 
aprendizagem da leitura e escrita, produzidas em bases 
neurológicas, além de fatores genéticos ou adquiridos. Não 
se caracterizando como uma doença no meio científico.

Quanto mais cedo for diagnosticada, maiores e melhores 
serão os resultados eficazes dos tratamentos e das 
estratégias de ações voltadas para este indivíduo. Mesmo 
com dificuldades de aprendizagem de escrita e de leitura, os 
disléxicos apresentam um grau de inteligência normal ou até 
mesmo acima da média.

Para que haja um trabalho pedagógico que se aproxime 
ao máximo da necessidade do aluno disléxico, é importante 
que o educador tenha os conhecimentos essenciais para os 
diagnósticos, para que os diferentes tipos de transtornos de 
aprendizagem possam ser trabalhados estrategicamente e 
que a construção do conhecimento também seja motivada 
precocemente, subsidiando progressos efusivos do educando 
e na relação de seus familiares.

Fica evidente que cabe ao educador e equipe pedagógica 
apresentar intervenções que criem situações desafiadoras 
provocando o interesse pela aprendizagem, esboçando 
também a oportunidade do desenvolvimento da autonomia 
do aluno, sua independência e estímulo para a busca de 
resolução de problema e que saiba lidar com as possibilidades 
de frustração.

O lúdico, a brincadeira, os jogos educativos podem ser 
um instrumento de valia para propiciar ao disléxico uma 
abordagem mais agradável na busca de superações, na 
melhora do rendimento escolar, o desenvolvimento da 
abstração, da criatividade e imaginação, destacando o fator 
de desenvolvimento da autoestima e do bom equilíbrio 
emocional e de sociabilidade.

Ha também a necessidade da relação afetiva, do desvelo, 
do cuidado, da boa vontade do professor para que as práticas 
educativas resultem em efeitos positivos, tendo como ponto 
de apoio, o respeito e a aceitação da criança como um ser 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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em construção, e, que por fatores inerentes 
à natureza da criança, necessita de uma 
atenção mais apurada pelo educador.

 Brandão (2015, p. 12) diz que: 
“a aprendizagem é um processo mental 

ativo, tendo em vista, aquisições, por meio das 
quais a lembrança do conteúdo internalizado 

e o uso deste conhecimento fazem com que 
o sujeito possa dominá-lo e manipulá-lo, 
quando necessário”.

Trabalhando em conjunto a família, a 
escola e equipe da área da saúde, os alunos 
podem desenvolver toas as potencialidades, 
astando um “olhar” diferenciado para eles.
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A INCLUSÃO DO DEFICIENTE 
AUDITIVO NA EDUCAÇÃO 
REGULAR
RESUMO: Diante da problemática que vivenciamos atualmente em relação à inclusão, 
este trabalho visa apresentar a dificuldade do professor em lidar com o deficiente auditivo 
no ensino regular, sua atuação no processo de inclusão, salientando a sua importância no 
desenvolvimento educacional desses educandos, pois sendo um dos protagonistas dessa 
realidade, faz-se necessário a busca constante de formação continuada e recursos que 
contribuam com o desenvolvimento de seu trabalho. O objetivo deste trabalho será discutir 
a didática do professor na inclusão do deficiente auditivo no ensino regular, enfatizando a 
importância da formação continuada do professor no processo de ensino-aprendizagem, 
promovendo uma reflexão sobre a atuação do professor na inclusão do deficiente auditivo, 
assim como contribuir para uma consciência crítica aos envolvidos no processo de inclusão em 
relação à qualidade de ensino. A metodologia utilizada para este trabalho será desenvolvida 
segundo uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos, e/ou publicações.

Palavras-Chave: Deficiente Auditivo; Ensino Regular; Educação Inclusiva.
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INTRODUÇÃO

Na atualidade, discute-se a  
construção de uma sociedade 
inclusiva que tenha, sobretudo, 
infraestrutura satisfatória 

para proporcionar a todos as mesmas 
oportunidades e qualidades de vida. 
Contudo, uma sociedade onde todos 
exerçam sua cidadania de forma livre e, 
independentemente se o indivíduo possui 
necessidades especiais ou não. Obviamente 
que, para que isso aconteça, é necessária a 
orientação, aceitação e adequação dessa 
sociedade.

Essa visão também se estende à Educação. 
Esta visa desenvolver um trabalho pedagógico 
totalmente voltado às crianças, as educando 
sem segregações ou discriminações, 
estabelecendo o respeito às diferenças 
e a inserção dessas diferenças no meio 
social, além de trabalhar as potencialidades 
dos alunos a fim de que todos alcancem 
progressos dentro de suas particularidades 
e, apesar de suas limitações.

A Educação Especial, tal qual a Regular, 
foca-se em formar adultos aptos a viverem 
de seu próprio esforço, empenho, com 
determinação e preparo, uma vez que 
suas potencialidades são desenvolvidas 
progressivamente mediante os estímulos 
e acompanhamento durante a fase escolar. 
Porém, para que a Educação Especial seja 
Inclusiva, é primordial que seja praticada 
a democracia e que os envolvidos não 
se limitem, apenas, ao cumprimento das 
normas e protocolos estabelecidos, mas sim, 
que encarem os desafios proativamente para 

que, dessa maneira, a Educação Inclusiva 
transcorra de forma funcional.

Há de partir-se do princípio de que a escola 
é um espaço de todos e para todos, onde 
se encontre infraestrutura e alternativas 
suficientes para agregar a todos. A 
necessidade da construção de uma educação 
inclusiva de qualidade dentro da Educação 
Regular vai além de um cumprimento de uma 
lei, é uma essencialidade para o progresso 
humano.

A problemática deste artigo é verificar 
quais as possibilidades de trabalho com o 
deficiente auditivo na rede regular de ensino, 
objetivando ampliar o conhecimento acerca 
do tema e compreender possibilidades de 
trabalho com estes alunos. Além de identificar 
os principais aspectos que dificultam a 
inserção destes alunos na Educação Regular, 
compreender como é a socialização destes 
com as demais crianças do grupo e identificar 
quais as reais possibilidades de trabalho com 
estas crianças.

Esta pesquisa será de caráter bibliográfico, 
mediante teses, artigos e livros de autores 
que abordam o assunto.  Considerando que 
o referencial teórico utilizado em parte desta 
pesquisa adverte que a aceitação, o apoio, 
a solidariedade, não só das partes, mas do 
todo, fazem bem não somente ao aluno, mas 
sim promove a evolução do educando e do 
educador, educador este que obtém êxito 
quando se compromete com sua profissão.

DEFICIÊNCIA AUDITIVA, 
CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS

A coordenadoria Nacional para Integração 
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das Pessoas com Deficiência auditiva – 
CORDE, no Decreto 3298/99, define a 
deficiência auditiva como “perda parcial ou 
total das possibilidades auditivas sonoras”.

As principais causas da deficiência auditiva 
estão relacionadas a problemas genéticos, 
viroses, doenças infectocontagiosas (rubéola, 
meningite, sarampo, sífilis, citomegalovírus, 
toxoplasmose) e ao uso de medicamentos 
tóxicos no período de gestação da mulher. 
A surdez também pode acontecer quando 
a pessoa é exposta a sons repetitivos ou 
impactantes. Dentre outras causas da 
deficiência auditivas estão também as otites  
de repetição e o uso de medicamentos 
caseiros (óleo quente, álcool, ervas) aplicadas 
no ouvido e que podem lesar para sempre 
o ouvido normal, sendo condutas que não 
devem ser realizadas  a fim de evitar danos 
irreversíveis. Entre as causas genéticas da 
surdez, a consanguinidade dos pais é um 
importante fator de risco. 

É possível identificar o grau da deficiência 
auditiva de acordo com a perda auditiva, 
avaliada em decibéis – unidade de medida 
da intensidade do som. 

Nos primeiros anos de vida acontece 
o período mais importante para o 
desenvolvimento da fala e da linguagem da 
criança. Um transtorno qualitativo da audição, 
principalmente neste período interfere 
no desenvolvimento destas habilidades e 
também pode acarretar comprometimento 
de seu desenvolvimento social, emocional e 
cognitivo.  

Na idade escolar, as crianças com 
deficiência auditiva pelo motivo de muitas 
vezes não serem compreendidos apresentam 

dificuldades de relacionamento, problemas 
na fala, dificuldades na aprendizagem 
comportamento agitado ou quieto demais, 
apresentando-se na maioria das vezes, 
nervosa e agressiva. Desta forma a deficiência 
auditiva acarreta graves consequências em 
relação à aquisição de desenvolvimento de 
linguagem e essas influenciam diretamente 
no desenvolvimento dos processos 
cognitivo, escolar e nas relações sociais do 
ser humano. As crianças com deficiência 
auditiva apresentam dificuldade em todos 
esses âmbitos, sendo que muitas delas são 
irremediáveis. Os problemas na comunicação 
oral e no domínio da linguagem estendem-se 
também à leitura de textos escritos e, por este 
motivo, a redução da informação é bastante 
significativa, o que reflete diretamente na 
aprendizagem.

Cerca de um terço das crianças com 
alguma deficiência auditiva tem inabilidades 
secundarias que interfere no desempenho 
escolar. Frequentemente, esses problemas 
não são aparentes até a criança começar a ter 
dificuldades para aprender a ler e escrever 
ou calcular.

COMO IDENTIFICAR A 
DEFICIÊNCIA AUDITIVA

Desde a vida uterina os bebês são  
capazes de ouvir, e existem vários métodos 
efetivos para diagnosticar perdas auditivas, 
desde o nascimento a detecção da surdez 
acontece, em média, entre três a cinco anos 
de idade, graus menores de surdez são 
diagnosticados ainda mais tarde, em geral 
quando a criança inicia o período escolar.
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É mais fácil perceber uma perda de  
audição de nível severo ou profundo do que 
uma perda leve ou moderada. Neste caso 
deve-se procurar um médico. Alguns sinais 
podem ser indicadores da necessidade de 
um exame médico:

• Crianças que não respondem quando 
são chamadas pelas costas;

• Crianças desatentas, agitadas ou 
quietas demais;

• Crianças alheias aos sons ambientes;
• Crianças que só escutam TV ou rádio 

em volume muito alto;
• Crianças que não falam até os três 

anos de idade.                                                                                   
Estas são algumas das pistas que  

devemos nos atentar em relação a possíveis 
indícios de deficiência auditiva. Salientando 
que, o diagnostico precoce é de suma 
importância para melhor intervenção e 
tratamento, quanto antes for detectada a perda 
auditiva maiores serão as possibilidades de 
tratamento e obtenção de resultados eficazes 
nestas intervenções. E com os progressos 
da ciência médica e da tecnologia digital, 
o diagnostico da surdez ou da deficiência 
auditiva pode ser realizada precocemente, 
por meio de exames como a audiometria e 
outros que podem ser solicitados por um 
médico otorrinolaringologista. No caso 
de diagnostico positivo, o tratamento 
pode  e deve ser iniciado nos primeiros 
meses de vida. Quanto antes for iniciado o 
atendimento da criança por profissionais 
da área de fonoaudiologia, melhor será o 
desenvolvimento de sua aprendizagem, 
sendo também de suma importância a 
participação dos pais neste processo. 

UM BREVE HISTÓRICO DA 
EDUCAÇÃO DO SURDO

Ao falarmos em inclusão educacional ou 
mesmo sociedade inclusiva, percebemos 
que esta realidade caminha a passos lentos, 
sendo um conceito  novo para todos nós. 
Pensar nos alunos com deficiência auditiva 
participando de todas as rotinas de nossas 
salas de aula é ainda mais recente. O desafio 
foi lançado, e para assumi-lo, precisamos 
conhecer um pouco sobre como chegamos 
ao ponto que estamos em relação a esta 
“problemática”.

A história da educação do surdo começou 
há cerca de 400 anos, sendo que neste 
tempo havia pouca compreensão da ciência 
sobre este assunto. Inicialmente, a surdez 
e o consequente diagnóstico equivocado 
da mudez eram confundidos com o 
rebaixamento intelectual.

Em conformidade com o estudo realizado 
pelo Instituto Paradigma, no século XVI, 
Gerolano Cardano afirmou pela primeira vez, 
que  a surdez não representava impedimento 
para a aprendizagem do surdo. Nessa época 
na Europa, surgiram os primeiros registros 
de educadores dedicados à  educação  
das pessoas surdas, utilizando diferentes 
metodologias, como a língua auditiva-
oral, os sinais, a datilografia (representação  
manual do alfabeto) e outros códigos visuais. 
A partir do século XVIII, a língua de sinais 
passou a ser difundida, o que contribuiu para 
que a comunidade surda lutasse pela sua 
cidadania.

Com os avanços tecnológicos a 
aprendizagem da fala pelo surdo tornou-se 



Revista Educar FCE - Abril 2018

327

mais fácil, o oralismo começou a ganhar força 
a partir da segunda metade do século XIX, em 
detrimento da língua de sinais que acabou 
sendo desestimulada. A filosofia oralista 
baseava-se na crença de que a modalidade 
oral da linguagem seria a única forma 
desejável de comunicação para o surdo, e 
que qualquer forma de gesticulação deveria 
ser evitada. Nessa época, algumas práticas de 
negação da cultura surda, como amarrar as 
mãos e obrigá-las a se comunicarem apenas 
escrevendo, provocaram o sofrimento e o 
isolamento de muitas destas pessoas.

A partir de 1960, a língua de sinais voltou 
a ser adotada, mas associada à comunicação 
oral, surgindo novas abordagens como 
a Comunicação Total e em seguida, o 
Bilinguismo.

A Comunicação Total defende a utilização 
simultânea de todos os recursos linguísticos, 
orais ou visuais, privilegiando a comunicação 
e não apenas a linguagem. Já o Bilinguismo 
enfatiza que o surdo deve adquirir a língua 
de sinais como a língua materna, com a qual 
poderá se desenvolver e se comunicar, e a 
língua oficial de seu país na forma escrita 
como segunda língua.

A primeira instituição especializada foi 
criada em 1857 por Dom Pedro II no Rio de 
Janeiro. Chamava-se Instituto dos Surdos-
Mudos, atual I.N.E.S – Instituto Nacional de 
Educação para Surdos. Essa iniciativa veio 
ao encontro da necessidade de proteção e 
amparo a uma parte da população afetada 
por sequelas de doenças infectocontagiosas 
e doenças sexualmente transmissíveis, fruto 
da fragilidade das políticas de saúde pública, 
da falta de prevenção e saneamento básico 

no Brasil. Inicialmente, como estratégia 
pedagógica, reforçou-se o aprendizado da 
língua de sinais, mas, em 1911 surgiu uma 
nova orientação, ao se adotar o oralismo 
puro. 

Algumas décadas após, em 1980 a partir 
das pesquisas sobre língua brasileira de 
sinais e de estudos sobre a educação dos 
surdos, o bilinguismo passou a ser difundido. 
Alguns pesquisadores e profissionais da área 
já reconhecem que é de suma importância 
permitir ao surdo o direito de acesso á língua 
de sinais, sua língua natural. Sabendo-se 
que a língua de sinais possui uma estrutura 
gramatical bastante complexa que permite 
ao surdo uma alternativa de comunicação, 
baseando-se em possibilidades inteiramente 
visuais (concepção de espaço – temporal e 
esquema corporal). 

Mesmo havendo divergência quanto ao 
melhor método para aquisição da língua das 
pessoas com deficiência auditiva, muitos 
educadores de surdos concordam com 
a pratica do Bilinguismo como a melhor 
estratégia de acesso á linguagem e à 
educação. Desta forma, essas três filosofias 
educacionais persistem paralelamente no 
Brasil contemporâneo, o que contribui de 
maneira flexível com a educação e prática do 
educador em sua atuação com este público.

A DIDÁTICA

Na concepção de Libâneo (1993), Didática 
é o principal ramo de estudos da Pedagogia. 
Ela investiga os fundamentos, as condições 
e modos de realização da instrução e do 
ensino. A ela cabe converter objetivos sócio-
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políticos e pedagógicos com o objetivo de 
ensino, selecionar conteúdos e métodos 
em função desses objetivos, estabelecer 
vínculos entre ensino e aprendizagem, 
tendo em vista o desenvolvimento das 
capacidades intelectuais dos alunos. Nesta 
perspectiva, ressalta que o objeto de estudo 
da Didática é o processo de ensino no seu 
conjunto, isto é, a atividade do professor 
e dos alunos visando o desenvolvimento 
das capacidades cognoscitivas e operativas 
destes, mediante a assimilação consciente 
e ativa de conhecimentos e habilidades. O 
trabalho docente ocupa-se da instrução, da 
educação e do ensino como elementos do 
processo pedagógico escolar, efetivando a 
mediação de objetivos, conteúdos e métodos 
em função da aprendizagem dos alunos. 
Á medida que o processo de ensino é uma 
manifestação peculiar da prática educativa 
que se desenvolve sob condições matérias 
e sociais concretas de uma determinada 
sociedade, seus elementos constitutivos 
conteúdos, professor e aluno, somente 
podem ser descritos e explicados em função 
de objetivos sócio-políticos e de condições 
concretas. A Didática, assim, não investiga 
apenas objetivos, conteúdos, métodos, 
conexões entre ensino e aprendizagem 
e as condições e formas que vigoram no 
ensino, mas também os fatores materiais e 
sociais reais condicionantes das relações 
entre docência e aprendizagem. Neste 
contexto, a Didática é a articulação entre 
teoria e prática, é fazer com que a prática 
represente o que o professor pensa, tendo 
atitudes  transformadoras, e para isso, o 
mesmo tem que desenvolver ferramentas 

importantíssimas em sua atuação que são o 
saber ver, ouvir e falar.

Dentro deste contexto temos que 
desenvolver uma visão, social, político e 
cultural, de forma localizada, enxergando 
a essência do aluno. Ouvir, e não somente 
escutar, sendo capaz de respeitar o ponto 
de vista do aluno, se colocar no lugar dele, 
e compreender quem é o aluno. Falar a 
pergunta é muito mais importante que 
a resposta. Pergunta faz o aluno pensar, 
pesquisar e a resposta não vem pronta e 
acabada. O falar do professor tem que estar 
focado na pergunta, intervindo no processo 
de seu planejamento norteando a busca 
de conhecimento dos alunos, desta forma, 
contribuirá para com o desenvolvimento 
do pensamento e do raciocínio, ampliando 
as capacidades e habilidades e, com isso, 
enriquecendo nossa atuação na vida prática.

A direção pedagógica do professor 
consiste em planejar, organizar e controlar 
as atividades de ensino, de modo que 
sejam criadas as condições em que os 
alunos dominem conscientemente os 
conhecimentos e métodos da sua aplicação 
e desenvolvam a iniciativa, a independência 
de pensamento e a criatividade. 

Em conformidade com o estudo realizado 
pelo Instituto Paradigma ,2004,  é salientado 
que  por intermédio da qualidade de 
intervenção com o meio e as relações 
estabelecidas nas atividades cotidianas 
permeadas por heranças culturais e 
históricas, o indivíduo é capaz de transformar 
o seu meio e a si próprio. Assim obtemos 
de forma complexa, o funcionamento das 
sociedades, evidenciando-se a importância 
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da linguagem, o papel da aprendizagem e 
dos processos de mediação, caracterizando 
alunos e grupos de alunos. 

“A mediação do outro pode atuar 
como instrumento, do mesmo modo que 
um microscópio ou telescópio ampliam 
imensamente as experiências...” Instituto 
Paradigma (2004, apud Vygotsky, 1989, 
p.63).

A DIDÁTICA NO CONTEXTO 
INCLUSIVO

De acordo com o estudo realizado 
pelo Instituto paradigma por muitas 
vezes os educadores sentem-se tentados 
constantemente no seu trabalho pedagógico 
em analisar as deficiências como fonte 
explicativa do potencial de aprendizagem. 
Como consequência, o investimento 
dentro desta perspectiva é mínimo, assim, 
não apresenta expectativas em relação ao 
desenvolvimento dos mesmos, desta forma, 
a qualidade de mediação construída a partir 
desta visão, é simplista, empobrecida e 
repetitiva, impregnada da representação 
social da incapacidade do treinamento e 
da reabilitação como papel da educação. 
O atraso no desenvolvimento das pessoas 
surdas é decorrente muitas vezes pelo 
motivo da pobreza de experiências das 
trocas interativas e comunicativas e também 
pela limitação da linguagem. Sendo este um 
fator importante para construir e organizar o 
pensamento. Nesta perspectiva, o professor 
que recebe o aluno surdo ou deficiente 
auditivo não conhece a Língua Brasileira de 
Sinais, e perante esta realidade a conduta 

mais apropriada é o aprendizado desta forma 
de comunicação por parte do professor e do 
aluno. 

Considerando o desenvolvimento e 
aprendizagem das crianças com deficiência 
auditiva, é reforçada a ideia de que este 
processo é complexo e não depende apenas 
de recursos técnicos e procedimentos 
metodológicos específicos, mas da qualidade 
da interação, da comunicação e das formas 
de mediação utilizadas pelo professor e pela 
escola. Assim o trabalho pedagógico com 
os alunos com deficiência auditiva deve 
ser coordenado e mediado, organizando 
atividades que garantam o desenvolvimento 
desta comunicação ativa. 

Pensar em inclusão é trabalhar com 
a diversidade numa perspectiva de 
deslocamento de lugares, representando as 
identidades sociais de forma a direcionar 
novas ações em busca de novas possibilidades, 
desta forma os caminhos a serem percorridos 
passam pelo processo de generalização 
e padronização, nos quais, todos devem 
se encaixar em alguns parâmetros, como 
desenvolver estratégias pedagógicas 
levando em conta a singularidade, um 
caminho pelo qual, cada um de nós 
experimenta, pois só assim, estaremos numa 
direção de relacionamento com o mundo 
e aproveitamento de experiências para se 
construir uma síntese coletiva com o grupo 
no qual, todos se sintam representados. 
Neste contexto a educação das pessoas 
com deficiência auditiva exige o exercício de 
relações que possibilitem a troca de ideias 
entre diferentes profissionais, aumentando 
as possibilidades de se compreender, resolver  
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ou minimizar dificuldades. 
A inclusão educacional do aluno com 

deficiência auditiva depende do trabalho e 
dedicação de todas as pessoas envolvidas 
no processo, família, professores, 
funcionários da escola e alunos. O aluno 
surdo ou deficiente auditivo tem o direito 
de frequentar o sistema regular de ensino 
porque é um cidadão com os mesmos direitos 
de qualquer outro. E partindo do princípio 
de que a educação é um direito de todos, 
o atendimento educacional às pessoas com 
necessidades especiais, em ambiente escolar 
comum ou em grupos especializados, está 
assegurado na Constituição Brasileira. Ações 
como a proposta no capítulo V – “A educação 
especial” – da lei de Diretrizes e Bases de 
Educação Nacional (LDB 9.394/96), vêm 
demonstrando a abertura do processo 
de atendimento educacional e a garantia 
de introduzir nele inovações, objetivando 
assegurar maiores possibilidades de 
integração do portador de deficiência à 
sociedade. Suas necessidades devem ser 
consideradas como parte do planejamento 
educacional e todos os recursos devem 
ser empregados de maneira a garantir 
oportunidades e participação para todos. 

Nessa visão, a inclusão social passa a 
ser vista como um processo de adaptação 
da sociedade, que inclui as pessoas com 
necessidades especiais em todos os 
ambientes sociais. Isso torna possível que, 
ao mesmo tempo, essas pessoas se preparem 
para assumir seu lugar na sociedade, e para 
desempenhar os papéis adequados a cada 
situação. (Sassaki, 1997, p.41). Considerando 
que cada aluno é singular em seu modo 

de aprender, de socializar e de viver; estes 
alunos precisam ainda de outras mediações 
que contemplem suas dificuldades e 
possibilidades. No contexto da sala de aula, 
o posicionamento  adequado do aluno com 
deficiência auditiva é essencial para que ele 
alcance um desempenho satisfatório em 
seu cotidiano escolar independente do grau 
de deficiência auditiva, é importante que 
o aluno fique em uma posição onde possa 
visualizar o professor e que possa ser visto 
por ele. Se o aluno for usuário de aparelho 
auditivo, o ideal é que sua carteira se 
posicione no centro da primeira fileira, pois 
o contato do aparelho com barreiras como 
portas, paredes e janelas podem provocar 
reverbações auditivas. O estímulo visual é 
de fundamental importância para as pessoas 
com deficiência auditiva. Se ele estiver em 
uma parte da sala em que não estabeleça o 
contato visual direto com o professor, o seu 
rendimento poderá ser comprometido, pois 
sua concentração será prejudicada.

O processo de aprendizagem pode 
ocorrer dentro e fora da escola, sob a forma 
de conhecimentos, ações, habilidades, 
procedimentos, operações, estratégias, 
costumes, regras, valores, técnicas, ideais, 
atitudes, crenças, sentimentos, ideias, 
teorias, princípios, interesses, preferências, 
aversões, gestos etc.(PANTOJA, 2005, p.35)

Assim, a diversidade de estratégias e 
diferentes formas de linguagem serão os 
nossos instrumentos para a conquista 
de uma forma de comunicação possível. 
Na medida em que o professor consegue 
trabalhar pedagogicamente com o aluno com 
deficiência auditiva, o que necessariamente 
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Juliana Nicoa Negreiros 
LopesEm conformidade com a pesquisa realizada, pode-se 

observar a complexidade de se trabalhar com a inclusão 
escolar, em especial com o deficiente auditivo, pois, por mais 
que falemos em inclusão das pessoas com necessidades 
especiais, este processo caminha a passos lentos do que 
seria ideal. Os professores estão se preparando de acordo 
com as dificuldades que aparecem no decorrer de sua 
atuação. A busca pelo conhecimento, pesquisas e formação 
continuada são atitudes adotadas por muitos professores 
compromissados com seu trabalho e que acreditam numa 
educação de qualidade, porém, ainda falta muito para que a 
inclusão seja efetiva.   

Pode-se concluir que o dinamismo e motivação do 
professor ao trabalhar com alunos com necessidades 
educacionais especiais contribuem de forma imprescindível 
com o ensino-aprendizagem. O interesse e envolvimento 
do professor em proporcionar um ensino de qualidade aos 
educandos dependem também da formação continuada 
que contribui para a aquisição de novos conhecimentos 
ampliando seu repertório de possibilidades didáticas em 
sua atuação. Trabalhar com a inclusão de deficiente auditivo 
no ensino regular, proporciona a descoberta das  diversas 
estratégias que podem ser utilizadas como recursos no 
ensino-aprendizagem, o que abrange um olhar mais crítico 

exige uma postura sistemática de observação e registro 
que mobilize o seu potencial criativo, todos os alunos serão 
favorecidos, pois serão realmente vistos e poderão descobrir 
múltiplos modos de aprender, conviver e se comunicar.

O foco da questão está, portanto, no processo de ensino-
aprendizagem, entendido como uma via de mão dupla: 
aprende o aluno, o grupo e também o professor. Nesse 
sentido, valorizar a própria percepção das dificuldades e, 
sobretudo, das possibilidades e potenciais do aluno é de 
suma importância para o educador no desenvolvimento de 
sua prática e atuação.
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em relação à prática educativa. Nesta visão, a 
necessidade de buscar novos conhecimentos 
passa por um processo diferenciado, deixa de 
ser uma obrigação  dentro do quadro que se 
apresenta, ganhando um sentido de querer 
ir além... é ser capaz de enfrentar desafios 
dentro da proposta de inclusão trabalhando 
com a diversidade.

Neste trabalho vê-se que as teorias de 
grandes estudiosos e as leis garantem a 
eficácia da integração/inclusão, e esta 
não depende meramente do Governo e 
da efetivação dessas leis, mas sim de um 
comprometimento geral da sociedade, 
família, escola e profissionais para que 
finde em bons resultados e, finalmente 
alcancemos, não de forma minoritária, como 
ainda ocorre, a formação de pessoas com 
alguma deficiência em cidadãos autônomos, 
independentes e que gozem plenamente de 
seus deveres e direitos.

A integração deve ocorrer de forma  
global, com a participação de todos para 
fundar novas estratégias, a fim de viabilizar 
um estreitamento das relações humanas  
entre portador ou não de necessidades 
especiais, o reconhecimento, aceitação 
e respeito às diferenças, partindo dos 
educadores, família, espelhando, dessa 
forma, às crianças que já adentrarão no meio 
escolar com uma nova concepção de ensino, 
valorizando a cada indivíduo, extinguindo a 
segregação por qualquer espécie ou motivo, 
formando assim, uma sociedade agregadora.

Porém, os olhos de todos têm que abrir-
se para a realidade vivida hoje, onde o 
incluído nem sempre está integrado; onde 
o professor, exacerbado de tantas tarefas 

dentro de sua rotina, não consegue integrar 
a todos os alunos como deveria ser e como 
gostaria, não por falta de vontade, mas por 
não ver saídas para tal, diante de tantos 
desafios e tantos empecilhos. A inclusão 
deve ser analisada, projetada e aplicada 
minuciosamente, com a participação da 
família, com formação adequada a todos 
os envolvidos, com profissionais suficientes 
e, com o pleno conhecimento de causa de 
que a visão “todos têm direito a vagas” deve 
caminhar juntamente com a visão “construir 
mais escolas”, “aumentar número de salas 
de aula nas escolas”, “valorizar o profissional 
da educação”, dentre outras visões que, 
na realidade, se deturpam, assim como a 
realidade da inclusão. 

A inclusão na Educação hoje acontece 
com saldos positivos, graças à proatividade 
do profissional que se defronta com essa 
situação e busca, por si mesmo, na maioria 
das vezes, ferramentas que facilitem a 
aprendizagem, mesmo quando o mesmo não 
desfruta de tempo, currículos, conhecimentos 
sobre as deficiências em questão, auxílio de 
profissional especializado, espaço adequado, 
etc., que viabilizem seu trabalho.

A família deve tomar ciência da 
essencialidade de sua participação na vida 
escolar de seu ente, pois somente a relação 
família/escola pode gerar frutos de um 
trabalho que não é fácil para ambos, mas que 
pode produzir resultados inesperadamente 
gratificantes.

Contudo, é a partir do conhecimento sobre 
as leis, direitos, consequências e formas 
de executar o trabalho de inclusão, que 
abrangemos nossa mente às novas formas 
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de conquistar o auge da integração de todos, 
do bem a todos e de todos, do direito de 
todos e para todos, como forma essencial 
de se viver melhor, num mundo em que ao 
mesmo tempo se degrada humanamente, 

mas também num mundo em que ainda se 
encontram vestígios de esperança mediante 
árdua tentativa de uma formação de pessoas 
voltadas para o bem e em prol da dignidade 
como um direito global.
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A INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
RESUMO:  Vivenciamos um momento em que mundialmente se fala na inclusão escolar de 
alunos com necessidades educacionais especiais, na rede regular de ensino. A legislação é 
explícita, quanto à obrigatoriedade em acolher e matricular todos os alunos, independente de 
suas necessidades ou diferenças. Diante desta obrigatoriedade muitas questões emergem, 
principalmente com relação entre a Educação Infantil. Entretanto, devemos pensar que só o 
acolhimento não seja suficiente, mas que o aluno com necessidades educacionais especiais 
tenha condições efetivas de aprendizagem e desenvolvimento de suas potencialidades dentro 
da Educação Infantil. É necessário que o professor entenda que não basta só cuidar é preciso 
incluí-las nas atividades do dia a dia e garantir uma aprendizagem efetiva. Para refletirmos 
sobre o cuidar, educar e o brincar buscamos no presente artigo discutir sobre o processo 
de inclusão com foco na Educação Infantil. Trazemos aqui além da reflexão questões sobre 
como incluir as crianças de 0 a 5, um breve percurso histórico e a legislação de amparo aos 
portadores de necessidades especiais. Apresentamos documentos oficiais sobre a relação 
entre cuidar e educar e a proposta de educação inclusiva. Sabemos que educação inclusiva 
é um dos novos desafios impostos em fase das novas demandas que a escola enfrenta, no 
contexto de uma sociedade que se democratiza e se transforma. A Educação Infantil se 
encontra, hoje, no centro de atenções da sociedade, porque foi reconhecida com a base 
da educação, por isso a construção da escola inclusiva implica em pensar em seus espaços, 
tempos, profissionais, recursos pedagógicos, voltados para a possibilidade de acesso, 
permanência das crianças de 0 a 5 anos na escola.

Palavras-Chave: Educação Inclusiva; Educação Infantil; Currículo. 
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INTRODUÇÃO

A inclusão é um tema muito discutido 
em todas as unidades escolares. Alguns 
ainda acham impossível de ser realizado 
nas condições atuais de ensino. Quando 
pensamos na Educação Infantil o cenário fica 
mais assustador. Porém algumas estudiosos 
vêm se mobilizando a fim de mostrar aos 
educadores e até mesmo a sociedade, 
que não tem como ficar estático frente ao 
processo que está vigorando a cada dia.

Hoje, com a política de inclusão, a educação 
infantil é a porta de ingresso ao sistema 
educacional para boa parte das crianças, 
devendo o atendimento educacional 
especializado ser ofertado na própria 
creche ou pré-escola em que a criança está 
matriculada”, afirma Cláudia Pereira Dutra, 
Secretária de Educação Especial do MEC 
(Seesp. Revista Criança Nov./2007, p. 21).

Ao trazermos este tema debate temos 
como objetivo de desencadear reflexões 
sobre a inclusão real e como a aprendizagem 
ocorre para os alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais que estão na Educação 
Infantil. Trataremos também como o currículo 
pode ser adaptado para estas crianças. Este 
artigo justifica-se, sobre a importância da 
educação inclusiva na educação infantil para 
a formação e desenvolvimento de crianças 
portadoras de necessidades especiais. 

Se pensarmos nas mudanças que 
ocorreram na Educação Infantil o educar 
passa a caminhar com o cuidar percebemos 
professores com dificuldades de entender 
e trabalhar com crianças NEs que hoje a 
Educação Infantil. Como incluir e ensiná-las 
este e o grande foco deste artigo.

MUDANÇAS NA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Ao refletirmos sobre a política  
educacional vemos que ela é somente uma 
das áreas das políticas sociais construídas 
segundo o princípio da igualdade de todos 
perante a lei. Ainda que diferencialmente, 
abrange igualmente as pessoas de todas as 
classes sociais é uma área única, porem não 
podemos esquecer que a política educacional 
é pilar para princípio da democracia social 
que é a igualdade de oportunidades, cuja 
concretização demanda referência a situações 
específicas e historicamente determinadas. 
Pensar em uma escola inclusiva é pensar em 
todo processo educacional.

Dentro da politica Educacional está 
inserida a politica de inclusão, que abrange 
a busca fundamental do homem pela 
liberdade, no plano individual, e pela 
igualdade de direitos e de oportunidades, no 
espaço social, fortalece a construção de sua 
identidade pessoal e social. A importância 
do acesso à educação não pode ser ignorada 
ou diminuída, deve ocorrer discussão e 
entendimento das políticas sociais públicas 
para as pessoas com necessidades especiais.

Mas do que falar de qualidade do ensino 
e dos objetivos da escola deve-se pensar 
no caráter ético-político dessa qualidade, 
enfatizando a dimensão social desses 
objetivos. Como incluir a todos os portadores 
de necessidade especial de forma que 
garantam além do acesso a aprendizagem 

Devemos pensar que na escola como 
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formadora das qualidades políticas e sociais 
das pessoas com necessidades especiais, 
percebendo que a transformação social, o 
saber sobre política e convivência social se dá 
e se constrói pela própria prática social, visto 
que a escola não é exclusiva a oferecer esses 
valores, conhecimentos e desenvolvedora de 
capacidades e habilidades param se atingir 
essa democracia e por consequência a 
qualidade da educação oferecida pela escola 
e a que é oferecida fora dela.

 A verdadeira inclusão caracteriza-se pela 
participação ativa dos cidadãos na vida 
pública da sociedade à qual se está inserido, 
sendo importante que cada um se considere 
não apenas como usufruidor dos direitos 
estabelecidos, mas como “criador de novos 
direitos”. 

Para isso é preciso que a educação 
inclusiva se preocupe em dotar, preparar 
essas capacidades culturais e intelectuais 
para essa participação ativa, levando a essa 
compreensão da educação para a democracia, 
inserindo-o nas diferentes áreas do 
conhecimento como parte de sua formação 
intelectual, pois quem não tem acesso a essas 
diversas expressões da cultura, literaturas, 
artes em geral, possam e serão considerados 
marginalizados e “excluídos”. Também inseri-
lo a uma didática dos valores democráticos, 
que não se aprende de forma intelectual 
apenas, mas pela consciência ética. Sendo 
necessário também gerar a educação do 
comportamento, desde a Educação Infantil, 
procurando enraizar hábitos de tolerância 
diante das diversidades, aprendendo a 
cooperação ativa.

Como inserir os portadores de 

Necessidades Especiais na Educação Infantil. 
A questão a ser discutida dentro de todas as 
EMEIs e CEIs e como criar um currículo que 
insira todos o tempo todo? Esta é a reflexão 
que todos na Educação infantil deve fazer.

Considerando que a Educação Infantil 
é a porta de entrada da educação básica, 
seu desenvolvimento inclusivo tornou-a o 
alicerce dos sistemas de ensino para todos. 
A legislação vigente vem garantir que 
portadores de necessidades sejam incluídos 
nesta etapa escolar.

A resolução n° 04/2009 do CNE 
nos traz que CEIs E EMEIs passaram a 
prever o atendimento das especificidades 
educacionais das crianças com deficiência 
em seus planejamentos e em seus projetos 
pedagógicos devem constar atividades 
próprias de forma a favorecer a interação 
entre as crianças com e sem deficiência 
nos diferentes ambientes proporcionando a 
plena participação de todos. 

A educação infantil é um direito 
constitucional de todas as crianças que vivem 
no Brasil. A emenda nº 59/2009 alterou os 
incisos I e VII do artigo 208 da Constituição 
, determinando a obrigatoriedade da 
educação básica dos 4 aos 17 anos de idade. 
Consequentemente, a matrícula tornou-
se obrigatória a partir da pré-escola, sendo 
o acesso à creche um direito de todas as 
crianças de 0 a 3 anos, devendo o poder 
público ampliar sua oferta gradativamente.

O artigo 7 da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência  da Organização 
das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o 
compromisso com a adoção de medidas 
necessárias para assegurar às crianças com 
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deficiência o pleno exercício de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais 
em igualdade de oportunidade com as 
demais. 

O documento internacional também 
resolveu a polêmica da coexistência entre 
um sistema segregado de educação, que 
se baseia na condição de deficiência, e um 
sistema comum, que reconhece e valoriza 
a diversidade humana presente na escola, 
ao explicitar que o direito das pessoas com 
deficiência à educação somente se efetiva 
em sistemas educacionais inclusivos, em 
todos os níveis, etapas e modalidades de 
ensino.

À luz desses preceitos legais, a resolução 
nº 5/2009 do Conselho Nacional de 
Educação (CNE)  estabeleceu as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil (DCNEI), adotando os pressupostos 
da educação inclusiva. Assim, as creches 
e pré-escolas passaram a se constituir em 
estabelecimentos educacionais, públicos 
ou privados, destinados à educação das 
crianças de 0 a 5 anos de idade, por meio 
da implementação de proposta pedagógica 
elaborada e desenvolvida por professores 
habilitados, superando o modelo 
assistencialista e fragmentado, divorciado 
do sistema educacional.

São objetivos principais da educação 
especial, proporcionar ao portador de 
deficiência a promoção de suas capacidades, 
envolvendo o desenvolvimento pleno de 
sua personalidade, a participação ativa na 
vida social e no mundo do trabalho, assim 
como o desenvolvimento biopsicossocial, 
proporcionando maior autonomia as  

crianças de 0 a 5 anos, portadora de 
necessidades especiais.

De acordo com o Plano Nacional de 
Educação, lei n° 13.005/2014 a articulação 
entre as áreas da educação infantil e da 
educação especial é condição indispensável 
para assegurar o atendimento das 
especificidades das crianças com deficiência 
nas escolas de Educação Infantil. A proposta 
de inserir a todos com equidade carregam 
muitas dimensões de inovação, afinal não 
há, em principio, respostas prontas para 
o desafio colocado, trata-se de ação em 
processo, de exercícios de uma construção 
de um saber sobre como incluir as crianças e 
garantir o direito de um ensino de qualidade. 

Nesse contexto educativo, na Educação 
Infantil todas as ações educativas, ou seja, 
todas as experiências vivenciadas são 
direcionados por intermédio das brincadeiras, 
inserir um cadeirante, um TEA (Transtorno do 
Espectro Autista), um aluno com síndrome 
de Down nessas experiências torna-se 
o grande desafio do professor. Porém se 
pensarmos toda criança brinca e participa. 
Como então inclui-las nas brincadeiras? 
Como proporcionar a todos experiências 
sobre previstas nas orientações curriculares?

Para que isto ocorra efetivamente o 
planejamento das atividades devem ser 
pensadas para que todas as crianças 
participem. A transformação das salas de 
aulas em salas de aulas inclusivas inicia-
se, portanto, pela garantia de pleno acesso 
às crianças com necessidades especiais 
no cotidiano escolar, com a efetivação das 
medidas necessárias à inclusão real. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL E OS 
PRIMEIROS PASSOS PARA A 
INCLUSÃO

Para Sassaki (2007) inclusão:
Inclusão é um processo de mudança do 

sistema social comum, para acolher toda 
a diversidade humana. Para a maioria das 
pessoas, quando se fala em inclusão, muitas 
vezes pensa-se no aspecto de uma pessoa 
que estava excluída ser colocada dentro, 
para não ser marginalizada, discriminada. A 
inclusão prioriza a valorização da dimensão 
humana, da criança cidadã com seus direitos 
fundamentais e deveres garantidos desde 
seus primeiros anos de vida. O paradigma 
anterior propunha uma visão assistencialista, 
de educação compensatória, surge então 
para romper esse pensamento à visão 
integral do desenvolvimento na qual a criança 
é considerada como pessoa autônoma, 
inserida num determinado contexto sócio-
histórico-cultural. (SASSAKI, 2007.p.3) 

É sabido que para garantir que a legislação 
seja transferida para o cotidiano da escola 
os professores de educação infantil 
precisarão de dedicação, planejamento e 
responsabilidade, às vezes é difícil refazer 
caminhos que já estão habituados a serem 
trilhados automaticamente, sem esforços e 
sem mudanças. 

Na Educação Infantil, a inclusão implica 
em mudanças de paradigma, de conceitos e 
posições, que fogem a regras educacionais 
tradicionais e vem transformar os ambientes, 
para que se tornem espaços de formação e 
de ensino de qualidade para todos os alunos. 

(...) por apresentar necessidades próprias e 
diferentes dos demais alunos no domínio das 
aprendizagens correspondentes a sua idade, 
requer recursos pedagógicos e metodologias 
educacionais específicas. Genericamente 
chamados de portadores de necessidades 
especiais classificam-se em portadores de 
deficiência (mental, visual, auditiva, física e 
múltipla), portadores de condutas típicas 
(problemas de conduta) e portadoras de altas 
habilidades (superdotados). (Brasil, MEC/
SEESP, 1994, p.13).

São objetivos principais da educação 
especial, proporcionar ao portador de 
necessidades especiais a promoção de suas 
capacidades, envolvendo o desenvolvimento 
pleno de sua personalidade, a participação 
ativa na vida social e no mundo do 
trabalho, assim como o desenvolvimento 
biopsicossocial, proporcionando maior 
autonomia as crianças de 0 a 5 anos.

 AS INTERVENÇÕES 
PEDAGÓGICAS COM ALUNOS 
COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

O fato de a criança não ter desenvolvido  
uma habilidade ou demonstrar conduta 
imatura em determinada idade, 
comparativamente a outras com idêntica 
condição genética, não significa impedimento 
para adquiri-la mais tarde, pois é possível 
que madure lentamente”. (SCHWARTZMAN, 
1999 p.246).

Que o trabalho pedagógico deve respeitar 
o ritmo da criança todos nós sabemos disso e 
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que devemos propiciar situações adequadas 
para o desenvolvimento de suas habilidades, 
levando em consideração suas necessidades 
também já é do conhecimento doe todos os 
professores. Posto isso, é necessário que o 
professor saiba diferenciar a possibilidade 
de organização especifica para aqueles 
com necessidades educacionais especiais 
partindo da premissa de diversidade e de 
convivência conjunta. 

A aprendizagem na educação infantil 
ocorre quando as crianças tem possibilidades 
de vivenciar a cultura do brincar. A ludicidade 
presente nestes ambientes propicia é um 
recurso que permite o desenvolvimento 
global da criança proporcionado à 
estimulação de diferentes áreas, motora, 
cognitiva, emocional. 

Para que a educação inclusiva se caracterize 
dentro das EMEIs e CEIs é necessário uma 
reestruturação não só dos ambientes, mas 
também da forma de ver a criança. Há de 
se pensar em projetos flexíveis, abertos 
dinâmicos capazes de atender e envolver 
todas as crianças. Falar de educação inclusiva 
para crianças dos CEIs e EMEIs é também 
pensar em garantir que aprendam esse é 
grande desafio dos professores.  

Entre muitas modificações possíveis, há a 
possibilidade de adequações curriculares, na 
Educação Infantil estas adequações podem 
se fazer presentes nas brincadeiras onde 
a participação e a convivência facilitara a 
aprendizagem.

As experiências propostas e flexibilização 
das atividades a serem desenvolvidas é 
grande víeis para que todos aprendam.

A inclusão é uma visão, uma estrada a ser 

viajada, mas uma estrada sem fim, com todos 
os tipos de barreiras e obstáculos, alguns dos 
quais estão em nossas mentes e em nossos 
corações. (PETER MITTLE, 2003.p.20).

Na Educação Infantil, o brincar é parte 
do currículo das linha de tempo de todos 
professores adaptar as atividades para 
atender a criança com necessidade especial 
é o grande desafio. Numa brincadeira de 
parque pode se usar colchonetes ou tatames 
para que o aluno com paralisia cerebral 
possa estar inserido na atividade, existem 
muitos recursos e a tecnologia assistiva 
deve ser incorporada não só nas atividades 
da classe e na alimentação, mas também 
em atividades como o brincar.  Também não 
existem barreiras para que os alunos com 
TEA participem de atividades com dança 
e teatro, as crianças com TEA podem ter 
maiores sensibilidades com barulho por isso 
o professor deve buscar recursos para que 
esta criança participe de todas as atividades 
extraclasse de forma agradável. Saber como 
inclui-los independente de suas necessidades 
são adaptações que o professor de Educação 
infantil deve buscar junto com seus pares. 
Algumas redes já têm grupos de formação 
e apoio á inclusão e esta rede de proteção 
traz ganho na aprendizagem dos alunos com 
necessidades educacionais especiais.
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Temos consciência da necessidade de trabalhar com a 
criança especial desde os primeiros anos de vida, tornando-
se fundamental seu ingresso na escola, desde a Educação 
infantil, preparando professores e ambiente propicio a esse 
aprendizado. Para termos uma escola inclusiva é necessário 
fazer adaptações físicas, e o mais importante ter uma equipe 
de profissionais capacitados para apoiar os professores, pais, 
revertendo o modo de pensar, planejar, atender a todas as 
diversidades. 

Os dados obtidos nos levam a conclusão de que a educação 
infantil é primordial para a aquisição do aprendizado, 
principalmente nos primeiros anos de vida, quando a criança 
encontra-se em período de maturação orgânica e seu sistema 
nervoso está sendo moldado pelas experiências e estímulos 
recebidos e internalizados. A estimulação do portador de 
necessidades especiais na fase inicial da vida é extremamente 
importante para o desenvolvimento da criança e minimizam 
as ocorrências de possíveis déficits de linguagem na primeira 
infância, o cérebro humano é altamente flexível devendo 
ser estimulado para que possa desenvolver todas as suas 
potencialidades. 

Com a inclusão não se pode mais esperar que a pessoa 
portadora de necessidades especiais se integre sozinha, 
espera-se que os ambientes estejam preparados para receber 
todos. 

É preciso que tenhamos o direito de sermos diferentes 
quando a igualdade nos descaracteriza e o direito de 
sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. (SANTOS, 
1999.p.12). 

O esperado é que a escola inclusiva amadureça  
socialmente e não possa mais esconder tantos problemas 
que ameaçam o futuro de nossas crianças e possa agir desde 
os primeiros anos, facilitando assim sua existência. A meta 
da inclusão escolar é transformar as escolas de modo que se 
tornem espaços de formação e de ensino de qualidade para 
todos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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 Segundo Mantoan, as pessoas não podem 
ter um lugar no mundo sem considerar o 
outro, valorizando o que ele é, e o que ele 

pode ser, sendo que para os professores, 
o maior ganho está em garantir a todos o 
direito à educação.
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A INFLUÊNCIA DA AFETIVIDADE 
NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

RESUMO:  O presente artigo tem por objetivos identificar as concepções sobre a afetividade e 
sua relação com a aprendizagem e analisar também a influência e a importância da afetividade 
na relação professor-aluno contribuindo assim nas práticas pedagógicas do professor. Foi 
realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica. A afetividade vai ser determinante na 
prática educativa, pois possui relação entre as vivências de adultos e crianças e a motivação 
de professores e alunos. Entender o desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança torna 
possível ao professor aprimorar suas intervenções no sentido de ampliá-las por meio do 
diálogo. Enfim, a ideia é que se dê importância à afetividade em todos os relacionamentos, 
no espaço pedagógico e fora dele, para que, se relacionando com seus sentimentos e 
emoções, o professor possa dar um salto qualitativo no processo ensino-aprendizagem. É 
necessário sensibilidade para a efetiva humanização do ensino, encontrando abordagens 
relevantes discutindo e revendo sempre a prática de maneira a capacitar-se num excelente 
nível educacional. Outro dado importante é que o aluno tende a arriscar-se mais, envolver-
se mais nas atividades quando gosta do professor, quando há uma empatia forte e adequada. 
Trabalhar em um clima participativo  provoca a melhoria do comportamento, reduz a 
resistência a mudanças, ao mesmo tempo em que aumenta a motivação do funcionário, por 
meio de satisfação de expectativas mais altas.

Palavras-Chave: Educação Inclusiva; Educação Infantil; Currículo. 



Revista Educar FCE - Abril 2018

345

INTRODUÇÃO

A pesquisa sobre a afetividade na educação 
infantil buscará mostrar a importância 
desta no desenvolvimento da criança e sua 
influência na prática pedagógica, já que na 
educação infantil encontramos uma das 
mais complexas fases do desenvolvimento 
humano nos aspectos de desenvolvimento 
intelectual, emocional, social e motor 
da criança. A instituição que oferta essa 
modalidade de ensino deve organizar-se num 
ambiente estimulante, educativo, seguro e 
afetivo, com profissionais qualificados para 
acompanhar as crianças nesse processo de 
descoberta e conhecimento, e assim propiciar 
uma base sólida para seu desenvolvimento, 
formando crianças que consigam desenvolver 
suas habilidades e competências.

O presente artigo tem por objetivos 
identificar as concepções sobre a afetividade 
e sua relação com a aprendizagem e analisar 
também a influência e a importância da 
afetividade na relação professor-aluno 
contribuindo assim nas 

práticas pedagógicas do professor. 
Foi realizado por meio de uma pesquisa 
bibliográfica.

O conhecimento de afetividade 
contribuirá para o desempenho do trabalho 
pedagógico, conscientizando o professor 
para desenvolver e aplicar de modo eficiente 
e solidário ao aluno que inicia sua vida escolar, 
auxiliando-o no seu desenvolvimento.

Sendo assim, este artigo está dividido dois 
subtítulos. O primeiro trata da relação entre 
afetividade e aprendizagem. E o segundo 
item debate a qualidade do vínculo entre 
professor e aluno.

AFETIVIDADE E 
APRENDIZAGEM

A aprendizagem depende da integração 
de vários fatores internos de cada indivíduo 
e da sua inter-relação com o meio. Pode-
se considerar como fatores internos: os 
aspectos orgânicos, genéticos e emocionais, 
que diferem de pessoa para pessoa e agem 
como um facilitador ou um dificultador da 
aprendizagem. 

No entanto, o ato de aprender não 
se limita somente ao próprio sujeito, é 
necessário que haja um meio ambiente que 
favoreça a aprendizagem e propicie o seu 
desenvolvimento cognitivo e intelectual. 
Assim, aspectos sociais, familiares e 
pedagógicos aliados ao respeito à estrutura 
fisiológica e psíquica interna de cada um, 
são fundamentais para a instauração do 
“desejo de aprender”. Assim sendo, notamos 
a importância da afetividade para o processo 
educativo dos alunos da educação infantil. A 
afetividade e a inteligência estão interligadas 
e fazem parte do homem como um todo.

Segundo Cabral (2008), a afetividade é um 
momento psicológico da criança o qual pode 
ser influenciado, modificado ou não, por meio 
de experiências vividas. Para Piaget segundo 
o artigo Mundo Educação e Psicologia, maio 
de 2010, tal momento psicológico influência 
o comportamento e o aprendizado, junto 
com o desenvolvimento cognitivo das 
crianças. Momentos psicológicos do qual 
a afetividade faz parte, engloba vários 
campos da vida como sentimentos, desejos, 
interesses, valores, emoções e tendências. 

Cabe ressaltar que é na infância que 
desenvolvemos a fonte básica de confiança, 
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que aprendemos a lidar com as frustrações 
e com a nossa própria capacidade de amar 
e ser amado, com as emoções, por isso a 
afetividade determinará o modo com que a 
criança se relaciona com o mundo. Todos os 
fatos e acontecimentos que a criança viver 
trará recordações e experiências por toda 
a sua história. Dessa forma, a presença ou 
falta do afeto na infância determina como a 
criança se desenvolverá e a sua autoestima, 
pois quando a criança recebe afeto dos 
outros consegue crescer e se desenvolver 
com segurança e determinação. 

A questão da afetividade ocupa lugar 
central na psicogenética de Wallon (1992) 
no que se refere à construção do ser humano 
e do conhecimento, a emoção ocupa papel 
de destaque. Percebe-se que em virtude de 
experiências significativas, os professores 
que interagem afetivamente com seus 
alunos contribuem para a construção do 
conhecimento destes. Isto indica que o 
vínculo afetivo na educação é importante 
para o desenvolvimento da aprendizagem e 
para desenvolver o gosto de aprender.

As pesquisadoras Souza e Costa (2004) 
fazem referência a Wallon para explicar que a 
evolução afetiva está ligada inseparavelmente 
à criança e ao seu desenvolvimento cognitivo 
diferindo-a de um adulto. A criança constrói 
o seu desenvolvimento e aprendizado a 
partir da convivência com o meio, diante das 
relações positivas ou negativas.

Para Wallon, a cognição, assim como 
a afetividade, surgem do orgânico e vão 
adquirindo complexidade e diferenciação 
na interação com o social, é por meio das 
emoções que o aluno expressa seus desejos 

e suas necessidades. 
A intervenção do adulto dá condições 

de segurança física e emocional à criança, 
orientando-a e mostrando-lhe como proceder 
na sua maneira de agir e falar em situações 
de interação que a conduz a explorar mais 
o ambiente e, portanto a aprender, sendo 
assim a aprendizagem é o processo no qual a 
criança se apropria ativamente do conteúdo 
da experiência humana, daquilo que o seu 
grupo social conhece, e para que o sujeito 
o aprenda necessitará interagir com outros 
adultos ou crianças.

As pesquisadoras Silva e Schneider 
(2007) fazem referência a Vygotsky (2003), 
e afirmam que o pensamento humano é 
compreendido quando se é compreendido a 
sua base afetiva. Assevera que Vygotsky e 

Wallon (2003) em suas teorias acreditam 
que o pensamento e afeto são indissociáveis. 

Silva e Schneider (2007) descrevem que 
pelos conceitos da teoria vygostyana, o ser 
humano é resultado do desenvolvimento 
de mudanças físicas e mentais, cognitivas 
e afetivas, internas e externas. No campo 
das emoções constantemente o ser humano 
aperfeiçoa o controle sobre si mesmo, 
emocionalmente ocorrem mudanças 
qualitativas. No ser humano cognição e afeto 
são indissociáveis exercendo influências 
recíprocas durante o seu desenvolvimento. 

Borba e Spazziani (2005) se embasam nos 
estudos feitos por Vygotsky e Wallon (2003), 
para afirmar que a afetividade é um elemento 
vital nos seres humanos, em especial em 
crianças do desenvolvimento infantil. A 
afetividade se faz presente nas experiências 
vividas pelos seres humanos em seu dia a 
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dia, torna-se mais evidente em idade escolar 
na relação professor-aluno. 

As reações emocionais exercem uma 
influência essencial e absoluta em todas 
as formas de nosso comportamento e em 
todos os momentos do processo educativo. 
Se quisermos que os alunos recordem 
melhor ou exercitem mais seu pensamento, 
devemos fazer que essas atividades sejam 
emocionalmente estimuladas. A experiência 
e a pesquisa têm demonstrado que um fato 
impregnado de emoção é recordado de forma 
mais sólida, firme e prolongada que um feito 
indiferente. (VYGOTSKY, 2003, p.121 apud 
BORBA e SPAZZIANI, 2005, p.5)

O professor afetivo com seus alunos 
oferece condições de uma relação segura 
evitando bloqueios afetivos e cognitivos, 
auxilia no trabalho socializado ajudando o 
aluno a superar suas dificuldades e aprender 
com elas. 

Na ótica piagetiana, o afeto desempenha 
um papel essencial no funcionamento da 
inteligência, pois segundo Piaget: “vida 
afetiva e vida cognitiva são inseparáveis, 
embora distintas”. E são inseparáveis porque 
todo intercâmbio com o meio pressupõe ao 
mesmo tempo estruturação e valorização... 
Assim é que não se poderia raciocinar, 
igualmente em matemática, sem vivenciar 
certos sentimentos, e que, por outro lado, 
não existem afeições sem um mínimo 
de compreensão... O ato de inteligência 
pressupõe pois, uma regulação energética 
interna (interesse, esforço, facilidade)...
(Piaget, 1977, p.16). (PESSOA, 2000, p.102)

O interesse, a motivação e o próprio 
rendimento alcançado pela criança, segundo 

Piaget, estão intimamente ligados ao afeto, 
acredita-se que, de acordo com o estágio 
de desenvolvimento em que a mesma 
se encontra, elabora os conhecimentos 
de forma espontânea. A criança tem um 
conhecimento pessoal sobre o mundo e à 
medida que se desenvolve e interage com o 
adulto vai se socializando. Sem afeto não há 
desenvolvimento mental, pois quando não 
há interesse, necessidade e motivação pela 
aprendizagem, não há questionamentos, não 
há desenvolvimento. Afetividade e cognição 
se complementam e uma dá suporte ao 
desenvolvimento da outra.

Assim, conforme Davis e Oliveira (1993, 
p.46), para a teoria interacionista de 
Piaget, a passagem de uma etapa mental 
de desenvolvimento para outra perpassa 
mediante quatro fatores essenciais: “... a 
maturidade do sistema nervoso; a interação 
social; a experiência física com os objetos 
e, especialmente a equilibração, ou seja, 
a necessidade que a estrutura cognitiva 
tem de se desenvolver para enfrentar as 
demandas ambientais - o de menor peso é a 
interação social. Desta maneira, a educação 
- em especial a aprendizagem - tem, no 
entender de Piaget, um impacto reduzido 
sobre o desenvolvimento intelectual... 
A aprendizagem, é encarada como um 
processo mais restrito, causado por situações 
específicas (como a frequência à escola) e 
subordinado tanto à equilibração quanto 
à maturação”. (CIPRIANO E RODRIGUES, 
2012, p.42 )

O desenvolvimento segundo Piaget (1977) 
é um processo contínuo de equilibrações, de 
mudanças sucessivas, as quais acontecem 
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nas várias etapas do desenvolvimento, certas 
estruturas vão definir o momento desse 
desenvolvimento.

Segundo La Taille (1992), Piaget (1977) 
afirmam que:

O desenvolvimento da inteligência 
permite, sem dúvida, que a motivação possa 
ser despertada por um número cada vez 
maior de objetivos ou situações. Todavia, ao 
longo desse desenvolvimento, o princípio 
básico permanece o mesmo: a afetividade é 
a mola propulsora das ações, e a razão está 
ao seu serviço (LA TAILLE, 1992, p.65)

Embasado na citação acima, podemos 
entender melhor a importância da afetividade 
como base do funcionamento psicológico e 
da construção de conhecimentos cognitivos, 
o desenvolvimento intelectual é mediado 
passo a passo pelo aspecto afetivo.

No Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (BRASIL, 1998) há destaque 
para os aspectos emocionais e afetivos que 
são tão relevantes quanto os cognitivos. Em 
decorrência disso, entende-se que devem 

existir vínculos estreitos entre razão e 
emoção para que o desenvolvimento infantil 
não seja comprometido.

Amorim e Navarro (2012) em seus estudos 
relatam que para a criança se desenvolver 
precisa aprender com os outros, por meio 
dos vínculos afetivos que se estabelecem 
diariamente, pois segundo os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1998), “a criança é 
um ser social que nasce com capacidades 
afetivas, emocionais e cognitivas.” A 
Educação Infantil pode refletir de forma 
favorável no desenvolvimento da criança 
visando à qualidade de interações que serão 

representadas de forma positiva para o 
resto da vida, por meio da escola, família e 
sociedade, que irá visar o desenvolvimento 
da criança em todas as suas dimensões: 
física, social e intelectual e afetiva.

A afetividade é um dos principais fatores 
do desenvolvimento humano. Deve-se 
ensinar respeitando a curiosidade do aluno, 
sua linguagem, sua liberdade de movimentar-
se, de alegrar-se. O professor que ensina o 
afeto e com afeto, ensina para a cooperação.

Portanto, dentro do processo de construção 
de conceitos cognitivos específicos a partir 
das interações em sala de aula, o ideal é 
que haja uma atenção para os aspectos 
afetivos inerentes à relação professor-aluno. 
Mediante essa troca, a criança constrói sua 
visão de mundo, baseada nos sentimentos, 
valores e significados que apreende do meio 
e especificamente no ambiente escolar. 

O VÍNCULO ENTRE 
PROFESSOR E ALUNO

O período de adaptação escolar é difícil 
para as crianças, devido à separação de 
suas mães, mas elas precisam vivenciar as 
atividades escolares em clima de conforto e 
segurança. No período de adaptação, cabe 
ao professor aproximar-se de seus alunos, 
respeitando sempre os sentimentos e a 
maneira de ser de cada criança; pois será por 
meio da convivência diária que o professor 
deixará de ser um estranho para se tornar 
uma pessoa próxima, enfim, por intermédio 
da relação afetiva que o aluno vai se adaptar 
e se desenvolver.

De acordo com Matos (1998),
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A entrada da criança é o momento em 
que, saindo de casa ingressa num meio 
social mais amplo; desligando durante 
parte do dia, do seio familiar, onde viveu 
quase exclusivamente até então, a criança 
pequena defronta com novas questões de 
sociabilidade: terá que relacionar-se com seus 
semelhantes, as outras crianças da classe, 
e com eles divide brinquedos e materiais, 
situação que será organizada e mediada pelo 
professor. Existem algumas vias de acesso 
à criança, como conhecimento do espaço 
escolar, do que se faz diariamente nele, das 
pessoas (adultos e crianças) que estão nesse 
espaço. Naturalmente, o elo de união desses 
fatores (todos importantes) é o professor, 
a criança terá que confiar nesse adulto que 
inicialmente é totalmente estranho a ela, um 
legítimo estrangeiro. (1998, p. 35).

No entanto, a escola precisa ser fonte 
contínua de prazer obtido nos trabalhos 
individuais e coletivos. Para isso é preciso 
desde o primeiro momento, que haja 
situações adequadas de aprendizagem, 
favorecendo assim a relação professor-aluno.

A relação professor-aluno, segundo Matos 
(1998), supõe participação ativa de ambas as 
partes, porque envolve acordo e desacordo. 
É neste embate entre parceiros que a 
criança vai construindo sua visão de mundo, 
conforme os significados que ela já vem 
elaborando desde que nasceu (sentimentos, 
interpretações, valores), são confrontados 
com os significados que circulam na escola. 
E vale lembrar que cada aluno tem a sua 
história e a sua experiência que deve ser 
levada em conta na educação pré-escolar.

Segundo Pessoa (2000) na relação 

professor-aluno, o aluno se identifica com o 
professor transferindo o relacionamento que 
possui com seus pais, reproduzindo assim 
sentimentos de admiração ou hostilidade 
ao professor. O professor torna-se então 
o depositário de “algo” do aluno, e fica 
carregado de uma importância especial, 
marcando a vida do aluno na sua vida pessoal 
e profissional. E é com essa importância, que 
nasce o poder que ele exerce sobre o aluno 
contribuindo com seu desenvolvimento.

Na escola de educação infantil 
especialmente a criança precisa do amor e 
do reconhecimento do professor, pois para 
a criança a escola passa a ser extensão de 
sua casa, e é por meio do professor que vai 
desenvolver o prazer de aprender. Nesta 
relação professor – aluno são importantes 
à vontade de ensinar e o modo como o 
professor aceita e reconhece o aluno como 
um ser único e singular. O professor que 
desvaloriza e não reconhece as qualidades de 
seus alunos contribui para que esta criança 
não tenha interesse em pensar e aprender.

O professor livre de preconceitos sobre o 
aluno respeita e investe nele, contribuindo 
para uma relação baseada na afetividade, na 
confiança mútua e na sinceridade.

Pessoa (2000) faz uma ressalva que só 
o amor não basta.  Apesar de uma relação 
professor- aluno, autêntica e afetiva 
é necessário uma prática pedagógica 
fundamentada no respeito, na autoridade 
humana e no estabelecimento de limites, 
de modo que o professor contribua para 
o desenvolvimento e o fortalecimento da 
autoestima e confiança do aluno, respeitando 
a si e ao outro.



Revista Educar FCE - Abril 2018

350

Segundo Silva e Schneider (2007) a 
criança precisa saber diferenciar sentimento 
e ação, ler e interpretar as informações do 
meio, bem como entender a expectativa 
dos outros, saber resolver problemas, criar 
expectativas reais sobre si e compreender 
regras de comportamento. É no período 
de idade escolar que a criança além de 
desenvolver formas de comunicação oral, 
gestos e expressão facial, desenvolve a 
socialização, a partir da interação com o 
outro, aprende a lidar com as emoções 
e suas influências negativas e positivas, 
manifestando suas opiniões, pensamentos, 
desejos e sentimentos.

A afetividade no processo educativo é 
importante para que a criança manipule a 
realidade e estimule a função simbólica. 
Afetividade está ligada à autoestima e às 
formas de relacionamento entre aluno e 
aluno e professor-aluno. Um professor 
que não seja afetivo com seus alunos 
fabricará uma distância perigosa, criará 
bloqueios com os alunos e deixará de estar 
criando um ambiente rico em afetividade 
(COSTA; SOUZA, 2006, p. 12 apud SILVA E 
SCHNEIDER, 2007, p.125)

A atenção e o carinho são essenciais para 
o desenvolvimento saudável da criança. O 
afeto, a empatia criada entre o professor 
e aluno, juntamente com a compreensão 
dos problemas que afligem as crianças, é 
fundamental no equilíbrio emocional das 
mesmas. Se o aluno não se envolve de uma 
forma afetiva com o professor, não terá um 
aprendizado significativo e seu processo 
ensino-aprendizagem será dificultado. Por 
isso entende-se, como diz Chalita 

(2001), que a solução para a educação 
está no afeto [...] a atividade docente não 
se separa da atividade discente [...] é uma 
experiência alegre por natureza. 

[...] a alegria faz parte do processo de 
busca. “A prática pedagógica perde o sentido 
quando a afetividade se afasta.” (FREIRE, 
1997 apud PAIVA, 2006).

Para Paulo Freire (1993) ao professor 
compete não só ensinar teorias, regras 
e cálculos, é necessário que ele se auto-
observe; olhe para sua volta, 

veja a si próprio e sugira que os alunos 
façam o mesmo. O professor à frente da 
sala de aula, não deve ser mero transmissor 
do ensino, mas deve ser um  mediador de 
conhecimentos, despertando os alunos para 
a curiosidade; ensiná-los a pensar, a ter 
empatia e serem autores e não expectadores 
no palco da vida. O aluno tem que ter interesse 
em frequentar a escola admitindo que aquele 
momento seja mágico e importante para sua 
vida.

Segundo Silva e Sousa (2009) o professor 
precisa demonstrar aos seus alunos a 
importância destes para a escola e para 
ele próprio, dar atenção e estimular os 
alunos à interação afetiva em sala de aula.  
A escola que cuida da socialização de 
seus alunos proporciona um ambiente de 
aprendizado de forma afetiva, cognitiva e 
motora contribuindo para o bem estar e 
desenvolvimento global de seus alunos. 

O professor que é afetivo media não 
só o saber e o aprendizado, mas favorece 
a tentativa do aluno em busca de novas 
formas de aprender, tornando o aprendizado 
importante e significativo na vida aluno.
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A relação de afeto entre aluno e professor 
deve ser estabelecida no momento da 
aprendizagem. Professor tem de ser amigo do 
aluno, é um imperativo, e disso não se pode 
abrir mão nem fazer concessões. O professor 
só conseguirá atingir seus objetivos ser for 
amigo dos alunos. (CHALITA, 2001, p.149) 

É importante ressaltar que, quando 
falamos em afetividade, não queremos dizer 
apenas acariciar ou gostar dos alunos. É 
muito mais que isso: significa o educador 
conhecer o aluno, respeitá-lo, dar-lhe a 
atenção necessária e tratá-lo como um ser 
humano na sua totalidade. É preciso que o 
educador tenha um conhecimento teórico e a 
sensibilidade para perceber qual o momento 
que a criança está e o que precisa.

Para o autor Chalita (2001) a afetividade é 
um elemento essencial na relação professor-
aluno, ela contribui para que a escola 
forme cidadãos capazes de dar opiniões de 
forma ativa e consciente no meio social, 
colaborando para a construção de uma 
sociedade igualitária e verdadeiramente 
pacífica, “[...] a tarefa de todo o educador, 
não apenas do professor, é a de formar seres 
humanos felizes e equilibrados.” (CHALITA 
2001, p.13)

Para isso, um bom relacionamento é 
essencial, já que possibilita a construção da 
autonomia do ser humano.

Dentro do processo educacional, o 
professor exerce um papel fundamental, 
intermediando a aprendizagem do aluno, em 
certas situações estará junto do aluno e em 
outras deixa que este caminhe só, mas com a 
segurança de que tem alguém bem próximo 
para ajudá-lo sempre que se fizer necessário. 

É importante que o professor saiba lidar com 
as emoções do aluno, buscando entender 
seus conflitos e desafios.

Dessa forma, o professor poderá 
repensar sua prática, visualizando o futuro 
do educando como um ser completo, 
possuidor de habilidades cognitivas, sociais 
e emocionais, capaz de atuar de maneira 
transformadora na sociedade.

Em suma, o educador deverá deixar de ser 
aquele que ensina para se transformar naquele 
que cria as situações mais estimuladoras 
para que a criança, por si mesma, descubra 
o conhecimento, e por seguinte, o desejo de 
aprender.
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 As questões enfocadas e discutidas neste artigo permitiram 
refletir sobre a importância da afetividade no processo 
ensino-aprendizagem de crianças na educação infantil.

Neste sentido, buscamos estudar as contribuições de Jean 
Piaget (1977), Henry Wallon e Vygotsky (2003) no intuito 
de compreender os aspectos que estes autores consideram 
pertinentes em relação à afetividade no desenvolvimento e 
na aprendizagem do sujeito.

Considerando, inicialmente, a relação entre afetividade 
e aprendizagem verificou-se que essa última depende da 
integração de vários fatores, dentre estes se destaca o 
emocional, que difere de pessoa para pessoa. O período 
de entrada da criança à escola representa um momento 
significativo na vida da mesma. Assim, o processo de 
interação, como também de adaptação da criança deve ser 
levado a sério. O desenvolvimento da criança na educação 
infantil é marcado tanto em relação ao desenvolvimento 
cognitivo quanto ao social e ao emocional. 

Para isso é necessário que o professor tenha um 
conhecimento teórico, visando uma educação satisfatória às 
necessidades do educando.

Em especial, a afetividade apresenta papel importante 
à formação da criança. No entanto vale ressaltar que é de 
fundamental importância o educador ter em mente que o 
racional e o emocional não podem estar dissociados. Frente 
a esse contexto, cabe ao professor aproximar-se de seus 
alunos, respeitando sempre os seus sentimentos e a maneira 
de ser de cada criança.

De modo geral, vale comentar novamente que a ação 
educativa não pode se restringir apenas ao caráter técnico, em 
que o professor torne-se tão especialista que se distancie da 
realidade do educando, mas que essa relação seja permeada 
pelos aspectos onde desejo, prazer, diálogo, respeito, empatia 
e afetividade estejam presentes e promovam dentre outros 
fatores a autoestima positiva da criança.

A afetividade vai ser determinante na prática educativa, pois 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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possui relação entre as vivências de adultos e 
crianças e a motivação de professores e alunos. 
Entender o desenvolvimento cognitivo e 
afetivo da criança torna possível ao professor 
aprimorar suas intervenções para ampliá-las 
por meio do diálogo. Enfim, a ideia é que 

se dê importância à afetividade em todos 
os relacionamentos, no espaço pedagógico 
e fora dele, para que, se relacionando com 
seus sentimentos e emoções, o professor 
possa dar um salto qualitativo no processo 
ensino aprendizagem.
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A INFLUÊNCIA DA LEITURA NO 
PROCESSO DE LETRAMENTO
RESUMO: O presente trabalho propõe uma reflexão sobre a forma como a leitura auxilia 
no processo de letramento desenvolvendo habilidades de comunicação e facilitando a 
assimilação de conceitos e características da língua portuguesa. As ideias de Magda Soares 
e Paulo Freire foram utilizadas como base para a construção da linha argumentativa; dados 
sobre o desempenho dos alunos em língua portuguesa, capacidade de interpretação de texto 
e índices de leitura também foram incluídos a fim de evidenciar a importância de incluir a 
leitura na rotina das crianças, especialmente durante a fase de letramento e alfabetização, 
para assim construir a base do pensamento crítico e a habilidade de utilização dos conceitos 
linguísticos de forma autônoma.

Palavras-Chave: Alfabetização; Educação; Leitura; Letramento.
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INTRODUÇÃO

A capacidade de se comunicar e 
compreender o mundo a sua volta é uma 
habilidade essencial para o desenvolvimento 
humano; é ela que permite que as pessoas 
se reconheçam como parte da sociedade 
em que vivem, se posicionando de forma 
consciente e critica, além de garantir o acesso 
a diversos tipos de conhecimento. A principal 
ferramenta para uma boa comunicação é 
o domínio da língua escrita e falada.  Para 
que esse objetivo seja atingido é necessário 
construir uma solida base mediante um 
processo de letramento e alfabetização. 
Termos frequentemente confundidos, mas 
que representam momentos diferentes do 
processo educacional. Até meados do século 
XX o conceito de alfabetização e letramento 
se sobrepunham e eram frequentemente 
confundidos. Essa confusão era causada 
principalmente pela forma como o Censo 
Brasileiro lidava com os dois termos de modo 
quase indistinto. Até 1940 qualquer pessoa 
que declarasse saber ler e escrever (ainda 
que apenas o próprio nome) era considerada 
alfabetizada. Só em 1950 começa a haver 
uma separação dos termos “alfabetizado” e 
“letrado” para o Censo, nesse momento para 
ser considerado alfabetizado era necessário 
que a pessoa fosse capaz de dominar 
habilidades básicas de leitura e escrita e 
de ser capaz de ler e escrever um bilhete 
simples. (SOARES, 2005). E mesmo que 
alguém não fosse considerado alfabetizado, 
não significava que essa pessoa não havia 
sido letrada.

Um dos mais eficientes instrumentos 

para auxiliar esses processos é a Leitura, 
ela permite que características como a 
construção de sentenças, a organização de 
parágrafos, e a fonética sejam elementos 
familiares; além de trabalhar a habilidade de 
compreensão do texto. 

 Ao longo do trabalho proponho uma 
reflexão sobre a importância do ato de ler 
e de inserir a leitura na rotina da criança 
desde infância e acompanhar e incentivar 
seu desenvolvimento ao longo de todo o 
processo de letramento e alfabetização. 
Também comento de forma breve sobre os 
conceitos de letramento e alfabetização, 
e sobre como a leitura pode auxiliar no 
processo de interpretação de texto e formar 
um cidadão mais bem preparado para 
exercer seu papel social de forma critica e 
consciente.

LETRAMENTO E 
ALFABETIZAÇÃO

Antes de iniciar a reflexão sobre como a 
leitura auxilia no processo de letramento é 
necessário compreender a diferença entre os 
conceitos de “Letramento” e “Alfabetização”. 
Para distinguir os dois termos utilizo 
o significado encontrado no caderno 
Alfabetização e Letramento organizado por 
Magda Soares e Antônio Batista (2005).

O Português é um idioma de natureza 
fonética onde a palavra escrita representa o 
aspecto sonoro da língua. A alfabetização é 
um processo técnico que ensina a estrutura 
linguística, nessa fase, a criança não é 
ensinada a escrever palavra por palavra, o 
objetivo é fazer com que ela compreenda 
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o funcionamento da língua de forma 
sistemática para que depois consiga aplicar 
esse conhecimento de forma autônoma 
sendo capaz de escrever, ler e compreender 
o que está sendo lido.

A alfabetização é a habilidade de  
identificar, compreender, interpretar, criar, 
comunicar e assimilar, utilizando materiais 
impressos e escritos associados a diversos 
contextos. A alfabetização envolve um 
continuum de aprendizagem que permite 
que indivíduos atinjam seus objetivos, 
desenvolvam seus conhecimentos e potencial 
e participem plenamente na sua comunidade 
e na sociedade em geral.

(UNESCO, 2005, p.21 Apud RICHMOND, 
2009, p. 18)

Ao passo que Letramento é uma ampliação 
desse conceito e algo independente da 
alfabetização, está relacionado ao uso social 
da leitura e escrita (em diferentes gêneros) e 
como ela se integra ao dia-a-dia. Isso pode 
acontecer de várias formas: quando escuta 
uma história, escreve um bilhete, lê o rótulo 
de um produto.... Quando realiza estas 
atividades, ainda que não tenha consciência, 
ela está usando estruturas linguísticas 
próprias da língua que são aprendidas com a 
observação do mundo ao seu redor. 

INSERINDO A LEITURA NO 
PROCESSO DE LETRAMENTO

Em seu artigo sobre leitura Paulo Freire 
diz “A leitura do mundo precede a leitura da 
palavra” (FREIRE, 1989, p. 9.) e ele tem razão 
ao nos lembrar que o conceito de leitura é 
muito mais amplo do que apenas ler um livro, 

uma carta... Lemos tudo o que está a nossa 
volta: ações, pessoas, imagens. O contexto 
em que estamos inseridos, especialmente 
durante a infância, é uma parte do mundo 
que representa o mundo inteiro. 

É nesse contexto em que o conceito de 
letramento está inserido, ele não exige um 
conhecimento prévio de alfabetização e 
acontece de forma fluida e natural ensinando 
a criança como as regras linguísticas 
devem ser utilizadas, e esse conhecimento 
será importante no momento em que for 
necessário que a criança escreva algo. Em 
geral, as palavras que utilizamos na escrita são 
as mesmas que utilizamos quando falamos, 
essa teoria não se aplica a textos técnicos, 
mas na forma como uma mensagem é escrita 
durante o processo de alfabetização. 

Incentivar a leitura desde o início do 
processo de letramento é essencial para que 
a criança crie familiaridade com a utilização 
da língua e desenvolva a habilidade de se 
comunicar. Isso acontece porque por meio 
da leitura é possível aprender as nuances das 
diferentes formas de uso da linguagem. Um 
texto de jornal, uma carta para um amigo, um 
bilhete, ou lista de compras... Cada um destes 
exemplos utiliza uma forma diferente para 
transmitir sua mensagem. E é a familiaridade 
com o uso da língua que ira definir o quão 
hábil alguém será no momento de receber e 
interpretar essa mensagem.

Quando falamos em comunicação, a 
capacidade de compreensão é o elemento 
mais importante. Há uma série de fatores que 
podem facilitar ou dificultar a compreensão 
de algo: familiaridade com o tema, gosto 
pessoal, proposito (se por vontade própria ou 
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exigência acadêmica), idade, experiências. 
É necessário considerar que há pessoas  

que se expressam com mais facilidade 
utilizando outras formas de linguagem 
(como dança, música, desenhos, etc.). Como 
diz a teoria das Inteligências Múltiplas 
desenvolvida pelo psicólogo Howard 
Gardner (1995) o potencial para o domínio 
de uma forma especifica de linguagem 
requer não apenas estudos e dedicação, mas 
também um certo “talento” natural. Porém, 
independente das habilidades cognitivas 
serem voltadas a linguística ou não, é uma 
habilidade que pode ser desenvolvida e 
aperfeiçoada com o tempo.

Ela é refletida no Sistema Educacional pela 
habilidade com que os alunos interpretam 
o que leem ou escrevem. De acordo com 
William Nunes (2015), até recentemente, 
“um em cada quatro estudantes da rede 
Pública Estadual e Municipal se encontra no 
nível mais baixo de avaliação de português”. 

Alunos com 14 anos ainda têm dificuldades 
em identificar informações que estão tanto 
explícitas quanto implícitas em um texto. Este 
déficit transcende a disciplina de português 
e atinge matérias como matemática, no 
momento de interpretar enunciados-
problema, e história, para compreender as 
relações entre os fatos. 

NUNES, 2015. 
 A leitura é a ferramenta que pode ajudar 

a alterar esse quadro no futuro, e seus 
resultados poderão se mostrar muito mais 
eficientes se iniciados junto ao processo 
de letramento infantil. A leitura exercita a 
mente, a imaginação e permite desenvolver 
o pensamento abstrato tornando o 

conhecimento grandioso (Café Filosófico, 
MOSÉ, 2009). Em um ambiente familiar 
em que os pais são frequentemente vistos 
lendo e escrevendo, o letramento ocorre de 
forma muito mais rápida e natural. Porém, 
esse nem sempre é o cenário encontrado. 
A última edição da pesquisa Retratos do 
Brasil mostrou que 53% das pessoas não 
leem mesmo reconhecendo que a leitura é 
uma importante fonte de conhecimento. 
O principal motivo para justificar o fato de 
não serem considerados leitores assíduos 
é a falta de tempo, mas a mesma pesquisa 
mostra que em seu tempo livre essas mesmas 
pessoas preferem assistir televisão, ouvir 
rádio/musica, ou acessar a internet; o que 
nos leva a concluir que: a falta de tempo não  
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um problema. O motivo é o desinteresse pela 
leitura; ambientes assim geram crianças que 
também não demonstram muito interesse 
na leitura e consequentemente podem 
apresentar um vocabulário e desenvoltura 
muito menos rico. Quando isso acontece, 
cabe ao educador apresentar o habito da 
leitura ao aluno e com ele desenvolver seu 
letramento. 

Trabalhando com diferentes gêneros 
como: Contos, literatura fantástica, histórias 
em quadrinhos, entre outros. Podemos 
auxiliar a criança a escolher o estilo que mais 
combina com ela. A biblioteca escolar pode 
ajudar nesse processo.

A partir do momento em que a criança 
demonstra familiaridade com a língua 
escrita é possível mesclar os conceitos 
de letramento e o de alfabetização. 
O ato de ler é, em si, extremamente 
complexo. É necessário identificar as letras 
individualmente e ser capaz de agrupá-las de 
modo a formar sílabas, palavras, frases.... E, 
com essas informações, ser capaz de formar 
sentenças e parágrafos coerentes para então 
compreender a mensagem que está sendo 
transmitida (ANDERSON, 1985). Outra 
vantagem de inserir a leitura no processo de 
letramento e alfabetização é a possibilidade 
de desenvolver a fonética das palavras. 
Utilizando exercícios simples como: Qual a 
pronuncia das palavras “Cervo” e “Servo”? A 
criança começa a aprender distinguir os sons 
e palavras similares.

Durante a leitura, também é possível utilizar 
“artifícios” para facilitar a compreensão do 
texto, sobretudo quando o tema é pouco 
familiar. Imagens são ótimos instrumentos 

para preencher possíveis lacunas do texto 
o que facilita a compreensão. Incentivar a 
tomada de notas, e o uso do dicionário e 
estar aberto para questionamentos também 
são formas de instigar o aluno. 

Como Paulo Freire (1996) diz: “Ensinar 
não é transferir conhecimento, mas sim criar 
possibilidades ao educando para formação 
ou construção desse conhecimento. (...) 
exige consciência do inacabamento, inserção 
do sujeito inacabado num permanente 
processo social de busca”. Outros benefícios 
da leitura são a ampliação do vocabulário 
e o desenvolvimento da capacidade de 
interpretação de textos. Habilidades que 
possibilitara o acesso a novas oportunidades 
de conhecimento (utilizando textos e livros 
clássicos é possível conhecer as mentes 
mais instigantes que já viveram), e também 
novas oportunidades de desenvolvimento 
(possibilitando uma boa formação e boa 
colocação profissional). É essa a base que 
permitirá a criança tornar-se um cidadão com 
pensamento crítico, consciente do mundo a 
sua volta. Alguém que participa ativamente 
em sua comunidade e capaz de compreender 
e se expressar de forma autônoma. é, de fato, 
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Marcia Ferraz 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Utilizar a leitura como instrumento facilitador durante o 
processo de letramento trás inúmeros benefícios durante 
a fase de alfabetização, ao longo da vida acadêmica, 
profissional e pessoal. A leitura de diferentes gêneros e tipos 
de linguagem possibilita o aprendizado das normas sociais 
de comunicação ensinando a criança a “Ler” o mundo a sua 
volta através de suas diferentes linguagens. 

O letramento é um conceito muito mais amplo do que a 
alfabetização, enquanto na alfabetização a criança aprende a 
utilizar as ferramentas da língua para ler e escrever, durante 
a fase de letramento ela tem contato com as diversas formas 
de uso dessa que a linguagem pode assumir ao longo da vida. 

É importante adequar o tipo de leitura a idade da criança, 
como Paulo Freire (1996) alerta em sua pedagogia da 
autonomia “Fui alfabetizado com palavras do meu mundo e 
não do mundo dos meus pais”. A utilização de livros infantis, 
contos, e histórias em quadrinhos podem despertar nas 
crianças o interesse pela leitura. Porém, algumas vezes, 
caberá ao educador incentivar a leitura já que é possível que 
o ambiente familiar forneça pouca familiaridade com livros. 
A influência de pais leitores e engajados na aprendizagem é 
extremamente importante e deve ser incentivada, mas mais 
de metade das pessoas não costumam ler livros regularmente. 
Quanto à forma como o processo educacional deve ser 
conduzido, Howard Gardner alerta para a importância de 
Individualizar a educação ensinando cada aluno de uma forma 
que faça sentido para sua forma de pensar e, especialmente, 
que o educador ensine o aluno a pensar de diferentes formas 
ou, como ele chama, Pluralizar o pensamento (Fronteiras do 
Pensamento, GARDNER, 2013) ensinando o aluno a abstrair 
o tema central e aprender a olhá-lo de várias maneiras. 

Se você ensinar de diversas formas duas coisas vão 
acontecer. Primeiro: você vai alcançar mais jovens ou mais 
adultos, porque algumas pessoas aprendem melhor com 
histórias, outras com filmes, com debates, ou interações. 
Segundo, dessa forma você mostra o que realmente significa  
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saber algo, porque se você realmente entende 
bem de um assunto, você pode pensá-lo de 
muitas formas diferentes.

(Gardner, 2013)
Também por meio da leitura é possível 

que conceitos mais tarde desenvolvidos 
durante a alfabetização sejam exercitados. A 
diferença entre significado e significante; o 
aprendizado dos aspectos sonoros da língua 
(que mais tarde serão importantes durante o 
aprendizado da escrita); as funções sintáticas 
da fala. É exercitando a leitura que a criança 
ira internalizar essas regras o que facilitará a 
compreensão do sistema linguístico e poderá 
melhorar seu desempenho na compreensão 
de textos.

E, a capacidade de Compreensão é 
extremamente importante para a integração 
social, é por meio dela que se dá a ampliação de 
conhecimentos; relacionamentos pessoais, 
acesso a oportunidades profissionais e 
acadêmicas. O instinto de comunicação 
é intrínseco e a leitura desenvolvera essa 
habilidade que é aplicada não apenas a 
aprendizagem do nosso idioma, durante 
a fase de alfabetização, como também ao 
estudo de matemática, literatura, ciências 
sociais... 

Não apenas isso, ler de forma assídua 
desenvolve o censo crítico e uma inquietação 
de espirito que forma cidadãos conscientes 
do mundo a sua volta. 

Pessoas assim são menos inclinadas a 
manipulações e muito mais engajadas na 
sociedade. 

Aprender a ler, a decifrar esses símbolos 
que nos cercam a todo momentos, é uma 
das coisas mais importantes para viver uma 

boa vida. Como a Professora Magda Soares 
menciona em seu trabalho (2004) vivemos 
em uma era grafocentrica onde tudo é 
concentrado na escrita, no dia a dia nos 
comunicamos por meio de mensagens, seja 
quando falamos com amigos e familiares, ou 
quando escrevemos uma carta ou e-mail; 
e muito do que nos cerca utiliza palavras 
para falar conosco: o letreiro no ônibus, a 
embalagem de um produto, um manual de 
instruções... Cada um deles, utilizando um 
modo de linguagem especifico, tem algo a 
nos dizer.

E a leitura por si só é capaz de expandir 
horizontes. Ainda que a familiaridade com 
um tema facilite sua compreensão é possível 
utiliza-la como um instrumento capaz de 
levar alguém para locais e tempos distantes 
e é uma ferramenta de disseminação cultural 
que enriquecera aquele que dela faz uso.

Mario Vargas Llosa (2013), quando 
palestrava sobre seu livro Civilização do 
Espetáculo, disse sobre a cultura: 

Sempre foi uma fonte maravilhosa de 
prazer, e muito mais ainda, ela é o motor do 
progresso, a razão porque nos transformamos, 
saímos das cavernas e chegamos as estrelas... 
E isso foi possível porque em dado momento, 
graças a nossa imaginação e desejos, fomos 
capazes de sair de nós mesmos e imaginar 
um mundo diferente do mundo em que 
vivíamos. E isso criou em nós um mal-estar, 
uma insatisfação, uma inconformidade com 
o mundo, uma certa rebeldia que é a fonte 
do progresso humano. 

Em relação a leitura, quando ensinamos 
a criança a ver o livro como um objeto 
cultural e a auxiliamos na descoberta do 
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prazer da leitura, estamos contribuindo com 
a expansão de sua consciência de mundo 
e permitindo que ela tenha acesso ao 
conhecimento de forma muito mais ampla 
garantindo assim que ela possa participar 

ativamente em sua comunidade utilizando 
o sistema de comunicação vigente de forma 
autônoma e criando um vínculo dinâmico 
entre a linguagem e sua realidade.
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A LITERATURA INFANTIL COMO 
PERSONAGEM PROTAGONISTA 
NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO 
LEITOR
RESUMO:  Partindo do pressuposto de que a imaginação e a fantasia são bases para um 
pensamento criador, sendo a contação de histórias uma das mais antigas artes ligadas à 
essência humana, este estudo tem o objetivo de abordar a arte de contar histórias, verificando 
assim, a contribuição da literatura infantil no desenvolvimento social, emocional e cognitivo 
da criança.  A escola então visa conhecer e desenvolver na criança as competências da 
leitura e da escrita e como a literatura infantil pode contribuir na formação de leitores.  
Demonstramos o quanto a literatura infantil está presente na sala de aula e como pode 
ser uma grande aliada no processo de aquisição da leitura.  Esta pesquisa busca o enfoque 
da importância literária, sendo fundamental para aquisição de conhecimentos, recreação, 
informação e interação necessárias ao ato de ler.  É desta forma que percebemos a 
necessidade da aplicação coerente de atividades que despertem o prazer de ler, e estas 
devem estar presentes diariamente na vida das crianças, desde bebês.

Palavras-Chave: Educação, Literatura Infantil, Artes Visuais.
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INTRODUÇÃO

Ouvir e ler histórias são entrar em um 
mundo encantador, cheio ou não de mistérios 
e surpresas, mas sempre muito interessante, 
curioso, que diverte e ensina. 

É na relação lúdica e prazerosa da criança 
com a obra literária que temos uma das 
possibilidades de formarmos o leitor. 

É na exploração da fantasia e da imaginação 
que instiga a criatividade e se fortalece a 
interação entre texto e leitor. 

Contar histórias é arte performática, na 
qual se busca compartilhar vivências por 
meio da voz, do corpo e dos gestos.

Quem de nós não lembra com saudades 
das histórias lidas e ouvidas quando crianças? 
Daquela historinha contada por nossos pais 
ao pé da cama antes de dormir? Ou daquela 
contada e interpretada pela professora nas 
primeiras séries do ensino fundamental?

Na interação da criança com a obra literária 
está a riqueza dos aspectos formativos nela 
apresentados de maneira fantástica, lúdica e 
simbólica. A intensificação dessa interação, 
por meio de procedimentos pedagógicos 
adequados, leva a criança a uma maior 
compreensão do texto e a uma compreensão 
mais abrangente do contexto. Uma obra 
literária é aquela que mostra a realidade 
de forma nova e criativa, deixando espaços 
para que o leitor descubra o que está nas 
entrelinhas do texto. 

A literatura infantil, portanto, não pode 
ser utilizada apenas como um “pretexto” 
para o ensino da leitura e para o incentivo à 
formação do hábito de ler. 

Para que a obra literária seja utilizada 

como um objeto mediador de conhecimento, 
ela necessita estabelecer relações entre 
teoria e prática, possibilitando ao professor 
atingir determinadas finalidades educativas. 
Para tanto, uma metodologia baseada em um 
ensino por projetos é uma das possibilidades 
que tem evidenciado bons resultados no 
ensino de língua materna.

A VISÃO SOBRE A CRIANÇA 
NO PASSADO

Antigamente a criança não era vista como 
parte integrante da sociedade, na verdade, 
não havia “infância” e nenhum espaço 
separado do “mundo adulto”.

As crianças, desta época, participavam 
dos mesmos lugares em que os adultos 
participavam, mas em situações diferentes, 
incluindo a educação escolar. 

As crianças trabalhavam e viviam junto 
com os adultos, testemunhavam os processos 
naturais da existência (nascimento, morte, 
doença), participavam junto deles da 
vida pública (política), nas festas, guerras, 
audiências, execuções, etc., tendo assim 
seu lugar assegurado nas tradições culturais 
comuns: na narração de histórias, nos cantos, 
nos jogos.

Na sociedade medieval, a população era 
separada da seguinte forma: quem nascia 
servo, seria sempre servo e quem nascia 
senhor, seria senhor até a morte. 

O sistema de linhagem e clientela 
predominou na Europa durante a Idade 
Média, vinculado à estrutura feudal. 
Centralizado na preservação das amplas 
relações de parentesco, vigora sempre que  
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tem em meta a manutenção da propriedade 
e a transmissão da herança.

Supõe, pois, a supremacia de uma classe 
aristocrática, proprietária de terras, que 
amplia sua dominação por meio da expansão 
dos vínculos familiares. 

O casamento é um dos seus principais 
instrumentos, de modo que dele se excluem 
os laços afetivos, devendo atender, antes 
de tudo, às prerrogativas do grupo. Por isso, 
inexiste a noção de privacidade ou vontade 
individual, já que o chefe de família centraliza 
o todo e defende seus interesses, assim 
como está ausente uma solidariedade entre 
os cônjuges ou as gerações.

No período medieval, as informações 
históricas, apontam-nos para uma estrutura 
social que não privilegia a família constituída 
de pai, mãe e filhos. Os vínculos de afeto nas 
relações de parentesco não são estimulados 
da forma como serão tempos mais tarde. 

Além disso, não verificamos, nessa 
sociedade, a noção de espaço privado, tão 
importante, posteriormente, para definir o 
espaço ocupado pela família.

Às crianças da nobreza eram apresentados 
famosos clássicos, já às crianças mais pobres, 
eram oferecidos apenas leituras de contos 
folclóricos e lendas, mais conhecidos como 
“literatura de cordel”, muito comum na época.

Com o crescimento da burguesia, a criança 
passa a ser vista de um modo diferente.  A 
criança passa a ser o centro das atenções por 
ser a parte fraca e dependente.

A Educação no século XVI não fazia 
diferenças entre as idades e níveis de 
conhecimento entre os alunos. Era indiferente 
ser criança, jovem ou adulto, como tanto 

fazia ser precoce ou atrasado.
Com o passar do tempo, os clássicos 

começaram a ser adaptados e os contos 
folclóricos foram inspirações para contos de 
fadas.

No século XVIII, surge então a  
preocupação com a infância, criando-
se assim novos cuidados e etapas com a 
formação escolar.  É nesta época que se 
inicia a literatura infantil e a criança passa a 
ser vista de uma forma diferente.  A criança 
começa a ser vista como criança e não mais 
como adulta, participando da vida social dos 
adultos.

Os ricos são separados dos pobres, os 
mais adultos separados das crianças.  Todas 
estas modificações se devem à revolução 
social imposta pelas guerras que vieram a 
modificar os costumes entre a Idade Média 
e os Tempos Modernos.

Surge então a escola, um local onde serve 
de mediação entre a criança e o mundo.

Conforme Zilberman (1987, p.15): 
A nova valorização da infância gerou 

maior união familiar, mas igualmente meios 
de controle do desenvolvimento intelectual 
da criança e manipulação de suas emoções. 
Literatura e escola, inventada a primeira 
e reformada a segunda, são convocadas a 
cumprir essa missão. 

Além de preparar a criança 
intelectualmente, por meio da apresentação 
daqueles conhecimentos julgados 
necessários para que ela possa se integrar no 
mundo do trabalho quando se tornar adulta, 
a escola tem ainda a função de garantir que 
essa criança assuma para si a ideologia da 
classe social dominante, adotando os valores 
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por ela considerados desejáveis.
Primeiro a separa do convívio 

indiscriminado com os adultos. Espaços 
especiais e protegidos são construídos para 
elas. Um desses espaços é a escola, como 
observa Zilberman (1987, p.20):

“O êxito no processo de privatização 
da família – maior na camada burguesa, 
menor entre os operários – gerou uma 
lacuna referente à socialização da criança. 
Se a configuração da família burguesa leva 
à valorização dos filhos e à diferenciação 
da infância enquanto faixa etária e estrato 
social, há concomitantemente, e por causa 
disto, um isolamento da criança, separando-a 
do mundo adulto e da realidade exterior. 
Nesta medida, e escola adquirirá nova 
significação, ao tornar-se o traço de união 
entre os meninos e o mundo, restabelecendo 
a unidade perdida”.

Outra tarefa importante está vinculada à 
formação dos Estados nacionais. Durante 
a Idade Média, os feudos eram unidades 
muito poderosas e a ideia de um país 
unificado, com identidade própria, não era 
relevante. Com o fim do regime feudal e 
o fortalecimento do absolutismo, o qual 
centraliza o poder político na figura de um 
monarca, observamos o crescimento de uma 
ideia de nação que vai sendo alimentada por 
um nacionalismo crescente.

A escola, identificada com a tarefa de 
estimular o nacionalismo e contribuir para a 
constituição de uma identidade nacional por 
todos compartilhada, garante a apresentação 
e valorização da história, da produção cultural 
e da língua nacionais. 

A escola, nesse período histórico, assume 

o papel de formar o futuro cidadão burguês, 
isto é, apresenta o mundo à criança com a 
finalidade de prepará-la para viver nele de 
forma adaptada e produtiva.

Pelo processo da alfabetização é evidente 
que se habilita a criança ao consumo de livros, 
tendo assim um produto de industrialização.

O livro surge visando um mercado 
específico respeitando posturas pedagógicas 
e afirmando valores burgueses a fim de 
assegurar sua utilidade.

A criança ganha maior visibilidade no início 
do século XIX, o respeito e a preocupação 
com as necessidades e o desenvolvimento 
da criança também ganha ênfase, ela passa a 
ser objeto de atenção das ciências entre elas 
a psicologia, a sociologia e a educação. 

A Literatura Infantil passa a se desenvolver 
de forma mais evidente, surgindo assim 
com caráter pedagógico, transmitindo 
então valores e normas da sociedade com a 
finalidade de instruir e de formar o caráter 
da criança; uma formação humanística, ética, 
cívica, espiritual e intelectual.

Os objetivos didáticos eram a transmissão 
dos ensinamentos mediante a visão do 
adulto, empregando dessa forma ofusca 
a capacidade de fornecer condições de o 
sujeito ter uma percepção autônoma e critica 
perante a vida. 

Neste sentido, Lajolo esclarece que os 
laços entre a literatura e a escola começam 
desde a habilitação da criança para o 
consumo de obras impressas. 

Foram escritos durante os séculos, muitas 
produções infantis por meio de pedagogos 
e professores clássicos, os livros sempre 
tiveram sua função determinada. No Brasil, 
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assim como na Europa, a valorização dos 
livros se deu valorando-o  como recurso 
pedagógico, demonstrando as crianças bons 
exemplos de convivência social. 

A literatura infantil, no Brasil, deu os 
primeiros passos com as obras de Carlos 
Jansen (“Contos seletos das mil e uma 
noites”), Figueiredo Pimentel (“Contos da 
Carochinha”), Coelho Neto, Olavo Bilac e 
Tales de Andrade.

Mas o crédito do surgimento da verdadeira 
Literatura Infantil, vai mesmo é para José 
Monteiro Lobato, por meio de personagens 
criados por ele como: Narizinho, Emília, 
Dona Benta, entre outros. 

Lobato lança ‘Narizinho Arrebitado’, em 
1921, sendo adotado por escolas públicas.  
O sucesso foi tão grande que depois deste 
livro, muitos outros livros foram escritos 
com as personagens da turma do ‘Sítio do 
Pica Pau Amarelo’. 

Como também escreve Coelho (1998, 
p.165):

A Monteiro Lobato coube à fortuna de 
ser, na área da Literatura Infantil e Juvenil, o 
divisor de águas que separa o Brasil de ontem 
e o de hoje. Fazendo a herança do passado 
imergir no presente, Lobato encontrou o 
caminho criador que a Literatura Infantil 
estava necessitando. Rompe, pela raiz, com 
as convenções estereotipadas e abre as 
portas para as novas ideias e formas que o 
nosso século exigia.

Monteiro Lobato investe  
progressivamente na literatura infanto-
juvenil, tanto da forma empresarial fundando 
editoras, como também escrevendo livros.

Para Monteiro Lobato, o contato da 

criança com o texto literário, desde os mais 
novos, desperta a imaginação e cativa-a para 
a experiência da leitura, como também, a 
introdução da criança pequena no mundo 
literário, possibilitará que ela tenha mais 
facilidade em adquirir interesse pelos livros. 

Iniciado o século XX priorizam-se 
pesquisas relacionadas ao desenvolvimento 
físico, cognitivo, emocional e afetivo da 
criança, com isso a Literatura Infantil passa 
por uma enorme expansão. 

As cartilhas didáticas, livros informativos, 
gibis e novas linguagens tecnológicas, 
no período entre as décadas de 30 a 60, 
substituem as obras literárias.

Somente nos anos 70 a Literatura 
Infantil é redescoberta e elegida como fator 
importante ao desenvolvimento intelectual e 
cultural da criança. 

O Instituto Nacional do Livro fundado 
em 1937, por meio de convênios, começa 
a coeditar expressivos números de 
obras infantis e juvenis e nessa época 
autoridades educacionais, professores e 
editores começam a preocupar-se com 
os investimentos na produção de textos 
voltados para a população escolar, devido ao 
baixo índice de leitura.

Mas é por meio da LBD - Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (Lei 5692/71), 
ao decretar o ensino da língua nacional 
por meio de textos literários, que as obras 
destinadas ao leitor infantil expandiram-se 
e ocorreu um aumento dos escritores e das 
editoras interessados na publicação desse 
tipo de produção cultural.

Segundo Lajolo (2002, p.72):
Outra forma de adequação a esse 
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mercado ávido, porem desabituado da 
leitura foi à inclusão, em livros dirigidos à 
escola, de instruções e sugestões didáticas: 
fichas de leitura, questionários e roteiro de 
compreensão de texto marcam o destino 
escolar de grande parte dos livros infanto-
juvenis, a partir de então lançados, quando 
também se tornam comuns as visitas de 
autores a escolas, onde discutem sua obra 
com os alunos. 

Novas livrarias foram abertas, organizadas 
em função do público infantil.  Muitos autores, 
inclusive autores consagrados a escrever 
livros infantis, dentre eles: Cecília Meireles, 
Vinicius de Morais e Clarice Lispector. 

Os livros contemporâneos surgem com 
uma ênfase nos aspectos gráficos, que não 
mais são vistos como auxílio do texto, mas 
como elemento autônomo e praticamente 
autossuficiente. Um exemplo é Chapeuzinho 
Amarelo (1979) de Chico Buarque onde 
letras e palavras se incorporam ao visual 
dando sentido ao texto. 

Os textos infantis passam a assumir 
sua natureza verbal, cultural e ideológica, 
redescobrindo as fontes do fantástico e do 
imaginário. 

Inúmeros autores desse período 
consolidam sua carreira ao criar textos 
infantis. Alguns deles são: Ruth Rocha, Fanny 
Abramovich, Ziraldo, Ana Maria Machado, 
entre outros, premiados por suas obras 
literárias dedicadas ao público infantil.

Hoje o livro literário infantil tem funções 
como o lúdico e a libertação, visando 
preparar o indivíduo para a vida repleta de 
diversidade, e não apenas a necessidade de 
um recurso pedagógico.

Hoje a Literatura Infantil é mais apreciada 
como obra literária formadora de consciência 
da vida social e cultural, como gênero de 
leitura, abordando temas contemporâneos 
e mantendo a representação de histórias 
clássicas como os contos de fadas.

PROBLEMÁTICAS DO TEXTO 
INFANTO-JUVENIL

A problematização ocorre por causa de 
sua origem e função social.  O texto literário 
carrega, em sua constituição, características 
que muitas vezes se revelam problemáticas.

O viés pedagógico das produções 
literárias sempre compartilha espaço com 
o viés artístico, pelo fato de ser visto como 
instrumento que pode ser utilizado para o 
desenvolvimento e educação da criança.

O reducionismo na construção do texto 
pode transformá-lo em uma ferramenta para 
o estímulo de comportamentos e valores 
socialmente reconhecidos, em detrimento 
da criatividade e da fantasia.

Por se perder, muitas vezes, na tarefa de 
ensinar, o texto literário infantil costuma 
ser considerado inferior em relação ao da 
literatura adulta. 

Com os investimentos da literatura 
infanto-juvenil, já está bastante atenuado 
este preconceito; pois a literatura infanto-
juvenil contemporânea oferece cada vez 
mais em ser arte literária e oferecer o que 
esta tem de melhor para a formação integral 
do ser humano. 

Porém, como a produção, publicação e 
circulação dos textos são responsabilidades  
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do adulto, caracterizando esses processos 
como unilaterais, a visão utilitarista da 
literatura continua forte em nosso meio.

Muitos autores preocupados com o desejo 
de seus leitores e com o mundo interno 
destes, muitas vezes não são reconhecidos 
e selecionados para serem apresentados às 
crianças.

Existem pais e muitos professores com o 
objetivo de ensinar algo às crianças, utilizam 
a literatura-infantil.

Isso confirma a relação assimétrica, em 
que o leitor infantil ocupa um lugar ainda 
bastante passivo no processo.

Uma série de características novas e 
incorporação modificaram a literatura 
infanto-juvenil, mas ela continua sendo vista 
como um forte instrumento para a formação 
das crianças. 

É evidente que os motivos pelos quais ela 
é vista dessa maneira são outros que aqueles 
de sua origem, pois hoje se sabe muito mais 
do desenvolvimento infantil e da importância 
da literatura para o estímulo da fantasia e 
para a organização do mundo interno.

Ela não é só instrumento para o 
desenvolvimento da capacidade linguística 
da criança, também não é apenas um 
exercício de linguagem e nem um meio para 
ensinamentos morais. 

Os livros já fogem da moral da história 
explicitamente apresentada e buscam 
contemplar com mais intensidade o mundo 
infantil.

A ARTE MEDIANDO O OUVIR 
E O LER HISTÓRIAS

O mundo literário é um mundo encantador, 
interessante, divertido e curioso.  Nos 
leva a mundos imaginários, nos faz viver 
situações que sem a literatura talvez jamais 
vivenciaríamos.

É neste contexto entre o lúdico e a obra 
literária que temos a possibilidade de formar 
o leitor.

Muitas crianças têm o primeiro contato 
com a literatura ao chegar à escola e é neste 
exato momento que o professor tem uma 
grande chance: fazer a criança gostar de 
ler ou então, ter verdade aversão pela obra 
literária.

A criança sozinha dificilmente pegaria o 
gosto pela leitura sem a ajuda do professor 
e para que haja êxito, o professor deve ter 
clareza em sua metodologia com a Literatura 
Infantil em sala de aula, despertando 
assim questionamentos e promovendo a 
construção de novos significados.

Ouvir histórias é um acontecimento tão 
prazeroso que desperta o interesse das 
pessoas em todas as idades. Se os adultos 
adoram ouvir uma boa história, um “bom 
causo”, a criança é capaz de se interessar 
e gostar ainda mais por elas, já que sua 
capacidade de imaginar é mais intensa.

O bebê escuta canções de ninar, que 
depois dá lugar às cantigas de roda, em 
seguidas aparecem as narrativas curtas sobre 
animais, crianças ou natureza.

As crianças então passam a demonstrar 
seu interesse por meio das palmas, 
sorriso, sentimento de medo, imitação de 
personagem.

A forma oral é o primeiro contato da 
criança com o texto, quando um adulto, seja 
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ele a mãe, o pai, uma avó, um tio ou outra 
pessoa conta-lhe os mais diversos tipos de 
história.

A medida que cresce a criança começa a 
ouvir as histórias mais extensas e escolhe as 
que ela quer ouvir ou a parte da história que 
mais lhe agrada..  E é justamente nesta fase 
em que as histórias vão se tornando mais 
detalhadas.

É relevante o vínculo afetivo que se 
estabelece entre o contador das histórias e 
a criança, afinal contar e ouvir uma história 
é compartilhar uma experiência gostosa, na 
descoberta do mundo das histórias e dos 
livros.

Ao adquirir mais maturidade, a criança 
passa a se interessar por histórias inventadas 
e pelas histórias dos livros, como: contos de 
fadas ou contos maravilhosos, poemas e 
ficção.

Encontramos então a possibilidade de 
envolver o real e o imaginário que de acordo 
com Sandroni & Machado (1998, p.15), 
afirmam que:

“os livros aumentam muito o prazer de 
imaginar coisas. A partir de histórias simples, 
a criança começa a reconhecer e interpretar 
sua experiência da vida real”.

Mesmo para as crianças que já sabem ler, 
é importante contar histórias, pois segundo 
Abramovich (1997, p.23) diz que “quando 
a criança sabe ler é diferente sua relação 
com as histórias, porém, continua sentindo 
enorme prazer em ouvi-las”. 

As crianças de mais idade ao ouvir histórias, 
aprimoram a sua capacidade de imaginação, 
já que ao ouvi-las pode estimular o pensar, o 
desenhar, o escrever, o criar, o recriar. 

Com a chegada da tecnologia e onde as 
informações já vem prontas, as crianças de 
hoje, estão perdendo a oportunidade de 
suscitar seu imaginário, podendo ser no 
futuro um indivíduo pouco criativo, sem 
sensibilidade para compreender a sua própria 
realidade, não sabendo dissertar sobre 
assuntos, não compreendendo a leitura com 
a finalidade para o qual ela foi escrita.

Portanto, garantir a riqueza da vivência 
narrativa desde os primeiros anos de vida 
da criança contribui para o desenvolvimento 
do seu pensamento lógico e também de sua 
imaginação, que segundo Vygostky (1992, 
p.128) caminham juntos: “a imaginação é um 
momento totalmente necessário, inseparável 
do pensamento realista.”. 

Neste sentido, o autor enfoca que na 
imaginação a direção da consciência tende a 
se afastar da realidade. Esse distanciamento 
da realidade por meio de uma história é 
essencial para uma penetração mais profunda 
na própria realidade, conforme Vygostky 
(1192, p.192):

“afastamento do aspecto externo 
aparente da realidade dada imediatamente 
na percepção primária possibilita processos 
cada vez mais complexos, com a ajuda dos 
quais a cognição da realidade se complica e 
se enriquece.” 

Muitos pais desconhecem a importância 
de ouvir história, da leitura e do contato 
com o livro, nem que seja para folhear nos 
primeiros anos de vida. Existem pais que 
pensam que a criança que não sabe ler não 
se interessa por livros, portanto não precisa 
ter contato com eles. 

Segundo Sandroni & Machado (2000, 



Revista Educar FCE - Abril 2018

373

p.12):
“a criança percebe desde muito cedo, que 

livro é uma coisa boa, que dá prazer”. As 
crianças bem pequenas interessam-se pelas 
cores, formas e figuras que os livros possuem 
e que mais tarde, darão significados a elas, 
identificando-as e nomeando-as.¨

O contato físico com o livro é muito 
importante para a criança.  O livro deve 
ser manuseado pela criança, folheando-o e 
assim tendo um contato mais íntimo com o 
objeto de seu interesse.

É neste momento que a criança começa a 
gostar dos livros e percebe que eles fazem 
parte de um mundo fascinante, onde a 
fantasia apresenta-se por meio de palavras 
e desenhos. 

De acordo com Sandroni & Machado 
(1998, p.16):

“o amor pelos livros não é coisa que 
apareça de repente”. É preciso ajudar a 
criança a descobrir o que eles podem 
oferecer. Assim, pais e professores têm um 
papel fundamental nesta descoberta: serem 
estimuladores e incentivadores da leitura.

Conforme Sisto (2000), o corpo é o 
ponto de partida e o referente do discurso; 
a performance faz parte do instante da 
enunciação. 

O contador de histórias só pode falar num 
momento exato, marcado pelo presente da 
sua fala. “Performance [...] refere-se a um 
momento tomado como presente. A palavra 
significa a presença concreta de participantes 
nesse ato de maneira imediata” (ZUMTHOR, 
2000: 61). Por isso, a arte de narrar histórias 
requer alguns cuidados. 

De acordo com Sisto (2004, p 01):

Fazer nascer uma história não é uma 
tarefa fácil ou simples. E depende tanto 
de quem conta quanto de quem ouve. E 
todo “nascimento” deve vir cercado de 
cuidados: o local (que deve ser apropriado); 
o momento (que deve ser “exato”); os gestos 
e movimentos (que exigem uma enorme 
precisão!); as palavras (que vão “desenhando” 
um mundo novo), a voz (que deve convidar 
à proximidade, ao querer estar e ao querer 
ficar!). Afinal, trazer qualquer coisa ao mundo 
é sim um enorme ato de responsabilidade.

Sisto (2004) explica que fazer nascer uma 
história não é uma tarefa fácil ou simples. 
E depende tanto do narrador quanto dos 
ouvintes. O nascimento de uma história 
precisa estar cercado de cuidados, os quais 
garantirão o sucesso da performance do 
contador de histórias: o local deve ser 
apropriado; o momento deve ser exato; 
os gestos e movimentos que exigem 
uma enorme precisão, precisam ser bem 
elaborados; a escolha adequada das palavras 
que desenham um “mundo novo”; a voz deve 
convidar a plateia à proximidade. 

Para se consolidarem como contadores de 
histórias, os narradores necessitam do olhar 
da plateia, com um ouvinte atento e apto a ter 
sua memória preenchida pelo encantamento 
das palavras, pois a performance constitui-
se pela interação constante entre ambos. É 
nesse momento que o contador entra em 
sintonia com a plateia. 

Durante a performance do contador 
de histórias, estabelece-se uma troca de 
experiências/vivências. O ato de contar 
histórias constitui uma experiência única e 
renovada constantemente, pois mesmo que 
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a história seja narrada diversas vezes, trata-
se de uma enunciação nova marcada pelo 
tempo presente e pela cumplicidade entre 
contadores e ouvintes. Podemos dizer que, 
a cada narração, o contador nos contempla 
com uma história diferente. 

No entanto, convém destacar que esse 
momento único torna-se uma experiência 
coletiva sempre que o contador empresta 
corpo, gestos e voz para dar vida às 
narrativas. O anuncio de uma história provoca 
expectativa nos ouvintes. Enquanto a plateia 
espera, está concentrada ali uma promessa 
de alegria e prazer, principalmente, a alegria 
de testemunhar e participar desse instante 
“sagrado”. O prazer de ser transportado, de 
forma cuidadosa, a diferentes mundos por 
meio das palavras que adquirem “corpo”, 
torna-se um momento único, possibilitando a 
interação, o qual não pode ser desperdiçado. 
Nas palavras de Sisto (2004, p. 01):

“esse momento é único e quando 
desperdiçado lança para além a possibilidade 
de uma verdadeira interação. Interação 
como troca de ‘inteirezas’, entre narrador e 
ouvinte”. 

O indivíduo que participa da contação é 
cúmplice do contador, vivenciando a história 
narrada. 

Quando o contador de histórias suspende 
o tempo, falando com uma linguagem 
diferente da linguagem cotidiana, estimula 
a nossa imaginação, e por isso, conquista 
o reconhecimento da plateia. Mas só se 
conquista os ouvintes por meio de um ato 
performático carregado de emoção sincera 
(verdade), entrega e amor. 

Contar uma história é sempre o “revelar 

de um segredo”. Os ouvintes ingressam 
na intimidade do narrador, tornando-se 
depositários dos mistérios e dos saberes que 
uma história carrega. 

Não se trata de um saber informativo 
apenas, mas poético, na base do simbólico, 
com uma estética que se concretiza na 
medida em que a performance se desenvolve. 

Enquanto o contador ordena as 
informações, por meio das escolhas 
linguísticas que realiza, o interesse do 
ouvinte vai sendo despertado. O que está 
sendo dito pelo narrador, de forma gradativa, 
vai aproximando-o da plateia. 

Mas para que haja a interação, contador 
e ouvinte precisam estar disponíveis. E 
novamente o mistério se instaura: é o 
inesperado mediado pelo simbólico que 
serve de elo entre o contador e o ouvinte. 

Nas palavras de Sisto (2004, p. 03): 
“É como dizer: ‘fecha os olhos e vem!”. 

Mas para chegar a fechar os olhos é preciso 
confiança, afeto, amorosidade. Fechar os 
olhos e ir é só o começo da jornada”. 

É essa relação de confiança que o ouvinte 
almeja. Que o contador de histórias o ajude 
a ver, assumindo publicamente esse papel 
de intermediário entre o mundo real e o 
imaginário.

A recepção de um texto oral não se dá da 
mesma forma que a de um texto escrito. O 
ouvinte é também espectador, que recebe 
a história com a sua percepção conforme 
aquilo que o narrador é capaz de projetar 
durante a performance. 

Além disso, narrar significa instância única, 
na qual não dá para voltar atrás, interromper 
ou repetir, como se faz com a escrita. O 
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texto oral não disponibiliza tudo pronto para 
o ouvinte, por isso ele adquire uma função 
ativa na contação, preenchendo os vazios 
que a narração vai deixando. 

Essa é sua tarefa, mesmo que ele não 
tenha plena consciência disso. Precisa ligar 
mensagens (unir), a fim de atribuir sentido ao 
que o contador de histórias está narrando.

Para cumprir a promessa que o contar 
uma história anuncia, é preciso uma certa 
integridade. É o grau de “imersão” que 
aparece no exercício de contar. As histórias 
pessoais de leitura aparentemente invisíveis 
vêm à tona; a “fricção” que o texto provocou 
no contador aparece; o tempo da preparação 
torna-se evidente; o cuidado das escolhas 
cria uma camada mais do que perceptível; 
o ensaio enfim, se cumpre, não sem paixão! 

O potencial criador e individual mostra-se 
inteiro. 

Contar histórias não é simples. Nem muito 
menos banal. Uma atividade tão “antiga” 
quanto o homem, certamente traz consigo 
toda uma tradição. Não como uma forma 
fixa, mas como um legado, que é acionado, 
cada vez que alguém começa a contar. E que 
se renova a cada história contada. 

Mas o legado do contar histórias é mais 
simples do que se pensa: alguém que 
suspende o tempo, que fala com uma 
linguagem diferente da linguagem cotidiana, 
que insufla a nossa imaginação, e que por isso 
mesmo, tem o reconhecimento da audiência! 
Mas só se conquista o reconhecimento da 
audiência quando o que se faz está cercado 
de verdade, de entrega, de paixão.



Revista Educar FCE - Abril 2018

376

Magali De Almeida Prado 
Rosseto

Professora de Educação Infantil 
da Prefeitura de São Paulo na 
EMEF Martin Francisco Ribeiro de 
Andrada.

Por meio da arte de contar histórias, podemos tornar 
possível a construção da aprendizagem relacionada à 
competência cognitiva da criança, propiciando elaboração 
de conceitos, compreendendo sua atitude no mundo, e se 
identificando com papéis sociais que exercerá ao longo de 
sua existência.

As histórias devem acontecer dentro de um contexto 
simples e adequado ao entendimento da criança. São 
extraordinárias ferramentas para a comunicação de valores, 
porque dão contexto a fatos abstratos, difíceis de serem 
transmitidos isoladamente. O professor como contador de 
histórias, transforma-se em um mediador privilegiado dentro 
do contexto da educação quando leva o aluno a pesquisa e 
a novas produções. A história passa a ser reinventada pela 
criança por meio de um desenho, uma pintura, ou mesmo 
por meio de uma fala com enfoque pessoal. 

A arte de contar histórias, portanto, está renascendo das 
cinzas por toda parte, não como teatralização, mas como a 
antessala do lúdico, da emoção sadia e da construção do 
conhecimento, capaz de estabelecer nos possíveis leitores a 
descoberta do mundo.

Contar histórias é mesmo “recuperar o que há de artesanal 
na palavra”. Mas a narração oral é sempre um exercício cênico. 
Mesmo que não se ocupe o espaço “sagrado” do teatro e do 
palco. Mesmo que se conte sentado ou de qualquer outro 
jeito. Seja qual for a posição que se assuma para contar, ela 
deve estar a serviço da melhor funcionalidade da história.

Os trâmites internos da emoção de se ouvir uma história, 
muitas vezes não podem ser ditos ou percebidos. Às 
vezes leva-se muito tempo para se reconhecer o que uma 
história faz com o outro. Talvez só possamos dimensionar 
isso quando ouvimos de novo uma outra história, ou até a 
mesma história. Se o ouvinte de fato tiver um encontro com 
a história que ouviu, com certeza, estará mais bem preparado 
para descobrir outras histórias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A LUDICIDADE E A APRENDIZAGEM 
MATEMÁTICA
RESUMO:  Este trabalho trata de uma revisão bibliográfica com o foco voltado aos jogos 
no contexto da aprendizagem matemática. Dentro desse tema, o objetivo deste trabalho é 
analisar qual é o propósito do jogo na educação, para tanto serão apresentados os conceitos 
e concepções sobre a Ludicidade e a Aprendizagem Matemática abordando os aspectos 
fundamentais do trabalho com jogos neste contexto. Os jogos e brincadeiras abrangem 
grande parte do desenvolvimento da criança, quando representam situações observadas 
no cotidiano, criando situações imaginárias confrontada com o real e desenvolvendo 
suas capacidades e habilidades. Além de proporcionar uma aprendizagem significativa as 
brincadeiras e os jogos, no contexto escolar, podem ser utilizados como entretenimento e 
diversão e para o desenvolvimento de determinadas habilidades e competências. No contexto 
da Educação Infantil as atividades lúdicas devem ser frequentes no ensino da matemática, 
promovendo um aprendizado mais eficaz e oportunizando as crianças experiências de 
aprendizagem significativas.

Palavras-Chave: Aprendizagem Matemática; Jogos; Lúdico. 
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INTRODUÇÃO

O tema central deste trabalho trata 
dos jogos no contexto da aprendizagem 
matemática. Dentro desse tema, o objetivo 
deste trabalho é analisar qual é o propósito 
do jogo na educação, para tanto serão 
apresentados os conceitos e concepções 
sobre a Ludicidade e a aprendizagem 
matemática abordando os aspectos 
fundamentais do trabalho com jogos neste 
contexto. 

De acordo com Macedo (2005) o lúdico, 
em sua perspectiva simbólica, significa que 
as atividades são modificadas e históricas, 
uma relação entre a pessoa que faz e aquilo 
que é feito ou pensado é uma forma de 
projeção de desejos, sentimentos e valores, 
que expressam possibilidades cognitivas ou 
modos de incorporar o mundo e a cultura 
que vive.

Os jogos e brincadeiras abrangem grande 
parte do desenvolvimento da criança, 
quando representam situações observadas 
no cotidiano, criando situações imaginárias 
confrontada com o real e desenvolvendo 
suas capacidades e habilidades. Além de 
proporcionar uma aprendizagem significativa 
as brincadeiras e os jogos, no contexto escolar, 
podem ser utilizados como entretenimento 
e diversão e para o desenvolvimento de 
determinadas habilidades e competências.

Com base nas ideias de Moura (1994) 
o jogo deve ser utilizado como recurso 
metodológico em sala de aula, pois o jogo 
na educação matemática parece justificar-
se ao introduzir uma linguagem matemática 
que pouco a pouco será incorporada 

aos conceitos matemáticos formais, ao 
desenvolver a capacidade de lidar com 
informações e ao criar significados culturais 
para os conceitos matemáticos e o estudo de 
novos conteúdos. 

Huyzinga (1990) caracteriza o jogo como 
um fenômeno cultural. Em sua concepção, 
existem infinitos jogos nas diversas culturas 
e em qualquer momento histórico. Desta 
forma, o jogo representa um objeto cultural, 
mais especificamente, uma cultura lúdica. O 
jogo é uma atividade voluntária e temporária 
que tem uma finalidade autônoma e se 
realiza tendo em vista uma satisfação que 
consiste na própria realização. Além disso, 
o autor destaca que o jogo é separado dos 
fenômenos do cotidiano, possui tempo e 
espaço próprios, é dotado de regras absolutas 
e possui um caráter não sério, visto que o 
riso e o cômico estão presentes no ato de 
jogar.

Com base nas ideias de Ferreira (2014) é 
papel da escola reconhecer a importância 
da atividade lúdica, por meio de jogos 
e brincadeiras, por exemplo, como um 
facilitador da aprendizagem da criança, 
pois torna-se um instrumento favorável no 
processo de ensino aprendizagem, é por 
meio destas atividades lúdicas a criança se 
comunica e se relaciona com os seus pares, 
entendendo sobre o mundo que a cerca e 
sobre qual a melhor maneira de se inserir 
nele.

De acordo com Borin (1996) podemos 
afirmar que um dos motivos para a utilização 
dos jogos nas aulas de Matemática seria 
a possibilidade de diminuir os bloqueios 
e insegurança apresentados pelos alunos 
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que temem a Matemática e apresentam 
dificuldade em compreendê-la. 

A ideia do jogo neste contexto educacional 
não pode estar relacionada somente aos 
aspectos de diversão ou distração, o 
jogo nesta esfera relaciona-se ao caráter 
pedagógico da ação de jogar, permeado 
por objetivos educacionais, que podemos 
destacar como exemplos: impor limite e 
regras; desenvolver a autoconfiança, a 
concentração e o raciocínio lógico; estimular 
a criatividade, a afetividade, a construção do 
conhecimento e a aprendizagem significativa.

Segundo Ferreira (2014) a aprendizagem 
pode ser realizada por desafios que o 
professor propõe para cada criança na qual 
ela estará mostrando interesse em resolver 
determinado problema, a motivação que lhe 
é dada estará conservando a resolução do 
desafio em sua mente, ao estar ensinando 
lógica a uma criança, esta deve estar diante 
de situações que a levem a esse aprendizado, 
levando-a a formar esses conceitos em 
ordem sistemática. 

O ensino da matemática deve ser 
seguido de um trabalho em que haja o 
desenvolvimento do pensamento lógico-
matemático, pois a partir desse pensamento 
a criança estará desenvolvendo o raciocínio 
lógico, adquirindo assim os conhecimentos 
numéricos, aprendendo a classificar, ordenar 
e a sequenciar os números. 

De acordo com os Referenciais 
Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil (1998) o ensino de matemática deve 
orientar a formação do cidadão, para que 
tenha uma formação que seja significativa 
para inserção no mundo do trabalho das 

relações sociais, cultural que valoriza as 
crenças e o conhecimento que se apresenta 
para a educação matemática, sendo assim 
um desafio interessante na vida desses 
alunos, pois eles já vêm com uma bagagem 
de conhecimentos que não pode deixar de 
ser aproveitados.

A LUDICIDADE E A 
APRENDIZAGEM 
MATEMÁTICA

Com o surgimento de uma nova concepção 
de infância e conforme Kishimoto (2003) a 
brincadeira é vista como conduta livre que 
favorece o desenvolvimento da inteligência 
e facilita o estudo, por isso, foi adotada como 
instrumento de aprendizagem de conteúdos 
escolares. Para se contrapor aos processos 
verbalistas de ensino, à palmatória vigente, 
o pedagogo deveria dar forma lúdica aos 
conteúdos. 

Segundo Kishimoto (2003) é na antiga  
Roma e na Grécia que acontece o nascimento 
das primeiras reflexões em torno da 
importância do brinquedo na educação. 
Platão verifica a importância de se aprender 
brincando, em oposição à utilização da 
violência e da opressão. 

Já Aristóteles, sugere para a educação 
de crianças pequenas, o uso de jogos que 
imitem atividades sérias, de ocupações 
adultas, como forma de preparo para a vida 
futura. Nessa época, ainda não se discutia o 
emprego do jogo como recurso para o ensino 
da leitura e do cálculo.

Segundo Ferreira (2014) desenvolver 
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o conhecimento das crianças, partindo 
da resolução de problemas, pode ajudar 
na ligação entre o conhecimento que a 
criança traz de seu meio social e cultural 
e a sua compreensão dos conteúdos que 
estão previstos no currículo de matemática, 
auxiliando na compreensão e no 
desenvolvimento de habilidades, utilizando 
o lúdico como recurso pedagógico. 

Com base nas ideias de Moura (1994) 
o jogo deve ser utilizado como recurso 
metodológico em sala de aula, pois o jogo 
na educação matemática parece justificar-
se ao introduzir uma linguagem matemática 
que pouco a pouco será incorporada 
aos conceitos matemáticos formais, ao 
desenvolver a capacidade de lidar com 
informações e ao criar significados culturais 
para os conceitos matemáticos e o estudo de 
novos conteúdos. 

Tendo em vista o fato de que as crianças 
utilizam a matemática diariamente quando 
dividem seu lanche com os amigos, contando 
seus brinquedos, mostrando a sua idade com 
os dedos, busca-se desenvolver a matemática 
na educação infantil com um caráter 
integrador, proporcionando atividades 
que desenvolvam a autonomia da criança, 
explorando seus conhecimentos prévios e 
mantendo seu espírito divertido por meio 
de jogos e brincadeiras. (LEONARDO, 2014, 
p.63)

De acordo com Ferreira (2014) a atividade 
lúdica não pode estar associada a uma 
diversão ou passatempo, é uma ação que 
está diretamente ligada à criança, sendo uma 
forma de auxilio no processo de ensino e 
aprendizagem, capaz de auxiliar na construção 

de conhecimentos, tanto individual como de 
forma coletiva. A atividade lúdica pode ser 
realizada de diferentes maneiras, por meio 
de jogos, brincadeiras, brinquedos, danças 
entre outras. 

Huyzinga (1990) caracteriza o jogo como 
um fenômeno cultural. Em sua concepção, 
existem infinitos jogos nas diversas culturas 
e em qualquer momento histórico. Desta 
forma, o jogo representa um objeto cultural, 
mais especificamente, uma cultura lúdica. O 
jogo é uma atividade voluntária e temporária 
que tem uma finalidade autônoma e se 
realiza tendo em vista uma satisfação que 
consiste na própria realização. Além disso, 
o autor destaca que o jogo é separado dos 
fenômenos do cotidiano, possui tempo e 
espaço próprios, é dotado de regras absolutas 
e possui um caráter não sério, visto que o 
riso e o cômico estão presentes no ato de 
jogar.

Segundo as Orientações Curriculares 
(2007) todas as formas de brincadeira 
aprendidas pelas crianças são enriquecidas 
com o trabalho feito no conjunto das 
experiências por elas vividas nas outras 
dimensões, como: a linguagem verbal e 
a contagem de histórias, a dimensão das 
linguagens artísticas e também dos saberes 
que a criança vai construindo enquanto 
pensa o mundo social e o da natureza, e a 
dimensão do conhecimento de medidas, 
proporções, quantidades.

Existem diversas formas de manifestar 
a ludicidade, através dos jogos, das 
brincadeiras, das canções, das danças entre 
outras. A escola e a educação passaram por 
muitas mudanças, deixando de ver a criança 
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como um adulto em miniatura e diferenciando 
suas necessidades como diferentes das dos 
adultos, de tal modo que as preocupações 
com a educação foram voltadas para a 
criança e suas necessidades, sendo ela 
o centro do processo educativo, busca-
se assim metodologias que se encontrem 
com as necessidades da criança, portanto a 
atividade lúdica passa a ser uma ferramenta 
didático-pedagógica muito importante para 
o desenvolvimento dela. (FERREIRA, 2014, 
p.72)

Smole (2000) afirma que: na escola infantil 
o trabalho com a matemática permanece 
subjacente, escondido sob uma concepção 
de treinar as crianças a darem respostas 
corretas, ao invés de fazê-las compreender a 
natureza das ações matemáticas. (p.62)

Na educação infantil, além do 
enriquecimento de conhecimentos, deve-
se adotar estratégias educacionais, para 
que as crianças possam brincar estando em 
contato com a natureza para que percebam 
o seu valor e que entendam que fazem parte 
dela, levando em conta que muitas ficam 
em espaços fechados sem nenhum contato 
com o meio externo, assim essas atividades 
propostas deverão ter relevância sobre 
isso, mostrando que não terão poder sobre 
ela, mais sim que estarão conhecendo e 
aprendendo sobre a natureza e quais serão 
os efeitos da não preservação da mesma, 
incentivando-as a cuidarem e a preservarem 
o mundo em que vivem. É por meio das 
brincadeiras que se pode também ensinar a 
linguagem, as regras e através do brinquedo, 
cria-se um espaço do qual a criança adquire 
imaginação, liberdade e toma iniciativas. 

(FERREIRA, 2014, p.67)
Com base nas ideias de Ferreira (2014) é 

papel da escola reconhecer a importância 
da atividade lúdica, por meio de jogos 
e brincadeiras, por exemplo, como um 
facilitador da aprendizagem da criança, 
pois torna-se um instrumento favorável no 
processo de ensino aprendizagem, é por 
meio destas atividades lúdicas a criança se 
comunica e se relaciona com os seus pares, 
entendendo sobre o mundo que a cerca e 
sobre qual a melhor maneira de se inserir 
nele. 

Ainda com base nas ideias da autora 
o brincar tem uma importante função na 
educação infantil, no desenvolvimento da 
criança e na construção de conhecimentos, 
pois neste período da vida a criança realiza 
tarefas que são essenciais em sua formação, 
como a construção da função simbólica, 
o desenvolvimento da linguagem, da 
imaginação, da exploração e do conhecimento 
do mundo físico. O objetivo da atividade 
lúdica na instituição de educação infantil é 
facilitar a aprendizagem do aluno, sendo que 
o ambiente deve estimulá-los e respeitá-los, 
pois cada um tem o seu tempo para aprender.

O trabalho do professor, não consiste 
em resolver problemas e tomar decisões 
sozinho. Ele anima e mantém as redes de 
conversas e coordena ações. Sobretudo, 
ele tenta discernir, durante as atividades, 
as novas possibilidades que poderiam abrir-
se à comunidade da classe, orientando e 
selecionando aquelas que não ponham 
em risco algumas de suas finalidades mais 
essenciais na busca por novos conhecimentos 
(SMOLE, 2000, p.136).
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Segundo Ferreira (2014) a atividade lúdica 
é o brincar em que a criança sem competição 
e de forma natural, adquire conhecimentos, 
aprende através de seu contato imediato 
com diferentes objetos no meio em que vive, 
já que a matemática está ligada a diferentes 
contextos; sendo assim essas brincadeiras 
no espaço escolar envolvem várias situações 
com números, sequências, quantidades, 
noções de espaço, estando tudo isso 
vinculado à matemática, sem que a criança 
perceba. (p.62)

O lúdico é uma maneira eficiente de 
submeter a criança a atividades que 
constroem o conhecimento e que contribuem 
para a sua formação de cidadão, tornando-a 
capaz de responder a desafios e intervir na 
realidade, uma formação aliada a princípios 
valorizados pela sociedade. Na educação 
infantil, as crianças são privilegiadas, 
pela facilidade de memorização, cabe ao 
professor criar situações para estimular o 
início da aprendizagem matemática que 
deve ter relação com situações conhecidas e 
vivenciadas pela criança. (FERREIRA, 2014, 
p.64)

Proporcionar a criança a convivência 
em um ambiente repleto de materiais 
e situações diferentes, deixando que 
ela construa e elabore seus próprios 
conhecimentos, a medida em que os assuntos 
são apresentados pelo professor. Ensinar 
matemática na Educação Infantil requer 
incluir no planejamento a utilização dos 
jogos, pois são motivadores para as crianças 
e desenvolvem a criatividade, contribuindo 
para a construção de novos conceitos nas 
aprendizagens.

De acordo com Ferreira (2014) na 
educação infantil a brincadeira favorece a 
aquisição da aprendizagem dos conteúdos da 
matemática, ao trabalhar os conhecimentos 
do sistema de numeração, espaço e forma, 
desenvolve-se na criança, a partir da 
resolução de problemas matemáticos, a 
capacidade de analisar, questionar, refletir, 
procurar hipóteses e raciocinar sobre o que 
ela estará aprendendo. 

[...] podemos citar que ao se ensinar a 
sequência numérica para as crianças de 
maneira lúdica e prazerosa, elas estarão 
apropriando-se de conhecimentos que as 
levarão a desenvolverem o raciocínio lógico, 
estimulando a organização e a percepção, 
como na brincadeira do Caracol, onde as 
crianças estarão dispostas em uma fila única, 
por ordem do número da chamada e terão 
que percorrer todo o caracol, jogando a 
pedrinha na sequência numérica, de zero a 
nove, desenhada pela professora, voltando 
para o final da fila até completarem toda a 
sequência. (FERREIRA, 2014, p.77)

Os jogos e brincadeiras são importantes 
ferramentas que auxiliam no processo de 
aprendizagem lúdica na Educação Infantil, 
durante o jogo, a criança toma decisões, 
resolve seus conflitos, vence desafios, 
descobre novas alternativas e cria novas 
possibilidades, além disso, proporcionam a 
imaginação às crianças onde elas são capazes 
de criar situações e lidar com dificuldades e 
medos, reproduzindo situações que refletem 
o meio em que vivem. 

Segundo Borin (1996) o jogo favorece o 
desenvolvimento da linguagem, criatividade 
e raciocínio dedutivo. Além disso, as 



Revista Educar FCE - Abril 2018

384

habilidades envolvidas na elaboração de 
uma estratégia para vencer o jogo, que 
exigem tentar, observar, analisar, conjecturar 
e verificar, compõem o raciocínio lógico, 
importante para o ensino da Matemática. Em 
relação ao raciocínio lógico, a mesma autora 
afirma que as habilidades de observação, 
concentração e generalização são necessárias 
para o desenvolvimento do raciocínio 
indutivo, o qual é utilizado para formular 
hipóteses gerais a partir da observação de 
alguns casos particulares, muito empregados 
para justificar as propriedades e regras da 
Matemática.

Segundo Ramos (2011) as atividades 
lúdicas possibilitam fomentar a formação do 
autoconceito positivo; o desenvolvimento 
integral da criança já que, através destas 
atividades, a criança se desenvolve 
afetivamente, convive socialmente e opera 
mentalmente; brincar ajuda as crianças no seu 
desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e 
social, pois, através das atividades lúdicas, 
as crianças formam conceitos, relacionam 
ideias, estabelecem relações lógicas, 
desenvolvem a expressão oral e corporal, 
reforçam habilidades sociais, reduzem a 
agressividade, integram-se na sociedade e 
constroem seu próprio conhecimento.

Segundo as Orientações Curriculares 
(2007) todas as formas de brincadeira 
aprendidas pelas crianças são enriquecidas 
com o trabalho feito no conjunto das 
experiências por elas vividas nas outras 
dimensões, como: a linguagem verbal e 
a contagem de histórias, a dimensão das 
linguagens artísticas e também dos saberes 
que a criança vai construindo enquanto 

pensa o mundo social e o da natureza, e a 
dimensão do conhecimento de medidas, 
proporções, quantidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aprendizagem matemática é extremamente importante 
para o desenvolvimento das crianças, pois desde muito 
pequena a criança tem contato com as situações que 
permeiam o seu meio social, onde a matemática está 
presente em diferentes situações. A escola tem um papel 
fundamental no sentido de auxiliar o aluno a construir os 
seus conhecimentos e levantar hipóteses em relação aos 
conteúdos matemáticos, para que estes conteúdos sejam 
utilizados nas diversas situações do cotidiano, dentro e fora 
da escola.

No contexto da Educação Infantil as atividades lúdicas 
devem ser frequentes no ensino da matemática, promovendo 
um aprendizado mais eficaz e oportunizando as crianças 
experiências de aprendizagem significativas, que contribuam 
para a aquisição de conhecimentos e para o desenvolvimento 
de habilidades especificas desta área de conhecimento. 

A análise evidenciou que na Educação Infantil, o lúdico 
é vivenciado a todo o momento, tanto na hora do ensino 
e aprendizagem como na hora reservada somente para o 
brincar, a criança necessita de incentivos adequados às 
diferentes situações, de atividades que ofereçam o brincar 
e a aprendizagem em conjunto, respeitando assim suas 
características individuais. Todos os jogos incentivam as 
funções motoras e devem ser oferecidos à criança em forma 
de brincadeira, as escolas devem pensar que as atividades 
lúdicas oferecem à criança uma melhora na sua aprendizagem 
e no seu desenvolvimento psicomotor.

Com base nos autores pesquisados podemos afirmar 
que a abordagem construtivista considera o brincar um 
elemento fundamental para o processo de desenvolvimento 
e aprendizagem da criança, dado que esse seria uma forma 
da criança resolver problemas e situações problemas que 
surgem a partir de sua interação com o meio. Com isso, o jogo 
é valorizado no espaço educativo da criança na educação 
infantil.

Os jogos e brincadeiras abrangem grande parte do 
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desenvolvimento da criança, quando 
representam situações observadas no 
cotidiano, criando situações imaginárias 
confrontada com o real e desenvolvendo 
suas capacidades e habilidades. Além de 
proporcionar uma aprendizagem significativa 
as brincadeiras e os jogos, no contexto escolar, 
podem ser utilizados como entretenimento 
e diversão e para o desenvolvimento de 
determinadas habilidades e competências.  

Para o desenvolvimento do trabalho 
com jogos na educação é necessário que o 
professor tenha objetivos claros em relação 
as atividades propostas e quanto ao que se 
pretende alcançar com as suas intervenções. 
Neste sentido, as formas de avaliação, 
o diálogo e a didática que está sendo 
proposta para o trabalho com os conteúdos 

matemáticos é extremamente importante 
para o sucesso na aprendizagem e para a 
construção de conhecimentos. 

A utilização de jogos no ensino da 
Matemática pode proporcionar aos alunos o 
desenvolvimento de diferentes habilidades, 
além da aprendizagem dos conteúdos 
curriculares, propriamente dito. O desafio 
proposto nos jogos de regras, por exemplo, 
instiga o aluno a desenvolver estratégias para 
que possa chegar ao resultado esperado, 
sendo necessário atentar-se e compreender 
as regras ali propostas, para resolver o 
problema em questão, tendo como objetivo 
a vitória, utilizando-se do raciocínio lógico 
e das questões referentes a resolução de 
problemas para isso.
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A PARÓDIA COMO FERRAMENTA 
PEDAGÓGICA NAS AULAS DE 
LÍNGUA PORTUGUESA
RESUMO:  O presente artigo abordou a importância de utilizar diferentes recursos didáticos 
na sala de aula para auxiliar no processo de aprendizagem, bem como na relação aluno-
professor. Percebemos a dificuldade que os docentes têm em desenvolver atividades que 
chamam e prendem a atenção dos alunos e isto ocorre por diversos fatores, inclusive por 
falta de tempo e material. Desta forma temos a música como um recurso que contribui neste 
processo, visto que sempre foi presente na vida do indivíduo e, a partir da experiência em 
atividades na sala de aula, verificou-se que a ela desenvolve a relação ensino e aprendizagem, 
uma vez que é uma linguagem que constrói o conhecimento através do lúdico. O objetivo 
deste trabalho é apresentar a experiência de uma atividade com paródia realizada com a 
turma do 8º ano A do ensino fundamental, da escola estadual Reverendo Professor Osmar 
Teixeira Serra, localizada na cidade de Mogi das Cruzes , São Paulo, Brasil.A prática nos 
mostrou que a canção em sala de aula é importante na formação do ensino do discente, pois 
é prazeroso e também agente facilitador da aprendizagem, evidenciando que tal ferramenta 
contextualiza a aprendizagem, além de contextualizar e aproximar os pares envolvidos de 
uma forma descontraída.

Palavras-Chave: Música; Aprendizagem; Ferramenta.
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INTRODUÇÃO

Nos últimos tempos muitas teorias têm 
se preocupado com a relação do ensino 
e aprendizagem, buscando conceitos que 
propõe uma metodologia mais dinâmica, 
envolvente e lúdica, visto que muitos 
abordam que as aulas de Língua Portuguesa 
são, em sua maioria monótonas, cansativas 
e tediosas, causando um distanciamento 
do discente com a escola, prejudicando 
assim o desenvolvimento dos alunos. 
Sabemos que muitos associam o ensino da 
Língua Portuguesa apenas a atividades de 
interpretação de textos e regras gramaticais, 
além disso, a prática docente é sempre 
questionada, pois muitos tendem a preparar 
aulas tradicionais, desvalorizando o alunado.

Desta forma buscamos uma abordagem 
que torne a aprendizagem mais significativa, 
valorizando o aluno, sua bagagem e produção, 
estimulando-os a buscar o conhecimento 
e bem como se tornar protagonista da sua 
própria aprendizagem.

O objetivo deste artigo é mostrar à 
importância de se trabalhar a paródia na 
aula, pois além da intertextualidade, a 
diversificação do tipo de aula é uma tentativa 
de diminuir o desinteresse dos alunos e 
elevar a participação nas aulas.

Este artigo está organizado em três 
capítulos, o primeiro abordará o motivo 
pelo qual devemos utilizar a música na 
sala de aula, bem como sua importância e 
desenvolvimento no processo de ensino-
aprendizagem. O segundo capítulo explicará 
o que é paródia e os benefícios de se utilizar 
este material nas aulas, e suas contribuições 

para motivar e consolidar os conteúdos 
abordados na sala e o terceiro capítulo falará 
da experiência de se trabalhar a paródia em 
uma aula de Língua Portuguesa, relatando o 
desenvolvimento dos discentes, bem como 
o seu aproveitamento e entendimento do 
conteúdo.

Embora vários profissionais atuem como 
orientadores, visando desenvolver atitudes 
importantes no crescimento do discente, 
muitos ainda estão longe de uma educação 
ideal, pois têm dificuldades de se expressar ou 
atuarem criticamente. Desta forma a leitura 
e a escrita devem caminhar lado a lado, visto 
que é através da evolução e melhoria destes 
itens que o aluno conseguirá ter segurança 
em trilhar os seus próprios caminhos, desta 
forma o uso da paródia se faz necessário, 
em suma ele precisa se envolver, bem como 
realizar uma leitura de mundo, conectar 
os conceitos das disciplinas com a letra da 
música, para que esta tenha sentido, haja vista 
que esta contribui para o desenvolvimento, 
entendimento, participação e melhoria da 
leitura e aprendizagem do aluno.

A fim de alcançarmos os nossos objetivos, 
este trabalho será baseado em pesquisas 
bibliográfico e uma intervenção em uma 
aula de Língua Portuguesa, buscando um 
avanço na leitura, escrita e entendimento de 
conteúdo. 

Com suporte teórico a atividade foi 
realizada com a participação de 32 alunos em 
uma sala de 8º ano de uma escola estadual. 
A sequência didática foi dividida em duas 
partes, ou seja, antes e depois da paródia; 
em um primeiro momento foi explicado o 
conteúdo sobre verbos e solicitado que eles 
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fizessem a atividade, respondendo apenas 
com a explicação obtida em aula. Neste meio 
tempo observamos que eles tiveram muita 
dificuldade e insegurança. Em seguida foi 
questionado se eles sabiam o que era uma 
paródia, depois foi passada a letra de uma 
paródia sobre verbo, os mesmos analisaram 
a letra, baseando-se na gramática, ligaram 
com a música original (para recordar o ritmo) 
e cantaram. Então os alunos realizaram outra 
atividade sobre verbos e observamos que 
eles confeccionaram de uma maneira mais 
confiante, pois cantavam a paródia para 
lembrar do conteúdo e regras gramaticais, 
logo a experiência foi ótima.

E por fim, nas considerações finais  
teremos o pós-textuais, onde serão 
apontadas o resultado da atividade, bem 
como comentários da nossa referência 
bibliográfica e os apontamentos acerca da 
pesquisa.

POR QUE USAR A MÚSICA NA 
SALA DE AULA

A música faz parte da vida do ser humano 
desde antes de nascer. A criança, durante a 
gestação, já tem capacidade de escutar os 
ruídos, a voz dos pais e até mesmo as canções 
de ninar que a mãe canta, e este contato é 
muito importante para o bebê, pois se ele 
sente mais protegido, Brito (2003) afirma 
que

[...] na fase intra-uterina os bebês já 
convivem com um ambiente de sonos 
provocados pelo corpo da mãe, como o 
sangue que flui nas veias, a respiração e a 
movimentação dos intestinos. A voz materna 

também constitui material sonoro especial e 
referência afetiva por elas.

A música sempre acompanhou o 
desenvolvimento da humanidade e mesmo 
o homem descobrindo o sistema da 
linguagem e escrita, a música continuou 
presente. Desta forma, a expressão musical 
tem papel fundamental no processo de 
desenvolvimento do ser humano, uma vez 
que esta estimula a criatividade, desperta 
a imaginação e aguça a curiosidade, além 
de ser de fácil acesso. Ademais a música 
também proporciona trabalhos em grupo, 
bem como a expressão pessoal, a elevação da 
autoestima, estimula o educando a observar, 
questionar e a se concentrar, ajudando-o a 
refletir sobre o seu conhecimento; assim a 
música é um instrumento educacional de 
grande importância no processo de ensino-
apredizagem. 

Sabe-se que muitos professores  
preparam aulas desinteressantes e 
desestimulantes, acarretando o baixo 
rendimento, a falta de interesse e a 
indisciplina na sala de aula. Cabe ao 
educador criar situações de aprendizagem 
que envolva a música, não apenas como 
forma recreativa, mas como atividades 
planejadas e direcionadas. Logo, o 
profissional deve orientar as tarefas de 
forma a proporcionar a melhoria e evolução 
no processo de aprendizagem. Vale ressaltar 
que o profissional deve respeitar a bagagem 
do aluno, pois desta forma a atividade será 
envolvente, criando assim uma aula dinâmica, 
atrativa e envolvente.

O uso da música, além de ser uma 
atividade divertida, é um facilitador no 
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desenvolvimento do raciocínio, ajudando 
no entendimento de conceitos. Faria (2001) 
afirma que a 

[...]  música como sempre esteve presente 
na vida dos seres humanos, ela também 
sempre está presente na escola para dar 
vida ao ambiente escolar e favorecer a 
socialização dos alunos, além de despertar 
neles o senso de criação e recreação. 

Como proposta, o educando pode compor 
as músicas com os conteúdos trabalhados, 
a fim de registrar o que foi construído e 
aprendido, ou até mesmo utilizar a paródia 
– tipo de atividade que faz uma releitura 
de uma música, alterando a letra original, 
permanecendo apenas o ritmo musical – 
que é um mesmo que pode ser usado para 
idealização da aprendizagem, e é importante 
registrar que os docentes podem levar para a 
aula letras prontas ou solicitar que os alunos 
criem suas próprias letras. É indispensável 
que o professor direcione este tipo de tarefa, 
pois assim o aluno, além de trabalhar os 
conteúdos específicos, terá a oportunidade 
de realizar e melhorar a leitura e escrita.

A PARÓDIA 

A Língua Portuguesa é uma disciplina  
que tem o objetivo de desenvolver 
competências lingüísticas, ampliar o 
repertório, formar bons leitores e escritores, 
bem como desenvolver habilidades na 
modalidade leitura e escrita, aumentando a 
sua percepção com relação a função social 
do indivíduo, contudo muitos professores 
continuam com aulas tradicionais, 
desestimulando os estudantes, uma vez que 

este tipo de ensino é trabalhado de forma 
abstrata e pouco se aproxima da realidade e 
cotidiano do discente. Ferreira afirma que “os 
processos de ensino e aprendizagem devem 
ser dinâmicos e multidirecionais, gerando 
a necessidade de criação de mecanismos 
de construção diferentes dos tradicionais 
utilizados nas escolas”.

O livro didático é o material mais usado 
pelo professor, muitas vezes este é o único 
material para consultar, tirar dúvidas, 
planejar e preparar exercícios, o que faz 
com que o aluno perca a oportunidade de 
ter um conhecimento amplo com a falta de 
diversificação, além disso, muitas escolas 
possuem ferramentas pedagógicas que não 
estão totalmente inseridas na realidade 
do aluno, o que causa um aproveitamento 
insuficiente. Além do que, muitos docentes 
preparam aulas com textos extensos, 
vocábulos difíceis, preenchendo lousas e 
mais lousas – as chamadas cópias -, e este 
excesso de informação pode desordenar a 
aula, e acabando com a dinâmica da classe.  
A paródia tem a proposta de fazer o alunado 
pensar e refletir sobre a metodologia usada 
na sala de aula, bem como a importância 
de se criar aulas diferenciadas voltado a 
incentivar a pesquisa, aumentar o senso 
crítico, a compreensão do conteúdo e 
também o desenvolvimento do raciocínio. 
SORDI; BAGNATO (1998)  declara que

[...] para pensar criticamente é necessário 
estimular o ato reflexivo, o que significa 
desenvolver a capacidade de observação, 
análise, crítica, autonomia de pensar e 
de ideias, ampliar os horizontes, tornar-
se agente ativo nas transformações da 
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sociedade, buscar interagir com a realidade. 
Focando em todos estes objetivos, o 

trabalho com a paródia é uma estratégia 
que apresenta intertextualidade, bem como 
a reflexão em recriar as músicas, ampliando 
os conteúdos das disciplinas. Santos (2011) 
comenta que “o processo educativo conduzido 
pelo uso de paródias pode proporcionar 
aulas mais alegres, atraentes, motivadoras”, 
com este mesmo entendimento Ferreira 
(2008) também afirma que “o uso da música 
nas aulas melhora a qualidade de ensino e 
aprendizado, uma vez que estimula e motiva 
professores e alunos, pois esta pode ajudar 
na explicação de conteúdos maçantes ou 
complicados!

Diante disto, podemos afirmar que a 
música é um recurso didático se justifica por 
se aproximar da realidade dos discentes, item 
fundamental para desenvolver um diálogo 
favorável entre professor e aluno. Portando 
o uso da música, em especial a paródia, 
auxilia no processo de ensino-aprendizagem 
consolidando o entendimento e favorecendo 
a autonomia e criatividade, principalmente 
quando a paródia é de autonomia do aluno, 
pois assim ele despertará para a pesquisa 
e fortalecerá a compreensão dos conceitos 
abordados na sala de aula. Vale ressaltar que 
a paródia não deve ser trabalhada como uma 
forma despreocupada, mas sim uma forma 
lúdica com objetivos e metas. O educador 
pode propor que os alunos exponham as suas 
paródias em vídeos, o qual está presente na 
rotina do aluno, o interessante é ter a atenção 
e tornar a aula mais envolvente, motivando a 
aprendizagem.

Deve-se ficar atento quanto as  

preferências musicais, sempre diversificando, 
neste sentido haverá a exploração e o 
respeito a diversidade cultural. Assim, em 
uma breve análise, podemos observar que 
o uso da paródia é um ótimo recurso em 
sala de aula, permitindo um aprendizado 
inovador, estimulando o conhecimento e um 
ensino eficaz.

A PARÓDIA NA AULA DE 
LÍNGUA PORTUGUESA

Muitas vezes os professores relutam para 
usar o lúdico, afirmando que é trabalhoso, não 
tem material ou não tem tempo para preparar 
uma aula diferenciada, uma vez que muitos 
professores têm jornada dupla de trabalho; 
contudo há vários depoimentos positivos 
com relação a esse tipo de atividade, neste 
sentido, de forma geral, buscou-se verificar 
a viabilidade do uso da música no processo 
ensino- aprendizagem.

Neste artigo, enfatizaremos o uso da 
paródia na aula de Língua Portuguesa como 
recurso didático, tal ação se justifica pela 
contextualização relacionada a vivência do 
aluno, bem como valorizar a conhecimento e 
a realidade dos discentes.

O uso da paródia como prática pedagógica 
possibilita a reflexão do conteúdo de forma 
dinâmica, mesclando a literatura com a 
bagagem que eles trazem para o ambiente 
escolar. Segundo Menezes et al (2007):

[...] o que se propõe não é o abandono da 
literatura ou do estudo clássico, mas apenas 
a construção de uma ponte entre aluno e 
professor, dando ao estudante instrumentos 
para a realização da leitura como necessidade  
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e prazer da vida.
Desta forma, a paródia pode ser utilizada 

como um auxiliar no entendimento e fixação 
do conteúdo, sendo que a música é um meio 
de despertar o envolvimento de todos os 
alunos na atividade, bem como estimular 
o raciocínio, a criatividade e o trabalho em 
grupo, gerando ótimos resultados. Para 
GAINZA (1988), a música é um elemento de 
fundamental importância, pois movimenta, 
mobiliza e por isso contribui para a 
transformação e o desenvolvimento.

A proposta desta pesquisa foi utilizada em 
uma escola estadual localizada na cidade de 
Mogi das Cruzes – SP, em uma sala do 8º ano 
com 32 alunos, visando o entendimento do 
conteúdo sobre verbos.  Para tal momento, 
os alunos foram desafiados com o propósito 
de desenvolver metodologias de ensino-
aprendizagem utilizando uma letra de 
música em forma de paródia. O objetivo era 
usar uma forma lúdica como uma abordagem 
complementar de aprendizagem na disciplina.

A sequência didática da atividade foi:
1º etapa: Explicou-se o conteúdo sobre 

os verbos, bem como seus usos e forma – 
modo indicativo, subjuntivo e imperativo – 
mostrando exemplos do dia-a-dia.

2º etapa: Após a explicação, foi sugerido 
que os discentes identificassem quais frases 
era imperativo, indicativo e subjuntivo, e 
observamos que a maioria dos discentes 
sabiam o conteúdo, porém não conseguiam 
aplicar ou não conseguiam identificar nas 
frases, além de demonstrarem grande 
insegurança no momento de realizar a 
atividade.

3º etapa: Os alunos foram questionados 

sobre o que eles achavam de ter música na 
aula de Língua Portuguesa, alguns vibraram 
e outros reclamaram, questionando se 
eles iam ter que escutar música antiga na 
aula  (se referindo as músicas tradicionais 
habitualmente usadas na escola, geralmente 
são as que os professores apreciam e ou 
escutam e, normalmente, não são as mesmas 
que os discentes gostam). Então foi abordada 
se eles sabiam o que era paródia, eles 
disseram que não, buscou-se mostrar alguns 
exemplos e eles começaram a identificar 
características deste tipo de texto.

4º etapa: Perguntei se os alunos já tinham 
imaginado aprender gramática com paródia 
e eles ficaram surpresos. Então a letra 
abaixo desenvolvida por Santos (2016) foi 
apresentada para os discentes, lembrando o 
ritmo e a letra original da música.

Verbo – Beijinho no ombro – Valeska 
Popozuda 

Eu venho aqui pra te ensinar o que é verbo
É  a palavra que indica estado e ação
Também indica a mudança de estado

E o fenômeno não pode esquecer, não, 
não

O verbo tem os seus tempos e seus modos
O que dá certeza na oração é o indicativo

Causando dúvida ou dando condição,
Esse modo é o subjuntivo

O verbo impera liberando uma ordem:
seja feliz e deixe de recalque!

São as frases do modo imperativo,
pegue o seu livro e vai estudar tudo isso.

(2x )
Verbo é a palavra que indica uma ação

Sabendo os verbos acerta toda a 
conjugação
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Estudando os verbos e suas flexões
Você passa e tira um no tão

5º etapa: Após explorar a música, 
explicando a gramática e observando os 
exemplos, visando o uso e a aplicação em 
frase, os discentes cantaram e socializaram o 
entendimento.

6º etapa: Depois foi apresentado algumas 
frases e os alunos, com ajuda da música, 
deveriam identificar o verbo e o modo 

verbal, onde eles apresentaram êxito, já que 
realizaram a tarefa e também construíram 
outras sem dificuldades.

Ao final da atividade, percebeu-se que 
a interação, o interesse e a assimilação do 
conteúdo foi totalmente satisfatório, ou seja, 
o uso da paródia no processo de ensino-
aprendizagem favoreceu o aprendizado dos 
alunos.
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Gabriela Baesso de Souza

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se que a defasagem na educação no Brasil é muito 
grande, em suma é preciso mudar o direcionamento da 
aula – a lacuna na formação dos professores ainda é muito 
presente, e isto acarreta nas aulas. Iniciamos discutindo o 
motivo pelo qual devemos usar a música na sala de aula e a 
questão de utilizar a paródia como ferramenta no processo 
de ensino-aprendizagem, partindo para uma atividade em 
uma aula de Língua Portuguesa.

Com o objetivo de mostrar a música como ferramenta 
pedagógica em atividades na sala de aula, entendemos que o 
uso do lúdico melhora a relação professor- aluno, visto que há 
vários docentes que utilizam apenas estratégias tradicionais 
e nada atrativas, onde presenciamos a falta de engajamento 
do aluno, indubitavelmente a paródia é uma estratégia mais 
dinâmica, onde o conhecimento pode ser sistematizado.

O uso do gênero paródia pode despertar o interesse 
e a curiosidade do alunado, bem como incentivá-los a se 
expressar de forma lúdica, estimulando-os na produção 
textual e facilitando na aprendizagem do conteúdo. O 
objetivo proposto foi claramente alcançando, pois foi possível 
sensibilizar os alunos, mostrando a eles a possibilidade de se 
aprender com um material que eles gostam –a música – bem 
como mostrar ao professor que é possível preparar uma aula 
diferente, dinâmica e atrativa com material acessivo.

Tal estratégia pode ser usada em todas as áreas de 
conhecimento, e não somente nas aulas de Língua 
Portuguesa, por conseqüência pode-se trabalhar valores e 
sentimentos, logo a música acaba estimulando a memória 
e a inteligência, de tal forma que alcance o entendimento 
da disciplina, atribuindo o conteúdo a  letra, despertando o 
interesse e a habilidade.

Concluímos que no processo de ensino-aprendizagem, a 
música ultrapassa os muros da escola, por isso contribui no 
cognitivo, na socialização e na evolução do conhecimento. 
Por fim, mesmo sem formação musical o docente pode 
trabalhar com tal método, propiciando assim um momento 
diferente e criando uma ferramenta permanente no processo 
de aprendizagem.

Graduação em Pedagogia pela 
Universidade Metropolitana 
de Santos (2016) e graduação 
em Letras pela Universidade 
de Mogi das Cruzes - UMC 
(2006); Especialista em Língua 
Portuguesa pela Pontifícia 
Universidade Católica de São 
Paulo- PUC (2008); Professora de 
Ensino Fundamental II – Língua 
Portuguesa e Língua Inglesa – na 
E.E Reverendo Professor Osmar 
Teixeira Serra e Professora de 
Educação Infantil na EMEI Dona 
Julitta Prado Alves de Lima. 
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A PERSUASÃO DOS CONTOS NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
RESUMO: Este artigo teve por objetivo refletir como os contos de fada, que são uma arte, 
contribuem no desenvolvimento cognitivo, na sensibilidade da criança e na sua formação 
integral. Visto que desde os tempos mais remotos a literatura infantil favorece ao pequeno 
ouvinte ou leitor, estimular todas as suas potencialidades. Faz-se necessário ter-se em 
mente que todo o patrimônio cultural da humanidade vem da Literatura. Observa-se que 
os Contos de Fada contribuem para a formação da personalidade da criança na fase de seu 
desenvolvimento, assim como na aprendizagem, tendo um caráter plurifuncional. Também 
enriquece a imaginação que é fonte de liberação sadia, o que a leva a usar o raciocínio, a 
cultivar a liberdade e ser um rico instrumento de sensibilização da consciência humana.

Palavras-Chave: Contos de Fada. Literatura. Desenvolvimento Infantil.
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INTRODUÇÃO

Este presente artigo foi embasado em 
pesquisas bibliográficas, revistas e sites 
especializadas na área de educação, com 
o objetivo de enfatizar a importância 
da literatura infantil, principalmente na 
educação infantil, aguçando o imaginário 
das crianças, além de despertar o gosto pela 
apreciação da leitura.

Levar - se - á o leitor a fazer uma viagem 
maravilhosa pelos caminhos do imaginário, 
considerando e mostrando toda a importância 
que tal recurso proporciona satisfatoriamente 
na formação da personalidade e na fase de 
aquisição da leitura e escrita.

Tendo em vista os contos de fada, é 
necessário uma reflexão de que forma 
os contos de fada podem contribuir no 
desenvolvimento global das crianças, nos 
aspectos cognitivo, afetivo ou social. 

Por meio de uma relação lúdica e prazerosa 
a criança explora o mundo da fantasia e 
a imaginação, instigando a criatividade e 
fortalecendo a interação entre texto e leitor. 

Elucidando, que a leitura é um processo 
de contínuo aprendizado, onde desde cedo, 
é preciso formar um leitor que tenha um 
envolvimento integral com aquilo que ele 
lê e que tenha oportunidade de ter contato 
com as diversas convenções linguísticas, 
contextualizando a língua escrita, mesmo 
antes de se tornarem capazes de ler e 
escrever.

Os contos podem proporcionar fruição, 
alegria e encanto, quando trabalhado de 
forma significativa. Além disso, eles podem 
desenvolver a imaginação, os sentimentos, 

a emoção e a expressão com uma  
aprendizagem prazerosa.  

Os contos de fada despertam o interesse 
e a atenção das crianças, desenvolvendo 
nelas, entre outras coisas, a imaginação, 
a criatividade, a expressão das ideias, o 
prazer pela leitura e pela escrita. Cabe  
ressaltar também, que os contos  
oportunizam situações, nas quais as  
crianças possam interagir em seu 
processo de construção do conhecimento, 
possibilitando assim, o seu desenvolvimento 
e a aprendizagem.

LITERATURA INFANTIL

As lendas e tradições folclóricas de todos 
os povos, transmitidas oralmente de geração 
em geração, são a principal fonte inspiradora 
da nossa literatura infantil.

 De acordo com Nelly Novaes Coelho:
“A literatura infantil é, antes de tudo, 

literatura e arte, fenômeno de criatividade que 
representa o mundo, a vida. Ela enriquece a 
imaginação da criança, oferece-lhe condição 
de criar, ensinando-lhe a libertar-se pelo 
espírito, levando-a a usar o raciocínio e a 
cultivar a liberdade”. (COELHO,1991, p.27).

A Literatura Infantil também é 
caracterizada por ser o conjunto de todas 
as manifestações verbais sejam elas orais 
ou escritas e carregadas de intenções do 
espírito humano, da cultura ou sociedade.   

Contar histórias é uma prática antiga e 
que durante muito tempo foi mantida nas 
comunidades por meio do contador de 
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história.  Este ilustre personagem surgiu nas 
camadas mais humildes da sociedade e eram 
dotados de uma memória inigualável. 

Eram donas – de – casa, lavadeiras, amas 
e pescadores. Eles se encarregavam desta 
nobre missão de ser o porta - voz da mítica 
e dos conceitos éticos de um povo do qual 
eles faziam parte.

 A literatura oral tem uma função 
psicológica e também social. Sendo que 
é um produto que nasceu da imaginação 
popular, fosse para explicar, justificar ou 
transmitir valores e costumes, tornou – se 
também um instrumento para o estudo deste 
mesmo homem. Os Parâmetros Curriculares 
enfatizam a importância da diversidade 
cultural, o que é muito saudável, pois ao 
valorizar a cultura, o sistema de crenças e 
conceitos éticos de um povo, estaremos 
reconhecendo e garantindo o devido espaço 
que se ocupa neste contexto social. 

O conto que é a mais antiga forma de 
narração, natural. É recreação fundamental 
na formação educativo – cultural da criança. 
A linguagem escrita nasce da falada, e nela 
se abebera. Toda aprendizagem se apoia na 
conversação ou narração, e o conto é a sua 
expressão mais atraente.

A fantasia dos contos de fada não é 
privilégio do mundo adulto. A criança de 
forma plena, utilizá - la como recurso natural 
no seu crescimento, desenvolvimento 
psíquico e maturação afetiva.

De acordo com Bruno Bettelheim:
Uma história deve prender a atenção da 

criança, deve entretê – la e despertar sua 
curiosidade. Mas para enriquecer a sua vida, 
deve estimular – lhe a imaginação; ajudá – la 

a desenvolver seu intelecto e tornar claras 
as suas emoções; estar harmonizada com 
suas ansiedades e aspirações; reconhecer 
plenamente suas dificuldades e, ao mesmo 
tempo, sugerir soluções parra os problemas 
que a perturbam. Resumindo deve de 
uma vez só relacionar – se com todos os 
aspectos de sua personalidade - e isso sem 
nunca menosprezar a criança, buscando 
dar inteiro crédito a seus predicamentos e, 
simultaneamente, promovendo a confiança 
nela mesma e no seu futuro ”. (BETTELHEIM, 
1996, p.13). 

Os contos transformam e transmitem 
mensagens à  mente consciente, à pré – 
consciente e à inconsciente, transformam  o 
pensamento da criança, e também mexem 
com o ego, com o id e o superego.

 Os contos de fada, exploram a sabedoria 
popular, por isso perpetuando – se até hoje, 
lidando com os sentimentos, as emoções e 
as fantasias da mente do ser humano.

HISTÓRICO

Quando hoje falamos nos livros 
consagrados como clássicos infantis, os 
contos de fada ou contos maravilhosos de 
Perrault, Grimm ou Andersen, ou as fábulas 
de La Fontaine, praticamente esquecemos 
ou ignoramos que esses nomes não 
correspondem aos verdadeiros autores de 
tais narrativas. São eles alguns dos escritores 
que, desde o século XVII, interessados na 
literatura folclórica criada pelo povo de seus 
respectivos países, reuniram as histórias 
anônimas, que há séculos vinham sendo 
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transmitidas, oralmente, de geração para 
geração.

A Literatura surgiu a partir das invariantes 
e variantes narrativas, conservadas pela 
memória privilegiada de alguns contadores 
de histórias e essencialmente a partir de 
documentos encontrados em diferentes 
regiões, inscrições em pedras, em tabuinhas 
de argila ou de vegetal, escrituras em papiro 
ou pergaminho, em rolos de folhas presas 
por um dos lados ou ainda grossos livros 
manuscritos, cuja preciosidade era defendida 
com grossas correntes e cadeados.

Foram essas as primeiras formas de 
escrita que permitiram que palavras ditas há 
milênios, tivessem durado e possam ainda 
ser ouvidas por nós. Descobriu – se também 
o poder da palavra que sempre impôs – se 
aos homens como algo mágico, como um 
poder misterioso que tanto poderia proteger 
quanto ameaçar, construir ou destruir. Daí os 
contos e as formulas mágicas que, nos rituais 
dos povos primitivos, ajudariam o homem a 
vencer as forças da Natureza, dos animais ou 
dos inimigos.

A necessidade de contar histórias nasceu 
no momento em que o homem teve a 
necessidade de transpor experiências de 
vida e histórias de seus ancestrais.

 Para Góes:
Contar histórias é atividade muito antiga. 

Até os profetas já falavam dela. Assim, o 
mais importante que o homem acumulou 
de sua experiência foi sendo comunicado 
de indivíduo a indivíduo, de povo a povo. 
Contar em latim é computare, abreviado de 
comptare, do qual se originou o vocábulo 
francês compter. Então contar é o compito 

ou conto dos fatos. (GÓES, 1991, p.125).
O folclore é um tesouro imenso de contos, 

tradições e lendas, extraordinariamente 
semelhantes entre si nas mais diversas partes 
do mundo. Na idade Média, os manuscritos 
lidos para crianças eram voltados para a 
formação religiosa.

As crianças daquela época eram vistas 
como adultos em miniatura, não havendo 
assim livros, nem histórias dirigidas 
especificamente à elas, não existia nada que 
pudesse ser chamado de literatura infantil, os 
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livros publicados a partir dessa época, eram 
preparados especialmente para crianças 
com intuito pedagógico, utilizados como 
instrumento de apoio ao ensino.

Calila e Dimna foi uma coletânea de 
narrativas que surgiu na Índia, onde tem os 
ensinamentos de Buda, porém alguns estudos 
orientais afirmam que esta coletânea reunia 
textos de Panchatantra.

Algumas obras didáticas que agradaram 
muito as crianças eram as fábulas de Esopo, 
que retratavam os animais e a natureza, 
destacando – se “A lebre e a tartaruga”, “O 
lobo e a cegonha” e “O leão apaixonado”. 
O fabulista Fedro continuou o trabalho 
realizado por Esopo e acrescentou algumas 
melhorias as suas obras.  

No século XV, foram publicados os 
primeiros livros impressos para crianças, 
entre eles A Book of Courtesy (1477), um 
livro de boas maneiras, do inglês Willian 
Caxton. Ao mesmo tempo circulavam na 
França os livretos de lendas antigas e contos 
populares, vendidos pelos ambulantes na 
rua, quase sempre folclórico e , portanto, 
anônimo, chegou a Inglaterra em traduções 
conhecidas como chap – books, no século 
XVII.

Em 1654, foi publicado o primeiro livro 
para crianças a usar ilustrações foi Orbis 
Sensualium Pictus (O mundo dos sentidos 
em pinturas), do pedagogo Tcheco Jan 
Amos Comenius, destinado a ensinar latim e 
ciências. 

Em 1696, o francês Charles Perrault reuniu 
algumas das melhores narrativas da tradição 
oral em Contes de ma mère l’oye (Contos 
da carochinha), como A Bela Adormecida 

no bosque, Chapeuzinho Vermelho, A Gata 
Borralheira, O Pequeno Polegar e outros. 

O princípio do crescimento espontâneo 
e normal da criança dentro de um ambiente 
natural adequado proclamado por Rousseau 
foi, no entanto, mal compreendido 
pelos escritores e educadores da época, 
que impregnaram a literatura infantil 
de informações escolares e princípios 
moralizantes.

Os livros escritos para adultos que tiveram 
êxito principalmente entre crianças e 
adolescentes – aconteceram no século XVIII, 
com duas obras notáveis: Robinson Crusoe 
(1719), de Daniel Defoe, e Gulliver’s Travels 
(1726; As viagens de Gulliver), de Jonathan 
Swift. 

Com a revolução industrial, surgem 
mudanças na estrutura da sociedade que vão 
se refletir na preocupação com a infância. A 
criança passa então a ser percebida com um 
ser deferente do adulto, com necessidades e 
características próprias.

No início do século XIX, duas obras 
marcaram profundamente a história da 
literatura infantil. A primeira foi Kinder-und 
Hausmärchen (1812-1815; Histórias para as 
crianças e a família), conhecida como Contos 
de Grimm, resultado de uma pesquisa feita 
pelos alemães Jacob e Wilhelm Carl Grimm. 
Compreendia mais de 200 narrativas de fundo 
popular, muitas delas recolhidas em fontes 
da mitologia nórdica, que se imortalizaram 
em todo o mundo. Branca de Neve e os sete 
anões, João e Maria e Os músicos de Bremen, 
entre outras, deram origem a adaptações no 
mundo inteiro. 

A outra foi a obra do dinamarquês Hans 
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Christian Andersen, revelada com a coleção 
Eventyr (1835; Contos de fadas), que teve 
sucesso imediato. Em contos como O 
patinho feio e O soldadinho de chumbo, a 
humanização de bichos e objetos inanimados 
é particularmente criativa.

No Brasil, podemos  dizer  que  a  Literatura  
Infantil  teve  início  com  obras pedagógicas,  
principalmente com  adaptações de 
textos portugueses, africanas e indígenas. 
A literatura oral trazida pelos primeiros 
colonizadores era narrada pelas avós, que 
entretinham as crianças.

De acordo com Cademartori (1994, p.43), 
a literatura infantil brasileira inicia sob a 
égide de um dos nossos mais destacados 
intelectuais “Monteiro Lobato”.

Cada época compreendeu e produziu 
literatura a seu modo. Até bem pouco 
tempo atrás, a literatura infantil era gênero 
secundário, era nivelado ao brinquedo ou a 
mecanismos para manter a criança entretida 
e quieta.

Segundo Cademartori (1994, p.33), a 
literatura infantil coleta contos e lendas da 
Idade Média e adapta – os.

A Literatura Infantil ao longo dos anos  
foi enriquecida por obras de fabulosos 
escritores que proporcionaram viagens 
maravilhosas pelo mundo da fantasia.

AS ENTRELINHAS DOS 
CONTOS

Os contos estão estruturados com um 
conflito inicial, sempre estando numa 
situação em que a criança se encontra no seu 

conflito interior (sentimento de inferioridade, 
abandono, sentimento ambíguo em relação 
aos pais, conflitos edípico, desejo – princípio 
do prazer x dever – principio da realidade).

Apresentação de personagens – tipo que 
representam as faces do conflito; personagem 
bom (herói) x personagem mau (vilão, bruxa, 
irmãos invejosos, madrasta, gigantes). Dado 
que a polariza e domina a mente da criança, 
também domina os contos de fadas. Uma 
pessoa é boa ou má, sem meio-termo. 

A criança se identifica com o personagem 
bom porque este a representa; apresenta 
as angústias pelas quais a criança esta 
passando, assim a evolução do personagem 
pode fornecer à criança um referencial 
bastante esclarecedor para a evolução dela 
própria. Ao mesmo tempo, a moralização é 
promovida na criança de uma forma indireta, 
e por isso mesmo mais efetiva, ou seja, a 
criança torce pelo herói e com a vitória do 
herói vence também a virtude.

O conto de fada, permite uma 
identificação dos conflitos da criança com 
os dos personagens, mas para que a criança 
não se sinta também ameaçada e insegura, 
é necessário que haja uma certa distancia 
entre a ficção e a realidade. Os contos são 
assim perfeitos também nisso. 

Na interação da criança com a obra literária 
está a riqueza dos aspectos formativos nela 
apresentados de maneira fantástica, lúdica e 
simbólica. A intensificação dessa interação, 
juntamente com procedimentos pedagógicos 
adequados, leva a criança a uma maior 
compreensão do texto e a uma compreensão 
de si e do mundo que a cerca.

O cenário em que se dá todos os seus 
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dramas está longe, no tempo e no espaço; 
terra da fantasia; um reino,  país, floresta 
muito distante; um tempo longínquo, onde 
existiam seres mágicos e acontecimentos 
fantásticos.

De acordo com Bettelheim (1996), os 
conflitos são divididos em estágios e etapas 
( diversos obstáculos impostos ao herói 
) que permitem o desenvolvimento da 
compreensão do conflito e a evolução para 
a etapa seguinte, em doses homeopáticas 
(permitem a introjeção e a busca de 
elementos que ajudarão o herói e a criança a 
encontrarem por si só a solução).

Por ser muito antigo, há contos de fada 
quase milenares que condensa toda a herança 
cultural e todas as ansiedades existenciais 
humanas: nascimento, vida, morte, o sentido 
de estar aqui e para onde vamos.

 O conto de fadas é a cartilha onde a criança 
aprende a ler a sua mente na linguagem 
das imagens, única linguagem que permite 
a compreensão antes de conseguirem a 
maturidade intelectual.

Também apresentam as situações 
existenciais vividas por nós, com todas as 
dificuldades e angústias inerentes, apresenta 
os conflitos respeitando – os no interior da 
criança: mostra que eles existem, que não há 
como evitá – los e que podem ser mudados; 
propõe caminhos e soluções para esses 
conflitos e dá esperanças de sucesso. 

Os contos de fadas, são resultado do 
conteúdo comum consciente e inconsciente, 
que enfoca os problemas existenciais de 
várias culturas em vários tempos históricos e 
consequente a criação de soluções  de que a 
criança necessita.

A principal característica do conto é 
colocar um dilema existente de forma breve e 
categórica, simplificando assim um problema 
existente. O conto é uma forma primitiva de 
contar e está presente em todas as formas 
ou gêneros literários.

A criança sente com os contos de fada, 
que ser um ser humano neste nosso mundo, 
significa ter de aceitar desafios difíceis, mas 
também encontrar aventuras maravilhosas 
. Também oferece material para elaboração 
fantasiosa da criança, sem o qual ela 
não conseguiria inventar situações que 
resolvessem suas angústias.

Segundo Bettelheim (1996, p.20), os 
contos de fada dão contribuições psicológicas 
para o crescimento interno da criança.

 Para Carvalho:
 A Literatura – Mitos, Estórias, Contos, 

Poesias, qualquer que seja a sua forma de 
expressão, é uma das mais nobres conquistas 
da Humanidade: a conquista do próprio 
homem! É conhecer, transmitir e comunicar 
a aventura do ser! Só esta realidade pode 
oferecer – lhe a sua verdadeira dimensão. Só 
esta aventura poder permitir – lhe a ventura 
da certeza de ser! (CARVALHO,1989, p.17).

Inúmeras publicações e relatos de 
experiências têm analisado e demonstrado 
a problemática da alfabetização tanto do 
ponto de vista teórico quanto pedagógico, 
no entanto, o tema não está esgotado.

O trabalho com histórias socializa, recria, 
forma, informa, educa a atenção, enriquece 
a linguagem, estimula a imaginação e a 
inteligência, desperta a emoção, desenvolve 
o sentimento de compreensão e a simpatia 
humana e desperta o senso estético e 
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artístico-literário, forma o hábito da leitura e 
sobre tudo ensina a ”Ouvir”, o que contribui 
para uma ação pedagógica mais eficiente no 
processo de desenvolvimento da criança, 
oferecendo apoio aos educadores sobre 
o uso da literatura infantil, quanto a forma 
de comunicação, como na expressão oral, 
escrita e desenhada.

De acordo com Bettelheim: 
Na verdade, em um nível manifesto, os 

contos de fadas ensinam pouco sobre as 
condições específicas da vida na moderna 
sociedade de massa; estes contos foram 
inventados muito antes que ela existisse. 
Mas através deles pode-se aprender mais 
sobre os problemas interiores dos seres 
humanos, e sobre as soluções corretas 
para seus predicamentos em qualquer 
sociedade, do que com qualquer outro tipo 
de estória dentro da compreensão infantil. 
(BETTELHEIM, 1996, p.13).

A literatura infantil é um instrumento 
facilitador e enriquecedor, no processo de 
aprendizagem e desenvolvimento global. No 
decorrer deste trabalho, verificar-se-á que a 
literatura infantil pode se tornar prazerosa 
e conseqüentemente, um estímulo para a 
leitura.

Abramovich ressalta que:
 [...] é ouvindo histórias que se pode sentir 

(também) emoções importantes, como a 
tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o 
medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a 
tranqüilidade, e tantas outras mais, e viver 
profundamente tudo o que as narrativas 
provocam em quem as ouve - com toda a 
amplitude, significância e verdade que cada 
uma delas fez (ou não) brotar ... Pois é ouvir, 

sentir e enxergar com os olhos do imaginário! 
(ABRAMOVICH, 1995, p. 17).

A constatação principal da pesquisa reside 
no fato de que se pressupõe que a literatura 
infantil proporciona um desenvolvimento 
significativo e produtivo para os alunos e, 
que os professores, apesar de disporem 
de recursos materiais, são coerentes de 
orientação pedagógica necessária para 
desenvolver um trabalho de qualidade.

A literatura enriquece a imaginação da 
criança, oferece-lhe condição de criar, 
ensinando-lhe a libertar-se pelo espírito, 
levando-a a usar o raciocínio, a expressar 
suas emoções e sentimentos, a cultivar a 
liberdade.

A literatura tem como matéria prima 
a palavra, sendo assim um importante 
instrumento para a formação global do ser 
humano, ele utiliza – se de pensamentos e 
ideias, propiciando assim à criança satisfazer 
as necessidades internas e a realizar seus 
desejos imaginários. 

O contato inicial com a literatura não 
exige o domínio do código escrito, pode 
fazer se pela leitura das imagens ilustrativas. 
Na educação infantil as crianças tem contato 
com narrativas, versos, trava – línguas, 
adivinhas e tantas outras manifestações.

Na fase de alfabetização o livro é um 
importante instrumento quando trabalhado 
de forma significativa. A leitura de diferentes 
estilos literários torna a alfabetização mais 
prazerosa.

A viagem através da leitura de livros 
enriquece o vocabulário e a criança passa a 
escrever melhor, sendo esta a principal função 
da literatura, proporcionar a navegação e o 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constituindo a base deste trabalho o embasamento 
teórico, o principal objetivo do mesmo foi promover a reflexão 
acerca do mundo mágico dos contos de fada, do microcosmo 
da literatura que remete – se a vida real e está intimamente 
associada a formação integral do ser humano: a problemas e 
valores pessoais , comportamentais, sentimentais e sociais. 

Os contos também exigem muito mais que uma 
simples decodificação de letras: envolve reflexão, crítica, 
compreensão do mundo, da realidade, dos conhecimentos 
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contato com diferentes formas de escrita.
a Literatura é uma isca em que se pode escolher entre 

um rico acervo literário temas que enfoquem determinada 
situação em que a criança se encontra, possibilitando assim 
a solução ou uma forma mais adequada de se lidar com a 
mesma.

Para Bettelheim:
Como sucede com toda grande arte, o significado mais 

profundo do conto de fadas será diferente para cada pessoa, 
e diferente para a mesma pessoa em vários momentos 
de sua vida. A criança extrairá significados diferentes do 
mesmo conto de fadas, dependendo de seus interesses e 
necessidades do momento. Tendo oportunidade, voltará 
ao mesmo conto quando estiver pronta a ampliar os velhos 
significados ou substituí-los por novos. (BETTELHEIM, 1996, 
p. 20 - 21).

Independente do sexo ou da idade, os contos possuem 
grande significado psicológico para as crianças, pois estas 
se identificam com os personagens de diferentes histórias 
e épocas, proporcionando assim um crescimento interior 
de acordo como ela lida com as diferentes situações e 
experiências. 

A estrutura organizada dos contos de fada enriquece a 
formação do ser humano de forma complexa, propiciando 
a formação de indivíduos saudáveis psicologicamente e 
maduros emocionalmente.
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e de novas ideias, colaborando assim, para 
o crescimento do educando enquanto ser 
humano.

No universo mágico dos contos de fada, 
é notório que o ato de ler e ouvir histórias e 
fábulas, proporciona um mundo encantador, 
cheio de mistérios, emoções, encantos e 
surpresas que diverte, entretém e ensina o 
leitor e o ouvinte. 

A partir da famosa frase que inicia muitos 
contos “Era uma vez”, dando sequência com 
um desenrolar de superação dos problemas 
internos, as enriquecedoras histórias e os 
conflitos pessoais terminam com “um final 
feliz”.

A literatura infantil no desenvolvimento e 
na aprendizagem enfatiza que os contos de 
fada estimulam o raciocínio lógico, a reflexão, 
o espírito crítico e ajudam as crianças 
na tomada de decisões e de escolhas de 
caminhos. Assim como auxiliam a criança a 
lidar melhor com sua insegurança, autoestima 
e formação da personalidade, além de 

despertar a vontade de pensar, investigar e 
questionar determinadas situações.

A presença dos contos de fada no 
contexto escolar, além de representarem 
um estímulo forte à aprendizagem e à 
leitura, proporcionam novas e diversificadas 
vivências afetivas, além de reorganização 
das percepções do mundo, a criança passa 
a escrever melhor e a ter um repertório mais 
amplo de informações. O livro infantil se 
oferece como material privilegiado na escola, 
onde seu universo é abrangente. 

Conclui – se assim ao final deste trabalho, 
que a verdadeira função do conto de fada 
na literatura infantil é sensibilizar, resgatar 
a imaginação perdida da criança, ampliar o 
conhecimento de mundo e contribuir para a 
formação da sua personalidade. Elucidando 
que quando trabalhado de forma adequada 
na escola, pode favorecer uma aprendizagem 
mais rica e significativa, misturando a 
realidade com o imaginário e lidando com 
valores e questões de ordem interna.
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A PSICOPEDAGOGIA  
INSTITUCIONAL MEDIADORA DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
RESUMO: Este trabalho tem por finalidade, discutir e refletir a prática da Educação Inclusiva, 
trazendo como foco de reflexão as possibilidades da Psicopedagogia Institucional como 
mediadora das práticas pedagógicas inclusivas assertivas. Ainda são visíveis os problemas 
enfrentados tanto pelos professores, quanto pelos alunos, sendo realizada a inclusão sem um 
trabalho pedagógico efetivo que garanta um atendimento de melhor qualidade aos alunos 
com necessidades educacionais especiais. Para a realização do trabalho foram utilizadas 
pesquisas bibliográficas, para conhecer melhor aspectos dos alunos com necessidades 
especiais, leis que fundamentam a Educação Inclusiva, teorias e práticas de inclusão e 
abordagens sobre atuação da Psicopedagogia.

Palavras-Chave: Psicopedagogia; Psicopedagogia Institucional; Inclusão.
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INTRODUÇÃO

A Educação Inclusiva é um tema 
amplamente discutido nas instituições 
escolares. Na maioria destas discussões 
sobre inclusão os educadores chegam a um 
mesmo consenso: A importância da inclusão 
para a educação para todos de qualidade e as 
ansiedades que geram as mudanças de uma 
prática que se aplicou durante tantos anos.

A inclusão tem se mostrado como 
possibilidade de transformação do ensino 
na busca de novos paradigmas, porém a 
implantação da Educação Inclusiva tem 
parecido causar alguns conflitos.

A implantação da Educação Inclusiva 
de caráter emergencial tem parecido 
causar conflitos e angustias tanto para os 
educadores como para os próprios alunos, 
para tentar amenizar os conflitos e propiciar a 
inclusão de qualidade, nos ocorre como uma 
possibilidade de solução para a Educação 
Inclusiva a Psicopedagogia institucional, 
como mediadora no processo da Educação 
Inclusiva de qualidade.

Trataremos a Psicopedagogia institucional 
como o auxiliar supostamente mais viável na 
implantação da inclusão. Considerando como 
principal problema da Educação Inclusiva no 
Brasil hoje, os aparentes percalços que tem 
sido sua implantação.

As escolas parecem receber os alunos 
com necessidades educacionais especiais, 
sem que tenham ocorrido as mudanças em 
sua estrutura para lidar de maneira mais 
assertiva com essa nova clientela.

Em meio a tantos ajustes necessários, nos 
ocorre que provavelmente demoraria muito 

para ser feita a inclusão e que a Educação 
Inclusiva tem sim um caráter emergencial 
para reparar danos de tantos anos de exclusão 
e fazer valer um direito de todo cidadão que 
é o direito à educação, talvez por esta razão, 
a razão da emergência é que se tem feito a 
Educação Inclusiva, muitas vezes ao que nos 
parece de uma forma pouco eficaz.

Propomos como alternativa para a 
Educação Inclusiva de qualidade a efetiva 
presença do psicopedagogo institucional.

O psicopedagogo institucional nos  
aparece como possibilidade para auxiliar  
nos ajustes dos supostos impedimentos  
para a Educação Inclusiva de qualidade no 
Brasil.

Pretendemos por meio desta 
discussão entre os conflitos da inclusão 
e as possibilidades da Psicopedagogia 
institucional, tentar compreender melhor 
suas possíveis contribuições para o auxilio 
no alcance de requisitos na implantação da 
Educação Inclusiva mais precisa.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

 A Educação Inclusiva é resultado de 
muitos estudos sobre integração social, 
direitos e possibilidades, que busca a melhora 
do aprendizado, para as pessoas que por 
alguma razão tem necessidades educacionais 
especiais. Uma conquista de direito a 
igualdade de oportunidade educacional, 
uma realização a contento de uma sociedade 
democrática, uma busca que não comporta 
qualquer tipo de exclusão, abolindo as 
segregações antes existentes entre alunos 
com possibilidades diferenciadas.
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A Educação Inclusiva é um resgate da  
escola como espaço do exercício da cidadania, 
uma proposta que garante a possibilidade 
e acesso da Educação à todo cidadão, 
independente de suas características ou 
necessidades educacionais especiais. Uma 
medida tomada para regularizar a garantia 
de oportunidade de condições para todos à 
Educação, direito subjetivo a todo cidadão.

A proposta da educação inclusiva vai além 
da garantia e acesso à escola, também não 
se baseia em currículos adaptados de acordo 
com as necessidades diversas dos alunos, a 
questão crucial da inclusão é ter por meio 
desta instituição social uma reconstrução 
humanística, por intermédio da escola e da 
responsabilidade social que dela implica.

Propiciar a garantia do direito de aprender 
em um ambiente motivador, exercendo seu 
direito como cidadão, direito de igualdade, 
perante as oportunidades de desenvolvimento 
humano, construindo uma interação social, 
para se aprender com os outros e com as 
diferenças e semelhanças, universalizando 
o conhecimento em um espaço comum com 
esta função, possibilitando a ampliação das 
dimensões educativas, que necessitamos 
atualmente, a escola tem como objetivo 
a formação total do indivíduo, a fim de 
que este exerça sua cidadania de forma 
consciente, torna-se imprescindível neste 
aspecto à formação de valores sociais de 
igualdade, justiça e solidariedade intrínsecos 
nas práticas da Educação Inclusiva, além 
da sistematização de conhecimentos 
culturalmente construídos pela humanidade. 
Quando se fala em Educação Inclusiva, 
tendemos pensar apenas nas pessoas com 

algum tipo de deficiência seja ela: orgânica, 
física e mental ou a distúrbios e disfunções 
neurológicas e quaisquer outras patologias 
diagnosticáveis que acompanham os alunos 
incluídos. Porém as dimensões da Educação 
Inclusiva são bem maiores, são para alunos 
com necessidades educacionais especiais. 

Desta forma temos uma ampliação das 
possibilidades de inclusão, nos referindo 
aos educandos com necessidades especiais, 
mesmo quando não diagnosticados de 
maneira formal, podemos citar alguns destes 
educandos com necessidades especiais não 
diagnosticados formalmente, exemplificando: 
Alunos com acentuada dificuldade para o 
aprendizado, com problemas emocionais, 
ocasionados por fatores  variáveis até mesmo 
desconhecidos, em alguns casos e como 
estes causam alguma dificuldade para o bom 
desenvolvimento dos alunos, classificando- 
o como inclusão, por tratar-se de pessoas 
com necessidades educacionais especiais. 
Durante as discussões sobre inclusão 
nos parece que alguns tipos desta, ainda 
são velados, quando se tratam de causas 
ainda não fundamentadas em diagnósticos 
científicos.  Nesta perspectiva afirma  Delors:

...É preciso dar particular atenção a 
todos os aspectos da educação destinada 
a crianças vindas de meios desfavorecidos; 
as crianças de rua, os órfãos, as vítimas de 
guerra ou de outras catástrofes, devem se 
beneficiar de esforços concertados por parte 
dos educadores. Quando as crianças têm 
necessidades específicas que não podem 
ser diagnosticadas ou satisfeitas no seio da 
família, é a escola que compete fornecer 
ajuda e orientação especializadas de modo 
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a que possam desenvolver seus talentos, 
apesar das dificuldades de aprendizagem e 
deficiências físicas. (DELORS, 1996, p. 130)

Consideraremos então, alunos com 
necessidades especiais aqueles que 
apresentam necessidade de adaptação das 
práticas pedagógicas para desenvolverem e 
potencializarem suas capacidades, que não 
tem sido satisfeitas por meio dos processos 
de Ensino-Aprendizagem comuns. 

A Educação brasileira convive com uma 
gama de desafios a solucionar, desafios 
esses que se sobrepõe aos conhecimentos 
adquiridos em cursos técnicos para 
professores e graduações de licenciatura 
plena. Sabemos que os cursos de graduações 
não são suficientes para a apreensão dos 
desafios encontrados em sala de aula. 

Um dos problemas que afeta de maneira 
direta a prática da Educação Inclusiva é 
a falta de preparo adequado, para que 
os professores saibam desenvolver as 
possibilidades e trabalhar os conflitos 
advindos dessa práxis. Quando se fala em 
Educação Inclusiva, pode observar-se o 
desconforto dos professores ao se deparem 
com a possibilidade da existência de um aluno 
com necessidades especiais em suas classes, 
a falta de conhecimento para lidar com estes 
novos desafios, impele os professores a não 
concordância com a eficácia da Educação 
Inclusiva. “ O curso de pedagogia está muito 
distante das necessidades de quem leciona” 
( DELORS, 2004, p.157).                                                                       

 Um aluno com necessidades educacionais 
especiais requer um suprimento de suas 
necessidades, que podem ser sanadas com 
a utilização de estruturas adequadas, assim 

como: Equipamentos escolares adaptados, 
processos de diagnósticos e avaliações 
de acordo com suas especificidades, 
intensificação e inovação de processos de 
formação de professores, além das estruturas 
físicas do prédio com acessos adaptados, 
de maneira a atender toda a comunidade 
escolar. Ao passo que não se pode contar 
com a garantia de programas totalmente 
adequados para o atendimento aos alunos 
com necessidades educacionais especiais, 
a Educação Inclusiva tem sido um enorme 
desafio à criatividade e à perseverança dos 
professores, dedicação, conhecimento, 
reflexão sobre a ação pedagógica e estudos 
para aperfeiçoamento profissional. Mas, 
esperar que os professores façam isso 
por conta própria não é condizente com 
a proposta da Educação Inclusiva, porque 
seria admitir que pudesse ser uma escolha 
pessoal, tal aprimoramento, os Sistemas 
de Educação é que devem promover tais 
capacitações, dentro dos horários coletivos 
de trabalho pedagógicos, já que devem 
garantir de maneira igualitária o acesso 
aos conhecimentos necessários para que 
os educadores transformem suas práticas 
pedagógicas ainda mais inclusivas.

PSICOPEGAGOGIA

A Psicopedagogia é uma área de estudos 
que tem por finalidade sanar os problemas 
de aprendizagem. A Psicopedagogia é uma 
área multidisciplinar de estudos, já que lida 
com as possibilidades de aprendizagem em 
todas suas perspectivas, considerando o 
sujeito que deverá construir aprendizado.  
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A Psicopedagogia se ocupa do processo 
de aprendizagem, considerando o indivíduo 
como participante ativo deste processo, 
analisando os fatores que contribuem 
para que ocorra a aprendizagem, fatores 
orgânicos, emocionais, institucionais, 
atribuindo a relevância dos fatores nos 
meios físicos e sociais. A Psicopedagogia 
tem caráter multidisciplinar, reúne 
conhecimentos de variadas ciências para a 
verificação dos problemas de aprendizagem, 
a Psicopedagogia fundamenta-se 
nos conhecimentos: da Psicologia da 
Aprendizagem, Psicologia Genética, 
Teorias da Personalidade, Pedagogia, 
fundamentos da Biologia, fundamentos 
da linguística, fundamentos de Sociologia, 
fundamentos de Filosofia, fundamentos de 
atendimento Psicopedagógico, fundamentos 
da Neolinguística, conhecimentos de 
diversas áreas científicas que se articulam 
para ampliar o embasamento teórico do 
psicopedagogo, diante a investigação 
dos fatores que possam contribuir para o 
surgimento ou para a solução dos problemas 
de aprendizagem. Jorge Visca nos elucida 
com a frase: “A psicopedagogia estuda a 
aprendizagem normal e patológica tanto com 
um sentido preventivo como terapêutico” 
(VISCA, 1991, p.81), trazendo-nos a ideia de  
Psicopedagogia como um estudo do 
desenvolvimento dos processos de 
aprendizagens e os fatores que impedem 
tais desenvolvimentos, para assim, 
compreender quais são os impedimentos 
para a aprendizagem, permitindo que 
sejam tratados e evitados, por meio das 
intervenções psicopedagógicas.

PISCOPEDAGOGIA 
INSTITUCIONAL

A Psicopedagogia Institucional é a 
aplicação dos fundamentos que baseiam 
a Psicopedagogia no âmbito escolar, tem 
por finalidade prevenir os problemas de 
aprendizagem, por meio de intervenções 
que potencializem o trabalho da equipe 
escolar, buscando a melhoria dos resultados 
das práticas pedagógicas, criando ações 
e reflexões sobre as práticas realizadas, 
gerando oportunidade de análise e retomada 
de planos e metas, possibilitando adaptações 
aos recursos e estratégias de ensino, de 
modo a ampliar a capacidade de aprender 
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dos educandos.
Para Bossa (1994), a Psicopedagogia 

Institucional, realizada no âmbito escolar, 
tem características preventivas, lida com 
as relações entre escola e sujeito, fazendo 
uma análise psicopedagógica das questões 
inerentes às práticas escolares, colaborando 
para sua transformação por intermédio de 
assessoramento pedagógico. Considerando 
as relações construídas no espaço escolar, 
com seus professores, colegas, conteúdos, 
métodos, as relações intrínsecas no 
processo ensino-aprendizagem, a relação 
de significação do saber e o que ela 
acomete. Contribuindo para a formação 
dos professores, mobilizando reflexões 
sobre as práticas pedagógicas, incentivando 
a transformação de ações contraditórias 
com os objetivos e propostas da Educação 
para Todos e encorajando as práticas 
pedagógicas que permitem a ampliação do 
acesso ao saber. Buscando informações 
necessárias para escolher e desenvolver a 
intervenção adequada, de acordo com cada 
caso.      Utilizando desta maneira os recursos 
de que dispõe a Psicopedagogia para realizar 
as investigações, intervir e avaliar, todos os 
aspectos que possam acrescentar e identificar 
dados que colaborem com a tomada de 
decisões para aprimorar o desempenho 
das práticas pedagógicas, proporcionando 
o desenvolvimento da aprendizagem, 
respeitando o ritmo de evolução de cada 
aluno.

A Psicopedagogia Institucional contribui 
para a aprendizagem, analisando os fatores 
que a impedem de ocorrer, oferecendo 
possibilidades de intervenções, que 

A PSICOPEGAGOGIA 
INSTITUCIONAL COMO 
POSSIBILIDADE DE UMA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE 
QUALIDADE

Em meio a tantas necessidades de 
mudanças e adaptações a serem feitas 
para atender as expectativas da Educação 
Inclusiva, encontramos atreladas às mesmas, 
sentimentos tais como: desconforto, 
medo, insatisfação, ansiedade, resistência, 
preconceito, entre outros, poderemos 
encontrar auxílio da Psicopedagogia 
Institucional. É nesta transição entre 
educação excludente e educação inclusiva 
que a Psicopedagogia agirá como agente 
facilitador, auxiliando a comunidade 

contribuem para a melhora significativa 
do processo de ensino-aprendizagem, seu 
amplo embasamento teórico que permeia 
em meio as ciências variadas, o que lhe 
possibilita uma conferência mais completa, 
acerca dos problemas de aprendizagem, 
considerando o indivíduo em sua totalidade, 
identificando suas especificidades para 
compreender como se dá o desenvolvimento 
da aprendizagem, podendo assim identificar 
os meios mais adequados e as transformações 
necessárias, intervindo dessa forma para 
solucionar os entraves do processo de 
ensino-aprendizagem. Assim revertendo os 
problemas de aprendizagens, por intermédio 
de posturas e práticas que viabilizem e 
compreendam o processo de aquisição do 
conhecimento.
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escolar, no que se refere às práticas que 
potencializarão a Inclusão. 

É por meio do olhar da Psicopedagogia, 
que serão superados os desafios da 
prática inclusiva, extrapolando conceitos 
pedagógicos, ampliando o processo de 
investigação dos problemas de aprendizagens 
e aprofundando possibilidades e expectativas 
de aprendizagem significativa capazes de 
desenvolver por meio da Educação Inclusiva. 

 Em virtude das diversas ciências que 
fundamentam os conhecimentos necessários 
ao psicopedagogo, este especialista conta 
com elementos que podem nortear o 
trabalho pedagógico de maneira significativa, 
visto que este considera a complexidade da 
aquisição de conhecimento, compreendendo 
o processo de desenvolvimento da infância, 
refletindo sobre a importância das estruturas 
orgânicas, cognitivas, afetivas e sociais que 
envolvem este processo. 

 Para dinamizar o trabalho pedagógico na 
prática inclusiva, permitindo de maneira mais 
eficiente o atendimento às necessidades 
especiais dos educandos é fundamental 
a presença do trabalho efetivo do 
psicopedagogo institucional, um especialista 
que tem a Educação como uma relação 
interdisciplinar, nas quais existem as análises 
dos diálogos científicos com os das realidades 
vivenciadas por cada comunidade escolar, 
família e aluno. Diante deste contexto, Maluf 
nos diz:

Somente oferecendo apoio, segurança, 
afetividade e ajuda especializada às 
famílias das crianças com Necessidades 
Educacionais Educativas Especiais alicerçam 
as bases emocionais, cognitivas e sociais 

indispensáveis para que estas alcancem as 
condições ideais de aprender, conviver, de 
serem aceitas e aceitarem as diferenças. 
(MALUF, 2006, p.17)

Um especialista que faz uma “escuta e 
um olhar” diferenciados à especificidade de 
cada aluno, de uma maneira não generalista, 
facilitando assim o enquadre de cada caso, 
otimizando e potencializando a busca das 
soluções para os entraves da prática da 
Educação Inclusiva de qualidade. Construindo 
uma síntese do trabalho pedagogia, 
embasados das informações que possui 
do histórico dos alunos atendidos, desta 
forma encontrando caminhos alternativos 
que possam viabilizar e contemplar a 
aprendizagem dos alunos com necessidades 
educacionais especiais.

Demonstrando a relevância que se tem 
o especialista para a boa qualidade da 
Educação Inclusiva, segundo Fonseca (1987, 
p.93) “A integração exige um sistema aberto 
de suporte, que forneça permanentemente 
o contributo de especialistas, apoiados 
em recursos e estratégias de instrução, 
acrescidos de práticas pedagógicas eficazes”.

A presença efetiva do psicopedagogo 
institucional como um meio facilitador, 
favorece a implantação da Educação Inclusiva 
de qualidade, por meio de maior compreensão 
das necessidades educacionais especiais 
dos alunos, de suas limitações, de suas 
capacidades e possibilidades, facilitando a 
criação e adaptação de estratégias na prática 
pedagógica, priorizando a democratização 
do ensino de qualidade pra todos. Portanto, 
poderá o psicopedagogo institucional por 
compreender os processos de aquisição do 
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conhecimento, perceber e investigar as causa 
que impedem o desenvolvimento do mesmo 
e as estratégias adequadas para a superação 
das dificuldades, objetivando o máximo de 
proveito e desenvolvimento possível das 
habilidades dos educandos, coordenando a 
equipe escolar, fazendo as orientações sobre 
as práticas realizadas, intervenções quando 
necessários nas práticas pedagógicas, 
auxiliando nas alterações e nos pequenos 
ajustes, assim otimizando a qualidade da 
educação, incentivando a prática inclusiva, 
avaliando a eficácia das intervenções, 
verificando dessa forma o grau de sucesso 
das intervenções e a definição dos próximos 

passos, orientando grupos de estudos, que 
envolvam os temas, nos quais possam ser 
discutidas de maneira ampla as questões 
acerca das necessidades educacionais 
especiais, durante os horários de formação 
continuada dos professores, orientações 
mais específicas quando necessário junto à 
equipe escolar e/ou família. Dessa forma, 
o psicopedagogo torna-se fundamental na 
prática da Educação Inclusiva, tornando 
a inclusão, uma maneira de democratizar 
o ensino, a convivência com o diferente, 
garantindo assim o direito à educação para 
todos e o direito a uma boa formação para 
atuar na educação para todos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Inclusiva tem sido muito conflituosa, por  
causa da gama de especificidades que ela abarca, seja 
nas estruturas físicas da escola comum, seja na formação 
especializada que ela faz necessária, dificuldade de 
implantação por causa da dependência de diversas mudanças, 
que seriam sanadas em longo prazo, porém a Inclusão está aí 
e agora, não se pode esperar pelas mudanças, por a Educação 
Inclusiva não tem sido considerada de boa qualidade e tem 
gerado tanta controvérsia, as necessidades especiais dos 
alunos não têm sido atendidas de maneira especial. 

Por intermédio da análise dos estudos para a realização 
deste trabalho, pudemos concluir que a opção mais viável 
para que ocorra uma otimização no atendimento dos alunos 
com necessidades especiais é a inserção da Psicopedagogia 
Institucional, que por meio de suas possibilidades de ações 
dentro do processo de melhoria das práticas pedagógicas 
para a Educação Inclusiva mais assertiva. O especialista 
em Psicopedagogia poderá atuar na instituição escolar 
trabalhando diretamente com educandos, educadores e a 
comunidade escolar para lidar com a inclusão de maneira 
que, possam ser desenvolvidas e potencializadas suas 
capacidades, por meio de uma prática inclusiva, em que 
todos aprendem com as diferenças e semelhanças.

O Psicopedagogo consegue potencializar e melhorar 
as práticas pedagógicas por meio de seu trabalho, que 
tem caráter multidiscliplinar, potencializando o trabalho 
pedagógico, contribuindo com os educadores de forma 
ampla, já que seu trabalho analisará múltiplos aspectos da 
Educação Inclusiva, seu campo de atuação lhe permitirá atuar 
com os educandos, educadores, família e outros agentes da 
área da saúde, promovendo assim uma Educação Inclusiva 
que possa realmente atender as expectativas de uma boa 
educação para Todos.
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A RELEVÂNCIA DA BRINCADEIRA 
NO CENÁRIO ESCOLAR
RESUMO: Brincadeiras e jogos são essenciais na Educação Infantil. Contudo, essas 
importantes ferramentas promotoras do desenvolvimento infantil, muitas vezes são deixadas 
em segundo plano por pais e professores, pois as enxergam como mero entretenimento 
para seus filhos e alunos. É fundamental que os mecanismos lúdicos sejam devidamente 
incorporados ao processo educacional, uma vez que trazem inúmeros benefícios as crianças. 
Tais benefícios podem ser observados até mesmo na vida futura de cada uma. O presente 
artigo visa colocar a relevância da ludicidade no cenário escolar, enumerando benfeitorias e 
ressaltando o papel do professor como mediador de tal prática. Para tal, foi feita uma ampla 
pesquisa bibliográfica em que artigos científicos e livros físicos foram consultados, a fim de 
discutirmos algumas das principais colocações de grandes teóricos sobre o tema.

Palavras-Chave: Brincadeira; Jogo; Educação; Pedagogia; Lúdico.
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INTRODUÇÃO

De acordo com o Dicionário Houaiss, o 
termo ‘lúdico’ permite as seguintes acepções: 
“feito através de jogos, brincadeiras, 
atividades criativas; que tem o divertimento 
acima de qualquer outro propósito ou que faz 
alguma coisa simplesmente pelo prazer em 
fazê-la.” Sabemos, através da observação do 
cotidiano escolar e da leitura de pesquisas, 
que a criança brinca por puro prazer, para 
divertir-se. 

Brincar é um ato criativo por assim 
dizer, e uma das funções do ato de brincar 
é a diversão. Devido a isso, muitos pais e 
professores ainda concebem tal ato como 
algo menor, como prática menos importante 
do que a alfabetização ou o aprendizado 
de operações matemáticas. Os adultos 
desconsideram a relevância da brincadeira 
para a formação da criança. O presente 
trabalho pretende discorrer sobre esses 
equívocos, com base em algumas opiniões 
de estudiosos renomados que falam sobre a 
ludicidade na esfera escolar. Para tal, foram 
consultados artigos alocados na plataforma 
de pesquisa Scielo e livros impressos. 

Ao longo deste artigo, serão analisados 
alguns aspectos essenciais para o 
entendimento dos benefícios gerados pelas 
brincadeiras das crianças em idade escolar. 
Alguns destes aspectos são: os sentimentos 
despertados pelas brincadeiras; o papel do 
professor como mediador no ato de brincar 
e a discriminação dos brinquedos por 
gênero. 

Notaremos que, como dito anteriormente, 
a criança envolve-se em brincadeiras por 

prazer, para representar o mundo ao seu 
redor e suas questões internas. Além disso, 
observaremos que dificuldades ou problemas 
que possam haver, no que tange ao brincar, 
são oriundos apenas das mentes adultas. 
A criança que brinca sente-se segura, 
confiante e leva a sério tudo o que está 
sendo feito naqueles preciosos momentos 
de seu desenvolvimento. Já aquela que não 
teve oportunidade de brincar, tem grandes 
chances de revelar, em seu futuro, algum 
prejuízo em diversos âmbitos de sua vida. 

A criança que brinca, que compete com 
seus pares de forma saudável mediada por 
um professor que compreenda a importância 
dos recursos lúdicos em sala de aula é mais 
feliz e será mais apta a resolver questões 
pessoais que venham a lhe afligir com maior 
desenvoltura e envergadura emocional.

AS FUNÇÕES DA 
BRINCADEIRA

O ato de brincar é parte integrante da 
vida da criança desde a mais tenra idade. 
A princípio, as brincadeiras ocorrem entre 
a criança e seus pais e entre a criança e ela 
mesma.  

Conforme ela vai se desapegando um 
pouco da sua fase inicial pautada no 
egocentrismo, passa a perceber o outro 
e as brincadeiras vão cada vez mais se 
aperfeiçoando.  Quando atinge a idade 
escolar, a criança passa a interagir com seus 
pares e com os educadores.

Como a criança é um ser em 
desenvolvimento, sua brincadeira vai se 
estruturando com base no que é capaz de 
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fazer em cada momento. Isto é, ela aos 
seis meses e aos três anos de idade tem 
possibilidades diferentes de expressão, 
comunicação e relacionamento com o 
ambiente sociocultural no qual se encontra 
inserida. Ao longo do desenvolvimento, 
portanto, as crianças vão construindo novas 
e diferentes competências, no contexto 
das práticas sociais, que irão lhes permitir 
compreender e atuar de forma mais ampla 
no mundo (QUEIROZ; MACIEL et al., 2006, 
p. 170).

A brincadeira é um exercício simbólico 
que promove o desenvolvimento afetivo, 
psicológico, cognitivo, físico, social e cultural 
da criança.  Portanto, deve ser visto com 
seriedade por parte dos pais e educadores, 
pois é desta forma que as crianças lidam 
com isto. Esta pode ser classificada como um 
ato prazeroso de aprendizagem, já que não 
se trata apenas de lazer. Contudo, muitos 
educadores ainda partilham da seguinte 
opinião, como relata Bomtempo: 

Para muitos professores, é um trabalho de 
pagens "baby sitting", por isso, não encorajam 
as crianças as brincadeiras espontâneas, 
o que, às vezes, bloqueia a imaginação 
das crianças e habilidades para solucionar 
problemas, interpretando interações sociais 
com pares durante o brincar como mau 
comportamento. Isso porque os professores 
têm dificuldade para justificar as atividades 
lúdicas no ensino (BOMTEMPO, 1999, p.3).

As brincadeiras viabilizam a síntese do 
raciocínio, da autonomia e da criatividade de 
modo espontâneo. É através do desempenho 
lúdico que a criança estabelece relações 
sociais. Ao jogar com seus colegas, ela absorve 

e analisa pontos de vista distintos, aprende 
a seguir regras e a lidar com situações das 
quais nem sempre sai vitoriosa.  

A experiência da perda, dentro de uma 
atmosfera lúdica, faz com que ela compreenda 
o real significado do fracasso e do êxito. Os 
jogos contribuem para ampliar a noção de 
respeito pelas diferenças.

Brincando, a criança se inicia na 
representação de papéis do mundo adulto 
que irá desempenhar mais tarde. Desenvolve 
capacidades físicas, verbais e intelectuais, 
tomando capaz de se comunicar. O jogo 
ou brinquedo são, portanto, fatores de 
comunicação mais amplos do que a linguagem, 
pois propiciam o diálogo entre pessoas de 
culturas diferentes (BOMTEMPO, 1999, p. 
1)

Os jogos possibilitam trocas recíprocas, 
que são amostras do que acontecerá em 
toda a vida de um determinado indivíduo.  A 
criança que brinca, tem sua atenção, memória 
e capacidade de imaginação expandidas.   

É também através dos jogos que ela pode 
elaborar emoções negativas tais como medo 
ou raiva e fazê-lo de forma natural, sem que 
precise ser estimulada para tal. 

Segundo Bettelheim, 
Piaget enfatiza a importância de a criança 

aprender as regras do jogo, porque ela precisa 
tornar-se capaz de controlar-se no processo 
de socialização, dominando, sobretudo, 
suas tendências de agir agressivamente 
para alcançar seus objetivos. Só então 
pode desfrutar das interações bilaterais 
com os outros, interações envolvidas no 
jogo com parceiros que são, também, 
simultaneamente, oponentes. Assim, de 
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muitas maneiras, o domínio dos objetos, que 
a criança adquiriu através de seu manuseio 
em brincadeiras estende-se lentamente ao 
autodomínio obtido por meio dos jogos, 
e mais importante, ao domínio da própria 
agressividade (BETTELHEIM, 1988, p. 219).

Sendo assim, podemos inferir que a 
rivalidade pode dar-se de forma saudável, 
uma vez que os recursos lúdicos e a mediação 
se deêm de forma sábia, levando as crianças 
a trabalharem diferentes emoções através 
da ludicidade. Neste momento, o educador 
deve atuar de forma quase imperceptível, 
intervindo apenas quando se fizer necessário 
para que a naturalidade do que está sendo 
reproduzido não se perca. 

Conforme Kishimoto, 
Diante de sua importância, a natureza 

do brincar ou do jogar está sendo vista 
pelos atributos que a caracterizam: um 
pensamento de segundo grau, que se aplica 
às situações do cotidiano, como simular ser 
motorista, ou o ingresso no imaginário, que 
tem a ver com o desempenho do jogador, de 
uma reprodução interpretativa. Essa forma 
lúdica é configurada pela sequência de 
decisões do brincante quando se trata de um 
ser social com capacidade de decisão, com 
protagonismo, que também é embebida pela 
cultura na qual vive o brincante, acompanhada 
por regras, que provém do exterior, mas 
que podem ser negociadas ou construídas 
conforme o jogo avança e que orientam as 
ações lúdicas. Por não terem consequências 
na vida do brincante, as ações lúdicas 
tornam-se frívolas e, por dependerem das 
decisões do brincante, viram atos incertos e 
de difícil previsão (KISHIMOTO, 2014, p. 83) 

O ‘brincante’ – tomando de empréstimo 
um termo cunhado por Kishimoto - 
através da brincadeira, apropria-se de 
novos conhecimentos e reproduz papéis 
do mundo adulto, à sua maneira, a fim de 
melhor entender o que para ele parece 
incompreensível.  

Assim sendo, o jogo pode e deve ser 
amplamente empregado no cotidiano escolar 
como recurso facilitador da aprendizagem. A 
criança brinca sem notar o olhar atento do 
educador, que depreende o que ela pretende 
representar com suas atitudes, palavras e 
gestos. Logo, o educador que sabe ler as 
entrelinhas do brincar está apto até mesmo 
a decifrar as apreensões com que seu aluno 
está lidando.

O PAPEL DO EDUCADOR

A educação infantil, mais do que a de 
qualquer outro segmento, não deve ser 
verticalizada, isto é, o professor não deve 
portar-se como o detentor de todo o 
conhecimento enquanto o aluno não deve 
sujeitar-se ao papel de mero receptáculo.  
Crianças tendem a questionar e questionam 
muito e isso e essa qualidade dever ser 
incentivada. 

São estes questionamentos que  
incorporam o processo de ensino-
aprendizagem.  Educar não é a transmissão 
de informações é indicar caminhos. É ensinar 
a pensar, fazer com que o aluno tome 
consciência de si próprio e da sociedade 
na qual se insere. O Referencial Curricular 
Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998, 
p. 30, v.01) diz o seguinte acerca disso:
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O professor é mediador entre as crianças 
e os objetos de conhecimento, organizando 
e propiciando espaços e situações de 
aprendizagens que articulem os recursos e 
capacidades afetivas, emocionais, sociais 
e cognitivas de cada criança aos seus 
conhecimentos prévios e aos conteúdos 
referentes aos diferentes campos de 
conhecimento humano. Na instituição de 
educação infantil o professor constitui-se, 
portanto, no parceiro mais experiente, por 
excelência, cuja função é propiciar e garantir 
um ambiente rico, prazeroso, saudável e não 
discriminatório de experiências educativas e 
sociais variadas.

Portanto, cabe ao professor ser um 
facilitador afetuoso, que compreende a 
realidade e o ritmo de cada aluno, sem 
subestimar ou superestimar suas habilidades. 

Muitos professores creem que o 
aprendizado acontece por meio da repetição 
exaustiva dos conteúdos e não têm intenção 
nem criatividade para modificar este cenário, 
o que tornaria suas aulas mais interessantes 
e aproximaria os alunos.

O professor também pode brincar com  
as crianças, principalmente se elas o 
convidarem, solicitando sua participação 
ou intervenção. Mas deve procurar ter 
o máximo de cuidado respeitando sua 
brincadeira e ritmo; sem dúvida, esta forma 
de intervenção é delicada, por ser difícil o 
adulto participar da brincadeira sem destruí-
la; é preciso muita sensibilidade, habilidade 
e bom nível de observação para participar de 
forma positiva. A chave desta intervenção é 
a observação das brincadeiras das crianças, 
pois é necessário respeitá-las: conhecê-

las, sua cultura, como e com quê brincam, 
e quando seria interessante o adulto 
participar. Melhor, porém, é que não o faça e 
aproveite este momento para observar seus 
alunos, para conhecê-los melhor (QUEIROZ; 
MACIEL et al., 2006, p. 177).

A criança precisa sentir-se segura e feliz 
para que se envolva no processo de ensino-
aprendizagem. O afeto pode representar 
um recurso eficiente quando o assunto é 
aproximar professores e alunos e a ludicidade 
pode ser um dos caminhos mais valiosos a 
serem empregados.  

Se o educador recorre às atividades 
lúdicas, certamente receberá de volta o 
encantamento por parte do aluno que 
aprenderá naturalmente.  Bomtempo fala-
nos a respeito do papel do educador.

Muitos professores ainda têm restrições à 
utilização de jogos e brinquedos em sala de 
aula. Respostas imaginativas e brincalhonas 
aos problemas são frequentemente 
desencorajadas e a interação social com 
amigos é considerada perturbadora da classe. 
O brincar dirigido prevalece em detrimento 
do brincar espontâneo. Os professores 
devem começar a ver a criança pequena como 
um ser que necessita de novas informações 
através de experiências concretas, vendo 
a si mesmos como facilitadores. O brincar 
deve fundamentar-se em pesquisas que 
mostrem seu valor para o desenvolvimento 
da aprendizagem e possam convencer a 
administração da escola e a família dos 
alunos de sua importância (BOMTEMPO, 
1999, p.3). 

Queiroz e Maciel (et al., 2006, p. 177) 
sugerem algumas atividades que podem ser 
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muito enriquecedoras se bem elaboradas em 
sala de aula.

É também importante o professor 
desenvolver atividades dirigidas que 
envolvam brincadeiras, mas elas precisam 
ter seus temas relacionados para que haja 
contribuição para o desenvolvimento 
infantil; e elas atuando em conjunto podem, 
as duas serem enriquecidas. Outra forma 
que o professor pode usar para enriquecer 
a brincadeira é propondo atividades que 
incentivem a curiosidade das crianças; por 
exemplo, a troca de cartas e bilhetes com 
os parceiros, leva à escrita e comunicação, 
sendo experiências que poderão ajudar 
a criança, mais adiante, a investir nestas 
habilidades no faz-de-conta. O professor 
poderá, igualmente, organizar atividades que 
ajudem a criança a descobrir as possibilidades 
que certos materiais possuem; os jogos de 
grupo para crianças mais velhas, ou os de 
construção para as mais novas, ensinam a 
dominá-lo melhor, desenvolvendo outros 
níveis de competência, além de permitir 
verificar o interesse da criança.

Atividades que envolvam a leitura de 
cartões ou o conhecimento do alfabeto, no 
caso de crianças menores, podem suscitar 
o gosto pela leitura e pela escrita no futuro. 
Brincadeiras que envolvam desafios e 
apresentem sempre um fator surpresa, como 
enigmas, podem ser muito instigantes para 
as crianças. Cabe ao professor promover 
um ambiente em que haja mais cooperação 
e quando houver competições, que tenham 
cunho saudável. Pode ser um importante 
momento para se refletir sobre amizade, 
fraternidade, perdas, limites e frustrações. 

O jogo, de acordo com a compreensão de 
Bomtempo, 

O jogo, dentro do processo educativo, 
deve ser mescla de repetição e surpresa, 
deve estimular o interesse dos participantes 
com a introdução de elementos inesperados, 
agradáveis e difíceis, aproveitando o 
momento para chegar com entusiasmo a 
esse descobrimento. É o aprender brincando 
(BOMTEMPO, 1999, p. 3).

É essencial que o educador faça da sala 
de aula, um local que abarque uma série de 
elementos capazes de interessar ao aluno, 
organizando também brincadeiras e jogos 
em grupo que viabilizem a avaliação de seus 
colegas e de si mesmo. Tais práticas podem 
envolver conceitos de lógica, operações 
numéricas, ordenação e classificação ou 
podem significar um ensaio para a leitura. O 
que importa é que o conhecimento não seja 
transmitido de forma mecânica. Desta forma, 
a criança aprende determinados conteúdos 
prazerosamente.

Segundo Bettelheim (1988, p.188), o que 
motiva a criança é o ‘significado intrínseco’ 
que determinado conhecimento simboliza 
em sua vida, como vemos neste fragmento: 

Embora seja verdade que muitas crianças 
podem aprender a ler, escrever, contar e 
fazer cálculos matemáticos simples com 
pouca idade, em geral essas atividades não 
têm significado intrínseco para elas, a não 
ser pelo fato de que realizá-las agrada aos 
pais (...). Entretanto é apenas esse significado 
intrínseco que motivará a criança a dedicar-
se ao tipo de aprendizado oferecido no 
primeiro grau. Se uma criança pequena é 
empurrada cedo demais para os trabalhos 
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escolares, ela o faz apenas para agradar aos 
pais. Se for assim, mais tarde, quando entrar 
em conflito com eles, pode sentir-se tentada 
a feri-los, fracassando nos estudos. 

BRINQUEDOS E SUAS 
ATRIBUIÇÕES

O ‘brincante’ não se atém as noções de 
sexo. Não há, em sua concepção, brinquedos 
direcionados a meninas e somente a meninas 
ou o contrário. Há meninas que brincam de 
bola ou com carrinhos, contudo, a maioria 
dos meninos não conta com a mesma sorte. 

É um azar para os meninos que só 
raramente lhes ofereçam oportunidades de 
brincar com bonecas, e, ainda mais raramente, 
os encorajem a isso. (...) brincando de casa 
de boneca, os meninos – tão avidamente 
quanto as meninas -  põem uma figura 
representando o irmão fora da casa, põem 
uma figura representando um dos pais no 
teto ou trancam-no no porão colocam os 
pais juntos na cama, sentam uma figura 
representando a si mesmos no banheiro 
ou colocam-na bagunçando a casa e, de 
incontáveis modos, visualizam, representam, 
tornando-se capazes, assim, de enfrentar 
melhor a pressão dos problemas familiares 
(BETTELHEIM, 1988, p. 185).

Muito há que se modificar neste sentido, 
ao passo que também muito deve ser 
alterado no tocante à promoção de uma 
cultura educacional que ateste a importância 
do ato de brincar no cenário escolar e fora 
dele.  

Crianças que não são estimuladas a  
brincar, segundo pesquisas, enfrentam 

dificuldades no futuro não apenas no campo 
cognitivo, mas também no aspecto emocional 
e em outras áreas. 

Quando lhes dão liberdade para tanto, 
meninos e meninas usam bonecas, com 
grande benefício, na resolução de problemas; 
reinterpretam experiências do passado 
recente ou da infância, ou experiência de 
fantasia que gostariam de ter tido, ou lidam 
com quaisquer outros resíduos do passado 
de que precisem dominar. Alguns pais 
acham que brincar de boneca é contrário à 
masculinidade, o que não é verdadeiro. Há 
uma grande quantidade de experiências 
no passado do menino (assim como no da 
menina), como, por exemplo, o modo como 
foi alimentado, posto no colo, banhado ou 
treinado nas questões de asseio, que ele 
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Lilian Patrícia Rodrigues 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente trabalho e respectivas pesquisas para a 
elaboração do mesmo, percebemos o quão fundamental é 
o ato de brincar para a criança. A brincadeira faz com que 
a criança engendre conhecimentos imprescindíveis para seu 
bom relacionamento com seus pares no ambiente escolar, 
com seus educadores e com seus pais.  

Deste modo, vimos que a criança, por intermédio dos 
jogos e demais mecanismos lúdicos, é capaz de dar vazão 
a suas angústias, a sua agressividade, suas alegrias. É por 
meio destes mecanismos que ela conhece a si mesma e ao 
mundo. 

Além disso, as atividades lúdicas propiciam o aumento da 
memória, da concentração, da criatividade, da linguagem, 

Professora de educação infantil 
e ensino fundamental I na Rede 
Municipal de Educação de São 
Paulo. 

pode dominar melhor brincando de boneca ou com mobílias 
de casa de bonecas, como banheiras ou vasos sanitários. 
(BETTELHEIM, 1988, p. 186).

De acordo com o que foi dito ao longo deste trabalho e 
neste fragmento em específico, a brincadeira constitui em 
uma etapa fundamental no processo de ensino- aprendizagem 
e, portanto, não deve ser negligenciada ou sofrer a ação de 
determinados preconceitos que a prejudiquem, uma vez que 
consiste em um ato de extrema seriedade e relevância.

Além disso, segundo as palavras de Benjamin, a criança 
não está preocupada com a simplicidade ou a sofisticação do 
brinquedo ou a quem ele se direciona. Ela se ocupa apenas de 
ressignificar seu mundo particular, organizando-se enquanto 
brinca, por puro prazer e aprendendo enquanto se diverti. 

A criança quer puxar alguma coisa, torna-se cavalo, quer 
brincar com areia e torna-se padeiro, quer esconder-se, 
torna-se ladrão ou guarda e alguns instrumentos do brincar 
arcaico desprezam toda a máscara imaginária (na época, 
possivelmente vinculados a rituais): a bola, o arco, a roda 
de penas e o papagaio, autênticos brinquedos, tanto mais 
autênticos quanto menos o parecem ao adulto (BENJAMIN, 
1984, pp. 76-77).
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entre outros benefícios não menos 
importantes. Jogando a criança assimila 
regras, aprende o valor das vitórias e das 
derrotas, aprende a respeitar o outro.   

Brincando ela desenvolve habilidades de 
extrema importância para seu crescimento 
e amadurecimento, tais como afetividade, 
cooperação, resolução de conflitos e 
responsabilidade. Nesse sentido, os jogos, 
brinquedos e brincadeiras contribuem de 
forma muito valiosa para o desenvolvimento 

cognitivo e psicológico do aluno.
A incorporação de mecanismos lúdicos no 

processo de ensino- aprendizagem, portanto, 
representa um ganho muito grande, já que os 
‘brincantes’ se encontram emocionalmente 
envolvidos no ato de brincar, o que torna 
a síntese de conhecimento mais natural, 
fluída e dinâmica. Logo, concluímos que a 
ludicidade é de extrema relevância à todos, 
sobretudo a estudantes da educação infantil.
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A REVOLTA DOS MALÊS E SUA 
IMPORTÂNCIA NA SOCIEDADE 
RESUMO: Na Bahia diversas rebeliões ocorreram no século XIX, e em todas elas a  
participação de escravos vindos do Sudão, estas ocorreram devido a problemas políticos e 
religiosos, deixando milhares de vítimas, sendo estas, escravizadas e trazidas para a Bahia. 
Assim busca-se neste artigo, transcrever a importância étnica e religiosa dos grupos que 
vieram do outro país, levando em conta a sua organização, mobilização e liderança bem como 
suas influências táticas dentro da revolta para alcançarem seus objetivos. A valorização da 
cultura, da arte e primordialmente a expressividade popular por meio do folclore abrangem 
uma forma de lidar com os laços familiares encaminhando os professores em geral a se 
dedicar em pesquisar documentar e divulgar a cultura popular brasileira. Busca-se com 
esta proposta considerar a cultura popular como uma ferramenta importante no processo 
ensino-aprendizagem de jovens e adultos desenvolvendo um processo que envolva o ensino 
fundamental abrangendo inúmeras pessoas que se afastaram da escola e por razões variadas 
retornam para conseguir uma inclusão social e profissional promovendo uma verdadeira 
revolução.
Palavras-Chave: Escravos; Bahia; Revolta; Influência.
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INTRODUÇÃO

A Bahia foi marcada por diversas revoltas 
escravas, sendo que a que mais chamou a 
atenção denomina-se a Revolta dos Malês, 
que ocorreu em 1835.Esta teve início no ano 
de 1820, com os escravos haussás, sendo 
seguidos tempos depois pelos nagôs vindos 
do Islã. Estes vieram como escravos da Costa 
da Mina, ou Costa dos Escravos, por ser de lá 
que vinham os escravos para o Brasil.

Em ioruba, malês significam mulçumano, 
sendo esta uma palavra africana, tal 
movimento ocorreu em Salvador, e os negros 
que participaram e iniciaram esta revolta, 
eram islâmicos que praticavam atividades 
livres, porém eram descriminados por sua cor 
e por sua religião, o que ocasionava diversas 
dificuldades sociais e religiosas (DUPRET, 
2012 p.45-62).

Desta maneira, haviam grandes 
insatisfações em relação a escravidão, ao 
preconceito e a imposição das leis católicas, 
assim o objetivo principal dos Malês era 
a libertação dos escravos e o respeito a 
sua soberania religiosa, acabando com o 
catolicismo, uma vez que este era imposto 
a eles assim que desembarcavam no Brasil, 
porém, nem todos os que desembarcavam 
eram males.

Neste período os negros se organizaram 
e se prepararam para muita luta e revolta 
pois estes buscavam a implantação de uma 
república Islâmica que respeitasse o direito 
dos negros n o Brasil.

Com seus objetivos traçados os negros 
reuniram todos os malês e invadiram os 
engenhos de açúcar, libertando escravos que 

ali estavam e arrecadando dinheiro de quem 
o tinha com o intuito de comprar armas para 
se preparem para os combates, todo plano 
da revolta, bem como suas lutas e invasões 
tiveram suas escritas em árabe, uma vez que 
era a língua usada por eles (DUPRET,2012).

A busca dos Malês era preservar a sua 
cultura e sua religião e construir uma 
sociedade mais justa e que respeitasse suas 
tradições se disseminou por muito tempos 
sendo uma revolta de grande significado 
social uma vez que tentavam por meio da sua 
revolta a igualdade de direitos e o respeito 
social.

Porém, os Malês foram estes foram traídos 
por uma mulher que contou os planos da 
revolta par um Juiz de paz de Salvador, que 
avisou os soldados e estes conseguiram 
acabar com os planos da revolta. Morreram 
assim sete soldados que faziam parte da 
rebelião 200 foram presos e seus líderes 
foram condenados a morte, o restante foi 
açoitado e reenviados para a África, além de 
serem criadas leis que impediam a circulação 
de mulçumanos pela cidade a noite e a 
realização de seus cultos religiosos.

A REVOLTA DOS MALÊS 
E SUA IMPORTÂNCIA NA 
SOCIEDADE 

A revolta dos malês é um assunto 
importante e pertinente nos dias de hoje 
porque trata de um tema do passado, que 
reemerge nos dias de hoje a escravidão, e a 
intolerância religiosa, deixando visível que 
nossa sociedade passa por um retrocesso 
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social herdado na época colonial, devido aos 
desmandos políticos e a miséria econômica 
do período regencial vivido a muito tempo 
atrás e revivido nos dias de hoje.

A crise trazida pela economia açucareira 
da época era considerada um eixo de 
atraso econômico e de desigualdade 
socioeconômica para a Bahia, tendo 
agravada esta desigualdade pelas 
perseguições religiosas promovidas pelas 
autoridades locais, deixando uma margem 
de movimento para que grupos étnicos 
religiosos se revoltassem, se movimentassem 
e se mobilizassem em busca de seu espaço 
e da abolição da escravatura. Os malês 
visavam além destes objetivos o extermínio 
dos brancos e mulatos ali existentes, pois 
tinham o intuito de africanizar a Bahia  
(ALBERTI,2013, p. 86 ).

Esta revolta dos Malês, apesar de não ter 
tido o sucesso esperado, mas deixou a elite 
dona de escravos assustada, uma vez que a 
ação deixava claro que negros poderiam se 
revoltar de maneira geral vindo a se levantar 
e reivindicar direitos.

O povo brasileiro, que em sua maioria tem 
uma relação íntima com a cultura popular, 
nada mais é do que um povo vasto e plural, 
cuja trajetória, desde a formação até os 
dias de hoje, tem possibilitado o encontro 
e a combinação de tradições e culturais 
diversas. Há uma recriação sempre renovada 
de combinações novas, de combinações 
brasileiras em suas inúmeras regiões, já 
que se está falando de um país continente. 
A história desses encontros e criações é 
a própria história brasileira, marcada por 
conflitos e contradições.

O colonizador os igualava, denominando-
os todos ‘negros’, vendo-os como mão-de-
obra e não como indivíduos dotados de uma 
história e de valores próprios dos diferentes 
povos dos quais se originavam. Por conta 
disso, não havia uma educação para estes 
indivíduos e o que os mantinha com uma 
chama de cultura própria viva era o que se 
passava oralmente. A vida cultural dos negros 
auxiliou em sua própria educação. 

O que chamamos de cultura afro-
brasileira é o resultado das vivências 
de africanos de diferentes sociedades, 
que aqui se encontraram, combinaram e 
recriaram distintas tradições, hoje revividas 
e atualizadas por seus descendentes.

O mesmo pode-se dizer a respeito dos 
brancos, colonizadores. Portugueses, 
espanhóis, franceses, holandeses, eram 
estes os moradores do Brasil durante o 
período colonial. Mais tarde, outros brancos, 
alemães, italianos, ucranianos, judeus 
ortodoxos, libaneses, para cá migraram 
em busca de melhores oportunidades. 
Alguns vinham do campo, outros da cidade. 
Tinham experiências de vida distintas, 
conhecimentos distintos. Diferiam na fé uns 
católicos, outros protestantes, outros, ainda, 
seguidores do judaísmo e do islamismo.

Portanto, a cultura popular segue seu 
povo de acordo com seu local de origem. 
Suas modificações de suas características 
e a única retribuição solicitada pela cultura 
é apenas a sua proteção, para que durante 
a passagem do tempo, outros venham a se 
utilizar dela ou mesmo pesquisá-la como fato 
condizente com transformações históricas. A 
cultura pode ser considerada caminho para a  
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educação popular.
A educação popular é algo que tenta 

se alcançar a muito tempo no Brasil. Ela 
baseia-se em conceitos centrados de que a 
população necessita de um ensino próximo 
às suas origens, próximo de sua visão de 
mundo, para que a partir disso, estenda-
se para outros níveis de aprendizagem  
(CAVALLEIRO,2005 p.65). 

Nos dias de hoje temos os mesmos  
motivos para mobilizar a sociedade diante 
da crise econômica que vivemos e dos 
desmandos políticos, sociais e religiosos, 
que toma conta de nossos dias, onde a 
intolerância religiosa vem fazer parte de 
noticiários e eventos diários, dificultando 
as relações sociais e trazendo novamente 
a pauta, atos que fortaleça novamente o 
racismo, o preconceito tendo como resultado 
a violência gratuita (CAVALEIRO,2005).

Entende-se então, que a sociedade é 
cíclica, e que seus malefícios de tempos atrás 
tornam-se presentes de tempos em tempos, 
mesmo quando estes parecem resolvidos ou 
apaziguados, para que naquele determinado 
momento se pudesse controlar a sociedade, 
retornam com as mesmas questões, porém 
em contextos diferenciados e por vezes 
dando muito mais ênfase a diferença.

Os Malês hoje são as pessoas que estão 
sendo agredidas por sua religião, devido a 
intolerância de pessoas que visualizam as 
religiões africanas ainda como bruxaria, ou 
maldições. Frequentemente vemos Centros 
de Candomblé, Umbanda, Quimbanda entre 
outros agredidos e destruídos por pessoas 
ligadas ao cristianismo, que abominam as 
práticas religiosas destes grupos.

A sociedade está novamente passando 
por um período de crise social, política 
e econômica, tomamos como ponto de 
partida a observação de que pessoas são 
frequentemente ofendidas e agredidas 
devido suas características étnicas raciais, 
observamos que estes fatos ocorrem porque 
dentro dos grupos sociais que vivemos 
há uma cultura de preconceito diante das 
diferenças.

Estes preconceitos raciais são trazidos 
para a escola de forma frequente, havendo 
uma necessidade extrema de pensar sobre o 
assunto trazendo algum tipo de movimento 
que vise a busca da solução do problema uma 
vez que a questão se torna extremamente 
necessária, sendo pertinente pensar neste 
tema como uma questão voltada para 
o Direitos humanos e educação para as 
relações étnico raciais. 

As contribuições didáticas pedagógicas 
visam minimizar os problemas escolares das 
séries iniciais, por meio de iniciativas que 
favoreçam enfatizar situações de racismo, 
exclusão ou preconceitos existentes em 
comentários e ações ofensivas diárias, 
incentivando o diálogo e a reflexão dos 
alunos para que estes possam se perceber 
atuantes socialmente bem como perceber-
se no outro tratando-o com mais respeito e 
solidariedade.

Observa-se porém, que existe 
frequentemente a problemática de 
assumir a posição de gênero ou raça que 
dissemina o poder nas escolas favorecendo 
frequentemente ocorrências de disputas 
e atos de violência que visam minimizar o 
diferente, nos permitindo observar o quanto 
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os comportamentos são construídos a partir 
das concepções presentes na sociedade, 
determinando assim efeitos de verdades 
injustas  construídas dentro  de pessoas 
em formação causando assim um embate 
devido a divergência de opiniões podem 
destruir outras pessoas em formação pelo 
simples fato da falta de respeito e bom senso 
existentes, causando a revolta de alguns

É na observação e conhecimento das 
diferenças que a Sociedade cria ideias sobre o 
que representa o gênero, o racismo (FRANTZ 
FANON,1979). Com isso se estabelecem as 
ideias de como devem ser a relação entre 
pessoas, ou seja, a sociedade cria as relações 
de raças e diversas culturas.

Desta forma, compreender o conceito 
étnico desenvolvendo atitudes de respeito, 
consideração e amizade, implica em uma 
relação, favorecida no contexto escolar, 
isto é, considerar que todos são iguais 
independente de raça e cor, considerando 
que em nossa sociedade os negros e brancos 
são opostos e também se completam, 
uma vez que para a sociedade ambos têm 
valores diferentes, mas infelizmente o que é 
considerado branco tem mais valor.

Sendo assim a pauta aqui tratada diz 
respeito às relações que produzem uma 
distribuição desigual de autoridade, de poder 
e de prestígio entre as pessoas de acordo 
com sua raça. 

Cabe então analisar que a sociedade  é 
em sua maioria de negros, ou descendentes 
negros, porém estes mesmos não se percebem 
e não tem consciência de suas raízes étnico 
raciais, mantendo frequentemente atitudes 
ofensiva para com seus colegas, na maioria  

estes alunos que enfatizam a diferença  
tem problemas sociais parecidos tem pais 
assalariados, por vezes desempregados, tem 
falta de lazer na comunidade, ou falta de  
saneamento básico , porém precário, faltando  
estrutura governamental, com algumas ruas 
sem asfalto, tráfico de drogas no entorno 
e violência urbana diária, porém  mesmo 
tendo dificuldades parecidas, os alunos 
devido sua cor, ou características  étnico 
raciais diferenciadas, não se percebem como 
iguais, sendo necessário chama-los a uma 
realidade próxima mas ainda despercebida 
(MEC,2006).

O sucesso das políticas públicas de 
Estado, institucionais e pedagógicas, visa a 
correção, o reconhecimento e a valorização 
da identidade, da cultura e da história 
dos negros brasileiros independente das 
condições físicas, materiais, intelectuais 
e afetivas favoráveis para o ensino e para 
aprendizagem, ou seja, garantindo a todos os 
alunos independente da raça, dando apoio e 
valores a todos que buscam aprendizado.

 Sendo assim, é extremamente necessária 
a reeducação das relações étnico-raciais, 
bem como o trabalho conjunto articulado 
no processo educativo escolar, as políticas 
públicas, movimentos sociais, observando 
que as mudanças éticas, culturais, 
pedagógicas e políticas nas relações étnico-
raciais não estão unicamente ligadas a escola. 

É importante observar o que se entende 
por raça, esta construção social baseada 
nas tensas relações entre brancos e negros, 
necessitam ser simuladas e entendidas 
como harmoniosas, nada tendo a ver com o 
conceito de raça criado na época da revolta 
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dos Malês.
Vale a pena deixar claro que o termo 

raça é utilizado diariamente nas relações 
sociais brasileiras, sendo para informar 
como determinadas características físicas, 
como cor de pele, tipo de cabelo, entre 
outras, influenciam, interferem e até mesmo 
determinam o destino e o lugar social dos 
sujeitos no interior da sociedade brasileira.  

Como bem salientou Frantz Fanon:
Os descendentes dos mercadores de 

escravos, dos senhores de ontem, não têm, 
hoje, de assumir culpa pelas desumanidades 
provocadas por seus antepassados.  No 
entanto, têm eles a responsabilidade 
moral e política de combater o racismo, as 
discriminações e, juntamente com os   que 
vêm sendo mantidos à margem, os negros, 
construção de relações raciais e sociais 
sadias, em que todos cresçam e se realizem 
enquanto seres humanos e cidadãos 
(FRANTZ FANON,1979, p. 136)

Assim sendo, as educações das relações 
étnico-raciais solicitam por meio das 
aprendizagens entre brancos e negros a troca 
de conhecimentos que favoreçam a quebra 
de desconfianças sendo um projeto conjunto 
a construção de uma sociedade justa, igual 
tendo equidade.

Sendo assim o Combate do racismo hoje 
visa trabalhar o fim da desigualdade social 
e racial, empreendendo a reeducação das 
relações étnico-raciais sabendo que estas 
não são tarefas exclusivas da escola sendo 
considerada a necessidade deste movimento 
em todas as esferas políticas e sociais que 
favoreçam algum tipo de convivência social.

É preciso lembrar que as formas de 

discriminação de qualquer natureza não são 
constituídas na escola, porém o racismo, as 
desigualdades e discriminações que ocorrem 
na sociedade estão dentro dela.

Para que as instituições de ensino 
desempenhem corretamente seu papel de 
educar, é preciso que favoreça a construção 
de um espaço democrático que garanta a 
produção e a divulgação de conhecimentos 
e posturas que construam uma sociedade 
justa.

Desta forma, é importante considerar 
que a escola tem um importante papel 
para eliminação das discriminações e para 
emancipação dos grupos discriminados, ao 
proporcionar acesso aos conhecimentos 
científicos, a registros culturais diferenciados, 
a construção de novos conceitos e à 
conquista de consciência do respeito e da 
humanidade que rege as relações sociais e 
raciais, sendo estes indispensáveis para a 
solidificação e concerto das nações como 
espaços democráticos e igualitários.

A revolta dos Malês foi um passo histórico 
importante, pois serve hoje de parâmetro 
para novas revoluções que contribuíram de 
alguma forma para transformar a sociedade, 
favorecendo as mudanças, a reflexão sobre o 
respeito e o desenvolvimento de ideias que 
busquem extinguir o racismo a intolerância 
religiosa e a falta de respeito com as outras 
etnias ( CAVALEIRO,2005).

A escola faz seu papel por meio das  
Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana convivem, no Brasil, de 
maneira tensa, a cultura e o padrão estético 
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negro e africano e um padrão estético e 
cultural branco europeu, considerando  que 
a presença da cultura negra e o fato de 45% 
da população brasileira ser composta de 
negros (de acordo com o censo do IBGE) não 
têm sido suficientes para eliminar ideologias, 
desigualdades e estereótipos racistas. 

Se reconhecer negro no Brasil é um  
processo de tomada de consciência, que 
envolve o conhecimento das raízes africanas e 
um nível de criticidade capaz de problematizar 
as desigualdades entre negros e brancos 
nas relações étnico-raciais presentes na 
realidade, ou seja, para que o negro alcance 
o sentimento de pertencimento é preciso um 
exercício intelectual profundo que o leve a 
explorar sua história e suas potencialidades, 
e isso se passa pelo processo de aprendizado 
da História e Cultura Africana e Afro-
brasileira, e descobrimento de suas raízes 
étnicas e raciais (SECAD, 2006). 

É a partir de tais ideias diante do 
sofrimento do racismo há mais de 500 anos, 
que surgiu a promulgação da Lei 10.639/03 
que orienta e contribui para um ensino que 
valorize de fato a história e a cultura do povo 
negro, já que é a escola um dos espaços mais 
importantes na construção de conhecimento 
e formação do indivíduo.

 A promulgação da Lei 10.639/03 altera a 
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir no currículo 
oficial da   Rede de Ensino a obrigatoriedade 
da temática “História e Cultura Africana 
e Afro-Brasileira”, dá outras providências 
(MEC,1996).

Portanto, a existência atual da 

obrigatoriedade da reorganização do 
currículo escolar a fim de dar outros focos 
a educação, buscando com que sejam mais 
voltados às diversidades cultural, social 
e racial presente em nossa sociedade, se 
configura como um importante avanço na 
luta contra as desigualdades raciais e por 
consequências sociais também. 

Para trabalhar a as questões ligadas a etnia 
e a religião étnico racial, é preciso considerar 
que algumas questões têm sido muito 
pouco discutidas nas escolas, nos cursos 
de Pedagogia e nos cursos de formação de 
professores em geral, sendo necessário em 
um primeiro momento desenvolver com os 
professores pesquisas, leituras, e debates 
sobre o tema para que se desenvolva a 
condição necessária para desenvolve-lo com 
as crianças.

Diante desta proposta é necessário que 
materiais didáticos e paradidáticos escolares 
estejam voltados para as questões raciais, 
bem como os diversos objetos culturais - 
brinquedos, filmes, etc., sendo tal analise 
fundamental para perceber de que forma eles 
trazem concepções de gênero, sexualidade, 
raça/etnia, geração, nacionalidade, pautadas 
muitas vezes pela desigualdade (MEC,1997). 

A rotina corriqueira das escolas, os 
professores devem oferecer atividades 
que contribuam para que em processo de 
adaptação escolar se respeite o conhecimento 
de mundo das crianças, socialização com o 
novo, entre outras, sendo estas atividades 
baseadas no lúdico infantil, tratando o grupo 
de crianças como um todo, permitindo o 
compartilhamento das atividades, exemplo 
jogar bola ambos os gêneros podem  
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fazê-lo, brincar de casinha, idem. As brincadeiras e os 
brinquedos enfatizam os paradigmas já existentes de que os 
meninos montam e desmontam seus carrinhos e as meninas 
cuidam de suas bonecas como se fossem bebês.

Oferecer as crianças espaço para debates sobre o tema, em 
rodas de conversa, após a leitura de histórias, na construção 
de testos coletivos, desmitificando as ideias de que meninos 
e meninas não brincam da mesma coisa, não usam as mesmas 
cores, etc.

Propor pesquisas de diferentes temas sobre as inúmeras 
dúvidas sobre a etnia dos alunos, dividindo-os em 
grupos heterogêneos com apresentação diversificada e 
posteriormente divulgada é forma de atingir maior número de 
sujeitos e opiniões diversas, tornando o trabalho do professor 
mais interessante. Buscando parcerias com as famílias para 
obter sucesso acerca da orientação sexual, já que muitos 
pais temem que converse sobre este assunto podem levar a 
uma vida sexual precoce entre os adolescentes.

Todas estas propostas de trabalho escolar, contribuem 
com a transformação social, desenvolvendo o respeito e a 
mutua colaboração que permite que todos se vejam iguais 
independentemente da cor, raça ou religião. Entende-se 
então que o trabalho escolar vai além do simples informar, é 
necessário informar e formar pessoa tolerantes e que tenham 
noção de respeito para a construção de uma sociedade digna 
e para todos.
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Entende-se que a revolta dos malês é um fato histórico que 
tem como tem principal a intolerância religiosa e racistas da 
época, sendo um assunto tão atual e necessário de reflexão 
nos dias de hoje, tendo em vista que constantes episódios 
de intolerância e revolta dos cristãos contra as religiões 
africanas.

Sendo assim, é papel da escola incentivar a reflexão sobre 
os assuntos, considerando que esta é o patamar da revolução 
social, que busca a transformação social, tendo em vista 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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que todos passam pela escola, sendo este 
espaço um caminho de transformação e 
reconstrução da sociedade.

Abrir discussões, promover reflexões e 
considerar os vícios culturais incutidos nos 
alunos é de suma importância para que a 

escola cumpra seu papel transformador, 
considerando seus alunos como 
representantes sociais uma vez que por meio 
das suas ações é possível transformar as 
famílias e a sociedade em que vivem.
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ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)
RESUMO: Brincadeiras e jogos são essenciais na Educação Infantil. Contudo, essas 
importantes ferramentas promotoras do desenvolvimento infantil, muitas vezes são deixadas 
em segundo plano por pais e professores, pois as enxergam como mero entretenimento 
para seus filhos e alunos. É fundamental que os mecanismos lúdicos sejam devidamente 
incorporados ao processo educacional, uma vez que trazem inúmeros benefícios as crianças. 
Tais benefícios podem ser observados até mesmo na vida futura de cada uma. O presente 
artigo visa colocar a relevância da ludicidade no cenário escolar, enumerando benfeitorias e 
ressaltando o papel do professor como mediador de tal prática. Para tal, foi feita uma ampla 
pesquisa bibliográfica em que artigos científicos e livros físicos foram consultados, a fim de 
discutirmos algumas das principais colocações de grandes teóricos sobre o tema.

Palavras-Chave: Aluno; Ensino a Distância (EAD); Internet; Inovação; Tecnologia.
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INTRODUÇÃO

Em um momento em que as pessoas 
almejam poupar tempo e dinheiro, a 
tecnologia vem se tornando cada vez 
mais uma grande aliada. A globalização do 
sistema da informação modificou o mundo 
empresarial de tal maneira que possibilitou a 
quebra de fronteiras comerciais e suprimiu a 
distância entre as pessoas.

A internet possibilitou uma aproximação 
mais rápida entre aluno, escola e professor. 
Como consequência surgiu o ensino a 
distância nas quais alunos de diversos 
locais pudessem estudar, mesmo sem uma 
estrutura física próxima. Servindo também 
como aliado para pessoas que querem poupar 
tempo, permitindo o acesso a educação em 
horários com maior flexibilidade.

Portanto a questão que norteia este artigo 
é: Como funciona a gestão de uma escola 
virtual?

O objetivo geral deste artigo é mostrar o 
funcionamento da gestão de uma intuição 
EAD. Tendo como objetivos específicos 
descrever conceitos, origem do ensino a 
distância e características dos alunos que 
aderem a esta modalidade educativa; E 
mostrar um pouco sobre a gestão desta 
modalidade educativa.

A justificativa de um estudo com base na 
educação a distância se dar pelo fato dessa 
modalidade ter crescido muito nos últimos 
anos. Segundo o Censo da Educação Superior 
2016, os alunos estão trocando a sala de 
aula pela tela do computador e tablete. O 
estudo foi publicado pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep). Em um cenário de falta de 
tempo ou de recursos financeiros, muitos 
alunos têm optado pela educação a distância 
já que esta modalidade acaba sendo bem 
mais barata que a presencial.

CONCEITOS E ORIGEM DO 
ENSINO A DISTÂNCIA

Pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a 
Educação a Distância (EAD) é considerada 
“uma forma de ensino que possibilita a 
autoaprendizagem, como a mediação 
de recursos didáticos sistematicamente 
organizados, apresentados em diferentes 
suportes de informação, utilizados 
isoladamente ou combinados, e veiculados 
pelos diversos meios de comunicação”.

De acordo com ALVES; ZAMBALDE & 
FIGUEIREDO (2004, p.6):

Uma atividade de ensino e aprendizado 
sem que haja proximidade entre professor e 
alunos, em que a comunicação bidirecional 
entre os vários sujeitos do processo 
(professor, alunos, monitores, administração 
seja realizada por meio de algum recurso 
tecnológico intermediário, como cartas, 
textos impressos, televisão, radiodifusão ou 
ambientes computacionais).

Já Gustavo Cirigliano (1983) diz que 
a “educação da distância é um ponto 
intermediário de uma linha continua em cujos 
extremos se situam de um lado, a relação 
presencial professor-aluno, e, de outro, a 
educação autodidata, aberta, em que o aluno 
não precisa da ajuda do professor” (apud 
LANDIM, 1997, p. 28).
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De acordo com Peters (apud Chermann e 
Bonini, 2000, p.16):

Educação/ensino a distância 
(Fernunterrich) é um método racional de 
partilhar conhecimento, habilidades e 
atitudes através da aplicação da divisão de 
trabalhos e de princípios organizacionais, 
tanto quanto pelo uso extensivo de meios 
de comunicação, especialmente para o 
propósito de reproduzir materiais técnicos 
de alta qualidade, os quais tornam possível 
instruir um grande número de estudantes 
ao mesmo tempo, enquanto esses materiais 
durarem. É uma forma industrializada de 
ensinar e aprender.

Ao passo que Llamas define educação à 
distância como “uma estratégia educativa 
baseada na aplicação da tecnologia à 
aprendizagem, sem limitação de lugar, 
tempo, ocupação ou idade dos alunos. 
Implica novos papéis para os alunos e para 
os professores, novas atitudes e novos 
enfoques metodológicos” (apud LANDIM, 
1997, p. 29).

As primeiras iniciativas de ensino 
começaram por correspondências. Segundo 
registros de 1856, Charles Toussaint e Gustav 
Langenscheit criaram a primeira escola de 
línguas por correspondência. Já em 1892, 
uma universidade de Chicago realiza uma 
tentativa inicial de formar professores para 
escolas paroquiais por correspondência.

Em meados do século XX foram realizadas 
inúmeras ofertas de cursos EAD, o principal 
material utilizado eram impressos inseridos 
como material pedagógico e a comunicação 
através de correspondências. Porém o 
avanço do EAD ocorreu nos anos 60, quando 

universidades do mundo todo decidiram 
ingressar na educação secundaria e superior. 
Segundo MOORE (2007), Nas últimas 
décadas, a adesão à EAD tem sido ampliada 
chegando aos dias atuais a ter “alcance 
global”.

Somente nos anos 90 a educação à  
distância começa a ganhar espaço no 
Brasil, iniciados primeiramente em formato 
televisivo. Somente em 1996 o artigo 
80 da LDB reconheceu o EAD como 
uma modalidade de educação.  Neste 
mesmo período foram criadas estratégias 
para gestão administrativa e pedagógica 
destinadas a atender alunos on-line através 
de centrais remotas de monitoria e tutoria.  
Entre as instituições pioneiras estavam: 
Universidade Federal de Santa Catarina, 
Universidade Federal de Pernambuco; 
Universidade Federal de Minas Gerais; 
Universidade Federal de Rio Grande do 
Sul; Universidade Federal de São Paulo; 
Universidade Anhembi Morumbi; Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas e o 
Centro Universitário Carioca.

Segundo MAIA & MATTAR, 2007; 
MARCONCIN, 2010; RODRIGUES, 2010; 
SANTOS, 2010, alguns acontecimentos 
marcaram a história da Educação a Distância 
no nosso país. O primeiro a ser citado foi 
o registro do jornal do Brasil oferecendo 
profissionalização por correspondência 
para datilografo no ano de 1904. Em 1923 
Henrique Morize e Edgard Roquette-pinto 
criou a rádio sociedade do Rio de Janeiro que 
oferecia curso de Radiotelegrafia, Telefonia, 
Português, Francês, Silvicultura, Literatura 
Francesa e Esperanto. Em 1939 surgiu 
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o Instituto Monitor, o primeiro instituto 
brasileiro a oferecer sistematicamente 
cursos profissionalizantes à distância por 
correspondência. O Instituto Universal 
Brasileiro foi criado em 1941 e em 1947 a 
nova Universidade do Ar, patrocinada pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC) 
e emissoras associadas. 

No ano de 1959 a Diocese de Natal, 
Rio Grande do Norte, cria algumas escolas 
radiofônicas, dando origem ao Movimento 
de Educação de Base (MEB), marco na 
Educação a Distância não formal no Brasil. 
O MEB, envolvendo a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil e o Governo Federal 
utilizou-se inicialmente de um sistema rádio 
educativo para a democratização do acesso 
à educação, promovendo o letramento 
de jovens e adultos. Em 1967 o Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal inicia 
suas atividades na área de educação pública, 
utilizando-se de metodologia de ensino 
por correspondência. Ainda neste ano, a 
Fundação Padre Landell de Moura criou 
seu núcleo de Educação a Distância, com 
metodologia de ensino por correspondência 
e via rádio. Na década de 70 surge o Projeto 
Minerva, um convênio entre o Ministério 
da Educação, a Fundação Padre Landell 
de Moura e Fundação Padre Anchieta. Na 
mesma década o Instituto Padre Reus e na 
TV Ceará começam os cursos das antigas 
5ª à 8ª séries (atuais 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental), com material televisivo, 
impresso e monitores. Já em 1979 a 
Universidade de Brasília, pioneira no uso da 
Educação a Distância, no ensino superior 

no Brasil, cria cursos veiculados por jornais 
e revistas, que em 1989 é transformado no 
Centro de Educação Aberta, Continuada, a 
Distância (CEAD) e lançado o Brasil EAD. 
(apud Alves 2011 p.87).

Segundo os mesmos autores, um 
acontecimento bastante importante na 
Educação a Distância do nosso país foi à 
criação da Universidade aberta de Brasília, 
criada em 1992. A Secretaria de Educação 
a Distância (SEED) foi criada em 1995. 
A UniRede foi criada no ano 2000.Nesse 
ano, também nasce o Centro de Educação 
a Distância do Estado do Rio de Janeiro 
(CEDERJ), com a assinatura de um documento 
que inaugurava a parceria entre o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio 
da Secretaria de Ciência e Tecnologia, as 
universidades públicas e as prefeituras do 
Estado do Rio de Janeiro, que mais tarde em 
2002 fora incorporada a Fundação Centro de 
Ciências de Educação Superior a Distância do 
Rio de Janeiro (Fundação CECIERJ). O MEC 
em 2004 implanta vários programas para a 
formação inicial e continuada de professores 
da rede pública, por meio da EAD, criando em 
2005 a Universidade Aberta do Brasil, uma 
parceria entre o MEC, estado e municípios.

Em 2006 entra em vigor o Decreto n° 
5.773, de 09 de maio de 2006, que dispõe 
sobre o exercício das funções de regulação, 
supervisão e avaliação de instituições de 
educação superior e cursos superiores de 
graduação e sequenciais no sistema federal 
de ensino, incluindo os da modalidade a 
distância (BRASIL, 2006). No ano de 2007 
entra em vigor o Decreto nº 6.303, de 12 de 
dezembro de 2007, que altera dispositivos 
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do Decreto n° 5.622 que estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em 
São Paulo no ano de 2008, uma Lei permite 
o ensino médio à distância, onde até 20% 
da carga horária poderá ser não presencial. 
Por fim em 2011 a Secretaria de Educação a 
Distância é extinta.

Nos últimos anos o EAD no Brasil registra 
avanços significativos, criando a base legal 
que orienta esta modalidade de ensino, 
criou mecanismos para a certificação de 
instituições que trabalham com EAD, analisou 
propostas e emitiu autorização de cursos, 
estimulou o desenvolvimento de pesquisas 
que levaram a consolidação do EAD no país.

CARACTERÍSTICAS DOS 
ALUNOS

O aluno do ensino presencial tem todo  
um ambiente ao alcance dele tais como 
estrutura física da instituição, professores, 
bibliotecas e etc. Já o aluno do EAD conta 
apenas com sua estrutura pessoal, que 
pode ser de celular a um computador mais 
moderno. Cada aluno do EAD possui sua 
peculiaridade. De acordo com Belloni (2006 
p. 39) “seja do ponto de vista dos paradigmas 
econômicos, seja desde a perspectiva das 
grandes definições”. 

De acordo com Belloni (2006, p. 39):
As características fundamentais da 

sociedade contemporânea que mais têm 
impacto na educação são, pois, maior 
complexidade, mais tecnologia, compressão 
das relações de espaço e tempo. Trabalho 
mais responsabilizado, mais precário, com 
maior mobilidade, exigindo um trabalhador 

multicompetente, multiqualificado, capaz 
de gerir situações de grupo, de se adaptar a 
situações novas, sempre prontas a aprender. 
Em suma, um trabalhador mais informado e 
autônomo.

Trindade, apud Belloni (1992, p. 32), 
define aprendizagem autônoma como um 
processo de ensino e aprendizagem centrada 
no aprendente, e que o professor deve se 
assumir como recurso deste aprendente. Na 
correria do dia-a-dia as pessoas procuram 
mais comodidade e agilidade, mas isso 
demanda autonomia e autoaprendizagem. 
Ao contrario do ensino presencial que existe 
a figura do professor presente cobrando 
resultado, no EAD o aluno precisa ser versátil 
e ter iniciativa própria, caso contrario não 
terá como avança na aprendizagem.

Infelizmente muitas pessoas buscam esta 
modalidade por achar o ensino será menos 
brando que o presencial. De acordo com 
Renner (1995) muitos estudantes a distância 
tendem a realizar uma aprendizagem 
passiva “digerindo pacotes de informações e 
regurgitando os conhecimentos assimilados 
no momento de avaliação”. Belloni (2006) 
diz que a clientela potencial da educação 
está se modificando rapidamente tendendo 
a aumentar em número e a se diversificar 
em termos de demandas especificas de 
globalização e localização.

Gilbert, apud Palloff e Pratt (2001, p. 74) 
diz que:

O aluno on-line “típico” é geralmente 
descrito como alguém que tem mais de 25 
anos, está empregado, preocupado com 
o bem-estar social da comunidade, com 
alguma educação superior em andamento, 
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podendo ser tanto do sexo masculino quanto 
do feminino.

Palloff e Pratt (2004 p. 23) citam uma 
pesquisa publicada pelo National Center for 
Education Statistics (2002) mostrando que:

Em 31 de dezembro de 1999, 65% das 
pessoas com menos de 18 anos haviam 
ingressado em um curso on-line, o que indica 
a popularidade crescente dos cursos virtuais 
de ensino médio. Cinquenta e sete por cento 
dos alunos universitários considerados 
tradicionais, com idade entre 19 e 23 
anos, também ingressaram em tais cursos. 
Cinquenta e seis por cento das pessoas com 
idade entre 24 e 29 anos matricularam-
se, e o índice de pessoas com mais de 30 
anos que fizeram o mesmo foi de 63%. As 
estatísticas confirmam que o número de 
homens e mulheres e bastante semelhante. 
Com exceção dos grupos indígenas e dos 
nativos do Alaska (dos quais apenas 45% 
ingressaram em cursos on-line), cerca de 
60% de pessoas de todas as raças participam 
de tais cursos.

Para GILBERT o perfil do aluno que adere 
a esta modalidade se dar pela comodidade 
de trabalhar integralmente e poder cuidar da 
família (2001, p.74):

Há um debate constante no mundo 
acadêmico sobre quem é levado a estudar 
on-line. Tem-se como fato dado que os 
alunos que estudam on-line são adultos, pois 
essa espécie de aprendizagem, que se dá em 
qualquer lugar e a qualquer hora, permite-
lhes continuar trabalhando em turno integral 
sem deixar de também dar atenção à família. 
O aluno on-line ‘típico’ é geralmente descrito 
como alguém que tem mais de 25 anos, está 

empregado, preocupado com o bem-estar da 
comunidade, com alguma educação superior 
em andamento, podendo ser tanto do sexo 
masculino quanto do feminino.

GESTÃO DE UMA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO A 
DISTÂNCIA

O desenvolvimento de uma gestão para 
suporte ao processo de ensino na modalidade 
a distância pressupõe um cuidadoso 
planejamento. Discutindo perspectivas de 
planejamento em EAD, Franciosi et al. (2001), 
por exemplo, sugerem que a modelagem de 
cursos é constituída pelo design educativo 
e pelo design computacional do ambiente 
de aprendizagem e, para execução desse 
trabalho, é necessária a constituição de uma 
equipe interdisciplinar em diversos domínios 
especialistas. A estrutura do modelo pode 
então ser dividida nas etapas de definição 
do contexto do ambiente, das estratégias 
pedagógicas, das táticas pedagógicas, 
da estrutura de recursos do ambiente e 
implementação do design educativo.

Para Arnold, o planejamento de um curso 
em EAD presume:

Uma estrutura de apoio específica que 
pode apresentar conformações diversas, em 
decorrência do contexto em que foi criada 
ou se desenvolve. Independentemente 
da configuração da estrutura, ela será 
responsável pela determinação de uma linha 
de ação, entendida como o planejamento 
do curso. Dessa forma, o planejamento é 
constituído por: i) definição da natureza, 
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nível e alcance do curso; ii) estruturação da 
equipe de EAD, responsável pelo curso; iii) 
elaboração do projeto didático-pedagógico 
do curso; iv) produção do curso; e, e) 
implementação do curso(ARNOLD, 2002, 
P.10).

A administração dos cursos em EAD 
possuem características, tecnologias, 
formatos e linguagens diferenciados do 
ensino presencial e da sua forma de gestão. 
O gestor deve possuir conhecimento 
das particularidades que envolvem essa 
modalidade, exigindo administração, 
desenho, acompanhamento, avaliação, 
recursos técnicos, tecnológicos, humanos, 
de infraestrutura e pedagógicos compatíveis.

Segundo Rumble,
A gestão é o processo que permite 

conduzir, com apoio do pessoal envolvido, 
uma atividade com eficiência e eficácia. 
A gestão é um exercício comum a todas 
as organizações, quer tenham finalidade 
lucrativa ou não. O ensino não é uma 
exceção. É fundamental, para os diferentes 
atores do processo, que a gestão do ensino 
seja eficiente e eficaz (RUMBLE, 2003, P.13).

A gestão do EAD impactará no alinhamento 
das estratégias organizacionais aos modos 
particulares de cada organização. Uma vez 
que envolve equipes variadas, é essencial 
a definição dos papéis e funções de cada 
profissional envolvido, o detalhamento das 
ações deve priorizar o grau de importância, 
estratégias, rotinas e atividades acadêmicas 
e administrativas.

A implantação de um curso EAD envolve 
diversos aspectos de planejamento, 
implementação e desenvolvimento na 

elaboração da proposta pedagógica que 
vai do currículo proposto à produção do 
material didático. Como consequência deve-
se pensar na estruturação do polo de apoio 
presencial, um sistema de ensino e avaliação 
de aprendizagem, dos professores, recursos 
financeiros e processos logísticos. 

Rumble, explica a função do gestor em 
EAD:

Assim como na educação presencial, a 
função do gestor na modalidade a distância é 
dirigir o trabalho dos membros da instituição 
por meio do planejamento, da organização, 
direção e controle, por meio da elaboração 
de estratégias, definições de objetivos e 
execução dos planos de coordenação de 
atividade, além de solucionar conflitos e 
detectar supostas falhas e erros com relação 
ao plano (RUMBLE, 2003, P. 16).
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Alex Lopes Costa 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não é novidade dizer que a internet mudou a forma do 
ensino no mundo inteiro, possibilitou o acesso à educação de 
pessoas que antes não tinham como estudar por motivos de 
locomoção, tempo ou até mesmo por questões financeiras. 

Graduação em Administração pelo 
Centro Universitário Estácio FIC 
(2015); Especialista em Gestão 
Escolar pela Faculdade Campos 
Elíseos (2018); Professor de 
Ensino Técnico - Administração - 
no Centro de Ensino Grau Técnico 
Fortaleza. Artigo apresentado 
como requisito parcial para 
aprovação do Trabalho de 
Conclusão do Curso de 
Especialização em Gestão Escolar.

Para Rumble (2003, p.16), os gestores se distinguem 
de outros trabalhadores de uma organização pelo fato de 
dirigirem o trabalho dos outros. São responsáveis por pelo 
menos quatro funções: planejamento, organização, direção 
e controle.

Um bom gestor independente do setor empresarial em 
que atua, precisa saber motivar e conduzir sua equipe. Caso 
contrario, a missão da instituição ficara comprometida, 
impactando de forma negativa os resultados almejados. No 
ensino a distância o gestor precisa acompanhar especialmente 
a relação Aluno x Tutor, se no ensino presencial o professor 
precisa se manter próximo ao aluno, no ensino a distância 
não poderá ser diferente.

Para Rumble, ao planejar a gestão:
A instituição tem a possibilidade de pensar em sua 

filosofia de ensino (comportamentalista, humanista, 
interacionista, entre outras) e, no quadro institucional, 
ou seja, dependendo da instituição, o sistema de gestão 
poderá ser Autônomo (instituição especializada na formação 
à distância), Misto (instituição de ensino presencial que, 
por meio de departamentos ou núcleos ofertam também 
a formação à distância) ou em Rede (parceria instituição/
universidade e empresa, em que a instituição é responsável 
pela estruturação e gestão de cursos comercializados para 
empresas). (RUMBLE, 2003, p. 21).

A gestão em EAD deve buscar sempre uma gestão 
inovadora, acompanhando sempre a evolução tecnológica, 
idealizando sistemas compatíveis com o objetivo de ensino 
e do aluno alvo. Sempre se atentando as necessidades e 
cultura de cada estudante, buscando a melhor metodologia 
de ensino para obter melhores resultados de aprendizagem.
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Segundo os dados deste artigo, o EAD acaba 
sendo uma estratégia educativa baseada na 
tecnologia à aprendizagem, não se limitando a 
tempo ou estrutura física, e acaba sendo uma 
opção bem mais em conta se comparando ao 
ensino presencial.

A administração de uma instituição de 
EAD embora não tenha uma estrutura 
física complexa como de uma com ensino 
presencial, precisa igualmente planejar, 
organizar, dirigir e controlar. Deve-se 
conduzir uma gestão mais flexível, tendo em 
vista que o alcance educacional é global, por 
se tratar de um ensino em rede e coletando 
públicos de diversas regiões.

Considerando os estudos de Rumble e 
Arnold, é possível assumir que a gestão do 
EAD possui uma forma própria de administrar 
e também sua cultura de ensinar. 

Da mesma forma que o ensino presencial, 
a função do gestor é dirigir o trabalho 
dos membros da instituição por meio do 
planejamento, da organização, direção 
e controle, por meio da elaboração de 
estratégias, definições de objetivos e 
execução dos planos de coordenação de 
atividade, além de solucionar conflitos e 
detectar supostas falhas e erros com relação 
ao plano.
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ALFABETIZAÇÃO E O FRACASSO 
ESCOLAR
RESUMO: O objetivo deste estudo é refletir sobre o processo de alfabetização e a temática 
do fracasso escolar que tem sido um desafio a ser enfrentado pela educação formal.  Suprimir 
a expressão, a evasão escolar, a repetência, e a aprovação sem aquisição do conhecimento 
científico histórico. Os índices do fracasso escolar são alarmantes entre escolas públicas. Tem-
se discutido que grande números de crianças que estão concluindo o ensino fundamental 
sem condições de ler e escrever e operar as quatro operações. Abordando historicamente tal 
problemática é necessário identificar as causas e que caminhos propor diante de tal realidade. 
As propostas apresentadas oferecem pistas para pensar possibilidades de enfrentamento do 
fracasso escolar. A responsabilidade pela eficácia no processo de alfabetização é da escola 
ao adotar metodologias funcionais, e do professor que deve ter autonomia e consciência 
para conduzir o processo de aprendizado dentro da didática construtiva “construção do 
próprio conhecimento”. 

Palavras-Chave: Alfabetização; Problemática; Fracasso Escolar; Tradicional; Construtivista;
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INTRODUÇÃO

A educação ao longo das décadas vem 
passando por diversos desafios. Surgem 
várias dúvidas relacionadas ao fracasso 
escolar. Será que a falha está nas escolas? No 
método de ensino aprendizagem?  Na falta 
de motivação dos alunos? Ou problemas na 
família? Esses questionamentos nortearão 
as reflexões acerca do fracasso escolar.

Conhecer os métodos de ensino que 
melhor combina com a realidade dos 
alunos e consideram mais eficazes para a 
aprendizagem.

Refletir sobre a democratização e o 
fracasso escolar nas escolas e identificar 
quais seriam as principais causas.

Analisar sobre o processo de alfabetização 
e letramento identificando as práticas 
pedagógicas.

O presente trabalho iniciara com um 
resgate histórico da alfabetização bem como, 
abordará discussão acerca do fracasso escolar 
ao longo dos anos. Logo depois, será discutido 
sobre a alfabetização no construtivismo, 
refletindo nas singularidades dos discentes e 
também abordar a importância do papel do 
professor no processo de alfabetização.

Antes a escola estava acostumada a 
lidar com alunos homogêneos. Ou seja, o 
conteúdo era transmitido para o aluno sem 
se preocupar com sua singularidade. Deste 
modo, os alunos precisavam aprender tudo no 
mesmo tempo. Quando o aluno não atingiam 
os objetivos da alfabetização, o mesmo não 
avançava para série seguinte. Sendo assim, 
muitos desanimavam acarretando as evasões 
escolares. 

Essas mudanças tiveram que acontecer e 
as chuvas de métodos passado ao longo dos 
anos não resolviam, e até hoje não se sabe o 
que motiva o fracasso escolar.  Pensadores 
vêm tentando resolver esses problemas que 
diagnosticadas é muito mais complexo do que 
se pode imaginar. Isso significa que envolve 
todo um meio e os problemas sociais.

 Com a democratização escolar, a escola 
precisou adaptar-se o ensino para todos 
com caráter obrigatório. Nestes aspectos, 
precisou a lidar com alunos heterogêneos, 
onde surgiram diversas indagações de como 
ensinar para uma clientela diversa com 
singularidades diferentes.

Sendo assim, a alfabetização no 
construtivismo compreende o aprendizado 
do aluno no seu tempo, de forma singular de 
acordo com as suas vivencias. 

“Uma nova maneira de considerar esse 
problema, que coloca no centro da discussão 
dois aspectos fundamentais: a competência 
linguística da criança e suas capacidades 
cognitivas” Sawaya (2000 p. 69).

Neste sentido, é um desafio vê esse 
cenário da educação que está falida, o 
descaso nas escolas e a falta de motivação 
dos professores estão evidentes.

Moro (1994 p. 140) explica que “a má 
vontade do ensino básico público e seus 
fatores responsáveis são fatos bastante 
divulgados nos meios educacionais e político, 
como também fora dele”.

Este artigo apresentou um estudo 
bibliográfico com argumentações em vários 
autores sobre o fracasso escolar e o processo 
de alfabetização e letramento.  Refletindo 
nas modificações de como ensinar ao longo 
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das décadas como propostas significativas 
nas práticas diárias em sala de aula de como 
trabalhar com as singularidades de cada 
aluno que sejam coerentes e prazerosas no 
ensino e aprendizagem.

ALFABETIZAÇÃO E SEUS 
MÉTODOS DE ENSINO AO 
LONGO DOS ANOS

Entender o processo de alfabetização das 
crianças através da leitura e escrita, condição 
esta fundamental a integração na vida social. 

As discussões e a disputa entre o novo e o 
antigo que até hoje se manifesta entre o novo 
e o tradicional. O tradicional é identificado 
como o antigo homogêneo vazio de sentido, 
origem dos males do presente.

A proposta da escola tradicional os alunos 
com conhecimentos iguais numa mesma 
sala de aula.  O planejamento se planejava 
com métodos que a cartilha propunha. Os 
alunos não podiam manusear livros antes de 
aprender a ler.

Atualmente, há uma confusão bastante 
grande em relação às diferentes características 
dos métodos de alfabetização. Sebra (2011 
p. 307)

A educação tem passado por mudanças, 
que ao longo dos anos tem tentado buscar 
novos caminhos para o ensino.

Logo, podem ser apresentadas inicialmente 
as letras, os sons das letras ou as sílabas. Tal 
apresentação pode ocorrer conforme uma 
ordem específica ou sem uma sequência 
previamente determinada. (SEBRA, 2011 p. 
307).

Nesse contexto o método utilizado era 
a soletração das sílabas, e então montar 
palavras. E outra forma também era começar 
com palavras simples e vão reconhecendo 
sons, silabário e decorar. 

E sendo assim na escola tradicional o papel 
do professor é transmissor de conhecimento 
enquanto o aluno receptor, assimilar as 
informações. Do outro lado à escola se 
preocupava em transmitir os conteúdos 
em quantidade não se preocupava com a 
qualidade do ensino, o chamado período 
de prontidão. O aprendizado era de forma 
mecânica.

CONSTRUTIVISMO 

A educação ao longo das décadas vem 
passando por diversos desafios. Surgem 
várias dúvidas relacionadas ao fracasso 
escolar. Será que a falha está nas escolas? No 
método de ensino aprendizagem?  Na falta 
de motivação dos alunos? Ou problemas na 
família? Esses questionamentos nortearão 
as reflexões acerca do fracasso escolar.

Conhecer os métodos de ensino que 
melhor combina com a realidade dos 
alunos e consideram mais eficazes para a 
aprendizagem.

Refletir sobre a democratização e o 
fracasso escolar nas escolas e identificar 
quais seriam as principais causas.

Analisar sobre o processo de alfabetização 
e letramento identificando as práticas 
pedagógicas.

O presente trabalho iniciara com um 
resgate histórico da alfabetização bem como, 
abordará discussão acerca do fracasso  ao 
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longo dos anos. Logo depois, será discutido 
sobre a alfabetização no construtivismo, 
refletindo nas singularidades dos discentes e 
também abordar a importância do papel do 
professor no processo de alfabetização.

Antes a escola estava acostumada a 
lidar com alunos homogêneos. Ou seja, o 
conteúdo era transmitido para o aluno sem 
se preocupar com sua singularidade. Deste 
modo, os alunos precisavam aprender tudo no 
mesmo tempo. Quando o aluno não atingiam 
os objetivos da alfabetização, o mesmo 
não avançava para série seguinte. Sendo 
assim, muitos desanimavam acarretando as  
evasões escolares. escolar 

AS DIFICULDADES DA 
ESCOLA EM LIDAR COM 
AS SINGULARIDADES E O 
FRACASSO ESCOLAR

No começo dos anos 60 houve um empenho 
muito grande para tentar compreender e 
reverter o fracasso escolar.

A produção de conhecimento sobre a 
alfabetização nesse período buscava no 
aluno a razão do seu insucesso.

As pesquisas realizadas nessa época deram 
origem ao conjunto de ideias, que se tornou 
conhecido como teoria do déficit. Nesses 
aspectos a hipótese que sustentava essas 
teorias era ideia de pré-requisito acreditava 
que para aprender, o aluno precisava possuir 
previamente um conjunto de habilidades 
sem as quais não aconteceria.

O pouco desenvolvimento de habilidades 
era caracterizado como um déficit, isto 

justifica o fracasso escolar. De uma forma 
geral é eliminado a responsabilidade da 
escola e tratando a suposta dificuldade do 
aluno como uma deficiência.

Em relação ao fracasso escolar, há algumas 
indagações de professores que tem sido foco 
de discussão por estar intimamente atrelado 
a questões como: reprovação, evasão, 
indisciplina e o fracasso escolar. Desse modo 
pretende despertar um olhar sensível sobre 
o tema em foco (des) construindo conceitos 
acumulados culturalmente rompendo alguns 
tabus marcantes. 

O fracasso escolar é o resultado desse 
grupo de fatores coletivamente influenciam a 
“vítima” o aluno sem saber como agir fracassa 
e abandona a escola. De uma forma geral o 
fracasso escolar é a soma dos procedimentos 
coletivos. 

O pouco desenvolvimento de habilidades 
era caracterizado como um déficit, isto 
justifica o fracasso escolar. De uma forma 
geral é eliminado a responsabilidade da 
escola e tratando a suposta dificuldade do 
aluno como uma deficiência.

É entendido como culpado um desajuste 
produzido em algum ponto do sistema 
educativo seja na formação do docente, na 
fragmentação curricular ou no método de 
aprendizagem.

Na escola há falhas na informação e 
formação, é por causa da falta de educação 
ou indisciplina dos educandos. 

A família é responsável pela educação da 
criança, depois a escola. Isso significa que 
um problema na família repercute na escola.

A família atribui à culpa nas condições 
financeiras, no professor que não sabe 
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ensinar, na escola que não presta e é 
desorganizada.

O professor culpa a família que não 
incentiva, não ajuda nos deveres escolar, falta 
de interesse da criança, a situação familiar 
é complicada enfim são vários fatores que 
contribui para o fracasso escolar.

ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO

Soares (2004 p. 11) afirma que “é preciso, 
a esta altura, deixar claro que defender a 
especificidade do processo de alfabetização 
não significa dissociá-lo do processo de 
letramento, como se defenderá adiante”.

Sob essa ótica, a alfabetização e letramento 
tem uma especificidade em cada uma delas. 
O conceito de letramento é descobrir o 
mundo das letras, das informações, é poder 
usar a imaginação, é criar histórias, e decifrar 
códigos através das palavras, figuras, e ter 
a oportunidade de viajar sem sair do lugar, 
enfim decifrar e decodificar. 

Fica evidente que, “as alterações no conceito 
de alfabetização nos censos demográficos, 
ao longo das décadas, permitem identificar 
uma progressiva extensão desse conceito” 
(Soares, 2004 p. 7).

De acordo com a autora, conceito da 
alfabetização é necessário compreender que 
a criança aprender na prática a relacionar o 
falado com o escrito. Desse modo começa 
escrevendo palavras, lendo palavras, e lendo 
sentenças até chegar a ler um texto.

Sebra (2011 p. 313) destaca que “a 
aprendizagem da leitura deverá ocorrera partir 
de unidades maiores que sejam significativas 

para a criança (palavras, sentenças, textos), 
com incentivo à associação direta entre 
palavras e significados”.

É importante ressaltar que, no início 
da escolarização começa o processo de 
alfabetização com as práticas de leitura e 
escrita.  A criança começa a ser alfabetizada 
na educação infantil tendo contato com o 
mundo letrado. Desse modo a criança entra 
no ensino fundamental ampliada aos seis 
anos no processo de alfabetização é quando 
ela começa se apropriar do sistema de escrita.

“Interessante é observar que também na 
produção acadêmica brasileira alfabetização 
e letramento estão quase sempre associados” 
Soares (2004 p. 8).

Nesse sentido, para entender o que é 
letramento a criança precisa está em fase 
de alfabetização e se apropriar do sistema 
alfabético e ortográfico, ou seja, letramento 
é a práticas de leitura. 

É importante compreender que o processo 
de alfabetização acontece quando a criança 
se apropria do contexto de letramento em 
situações reais. 

De acordo com o autor:
Urge a necessidade de todos os professores 

envolvidos na Educação Básica serem 
responsáveis por trabalhar estratégias de 
leitura de forma a conduzir os alunos para a 
compreensão e construção de sentidos, não 
apenas os professores de língua portuguesa. 
(KARWOSKI, 2010 p. 410)

Nesse contexto o autor questiona que 
todo o professor de uma forma geral tem 
que se responsabilizar pelo letramento dos 
alunos de forma significativa.
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O fracasso escolar está presente no dia a dia e se tornou 
motivo de pesquisa e estudos na busca de soluções.

Observando atentamente os processos de ensino 
aprendizagem identificar sua evolução ou algumas 
dificuldades presentes.

Foi enfatizado que na escolha de método de alfabetização 
é preciso levar em conta que cada criança tem seu ritmo 
e sua maneira própria de aprender. Assim a forma de um 
professor ensinar para uma criança às vezes precisa ser 
diferente de outra, porque um método pode ser bom para 
alfabetizar uma criança, porém, pode não ser o melhor para 
aprendizagem da outra. Sendo assim, não existe uma receita 
pronta de alfabetização. Cabendo ao professor muito estudo 
a dedicação para fazer o melhor para alfabetizar a sua turma.

Nesse sentido, o método tradicional tem seu aprendizado 
por partes primeiro aprende as vogais, depois as sílabas até 
chegar às palavras e frases para daí por diante construir 
textos. Do outro o método lado o construtivista consiste em 
considerar os conhecimentos prévios dos alunos, trabalhar 
com os conhecimentos que o aluno traz para a escola, faz 
a união da língua falada, escrita e a leitura em um único 
processo.

Normalmente acaba por haver fusão de método para uma 
melhor aprendizagem da leitura e escrita. Os professores 
podem escolher e adaptar o que acharem conveniente ao 
grupo que encontrem pela frente.

Atualmente tem-se discutido sobre o fracasso escolar, a 
escola sozinha não resolverá os problemas de dificuldades 
de aprendizagem, existem problemas sociais que deverão 
ser estudados para que possa existir um ensino de qualidade.

Pode-se notar que o fracasso escolar é um problema de 
todos, mas pouco se faz para sanar os problemas, se faz 
necessário que todos os envolvidos na educação cada um 
faça a sua parte. Desse modo a escola tem o seu papel 
importante em oferecer condições básicas e metodologias 
funcionais para que haja um bom aprendizado. De uma 
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forma geral, o professor tem que está sempre 
inovando e qualificando seu aprendizado 
e ter a consciência de sua função perante 
o desenvolvimento físico, intelectual, 
emocional e cognitivo da criança.

Deve se ter a consciência de que a união 
entre escola, professor, família e sociedade 

em busca de superações é fundamental.
Espera-se que esse artigo apresente 

contribuições para a solução dessa 
problemática e que, principalmente, incite 
os professores a repensarem acerca do 
relevante papel que desempenham em todo 
o processo educacional.
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ARTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Ao falar de educação infantil, muitas pessoas logo imaginam crianças  
desenhando e pintando, claro que o pintar e o desenhar são superimportantes para o 
desenvolvimento das crianças, porém o trabalho com artes na educação infantil vai muito 
além de simplesmente colorir um desenho. As artes e sua apresentação para a criança possui 
um lugar único no seu desenvolvimento e são capazes de proporcionar frutos para uma vida 
inteira. Neste artigo iremos fazer uma reflexão sobre o papel do ensino de artes na escola 
de educação infantil, a qual tem uma finalidade de promover uma aprendizagem de caráter 
mais significativo possível, tendo em vista que o ensino de artes é interligado as demais 
disciplinas e áreas de conhecimento.

Palavras-Chave: Artes; Educação Infantil; Conhecimento; Infância.
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INTRODUÇÃO

A maioria das pessoas sabe que o ensino 
de artes é essencial para as crianças, porém 
mesmo assim acabamos por ter pouco 
incentivo com relação às artes na escola de 
educação infantil.

Por intermédio das artes podemos ensinar 
diversos conceitos, sejam estes concretos e 
abstratos, fazendo uso da ficção e imaginação. 
As artes promovem experiências lúdicas que 
por sua vez são facilitadoras do aprendizado 
como um todo.

Justificamos por meio deste artigo, a 
necessidade de apresentar o outro lado do 
trabalho com artes na educação infantil, que 
vão muito além de desenhos prontos para 
colorir, pinturas com tinta guache e esculturas 
de massa de modelar ou argila. Embora tais 
atividades sejam importantes, para que a 
criança venha a “aprender desenhar” formas, 
utilizar as cores, assimilar noções espaciais 
de objetos, porém existe um imenso mundo 
apresentado por meio de outras atividades.

Temos como objetivos principais deste 
artigo apresentar como o ensino em artes 
incentiva as crianças a desenvolverem a 
criatividade e imaginação, as quais vão ajuda-
lo no futuro. Em geral a arte é importante 
elemento cultural na vida das pessoas, e, 
desse modo, a escola, precisa atender essa 
demanda, pois, tem a responsabilidade pelo 
desenvolvimento, formação intelectual e 
humana das pessoas.

Buscamos responder questões simples, 
porém que causam uma série de dúvidas, 
especialmente nos pais e outros adultos 
que não tem o conhecimento cientifico 

do desenvolvimento infantil, sendo assim, 
tentaremos responder qual a importância 
das artes na educação infantil e no 
desenvolvimento da criança.

Durante a educação infantil o professor 
deverá ser um investigador que alimente, 
amplie, aprofunde o repertório artístico e 
estético de seus alunos.

Para a elaboração deste artigo fizemos uso 
de pesquisa bibliográfica em livros, revistas, 
artigos, monografias e periódicos.

Muitas pessoas tendem a concordar 
que o ensino de artes é essencial para as 
crianças e seu desenvolvimento, mas poucas 
sabem os verdadeiros motivos e incentivam 
o seu estudo pelos pequenos. Claro que 
na educação infantil não teremos estudos 
aprofundados e teóricos do ensino de arte, 
porém é possível trabalhar as mais diversas 
explorações artísticas com as crianças, 
desde dramatizações durante as músicas, 
manuseio de tintas e pincéis, mistura de 
cores, experiências com diversidade de 
papéis, etc.

A arte pode significar a visão de cada um 
a seu respeito, pois ela manifesta-se em uma 
música, uma obra de arte a ser apreciada, 
na dança (as mais variadas), no teatro, ou 
seja, em diversas maneiras de manifestar 
as formas artísticas. A arte é muito 
significativa e portadora de muitos valores 
e conhecimentos para os alunos, ampliando 
as diversas possibilidades de participação 
social e cultural.

O PAPEL DA ARTE NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN´s), falam sobre a educação em arte como 
forma de propiciar o desenvolvimento do 
pensamento artístico, além de proporcionar 
a muitos indivíduos, uma relação afetiva com 
o meio em que vivem (p.19).

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
também encontramos diversas opiniões 
sobre a arte, porém, opiniões que apontam 
para as melhorias que necessitamos ter no 
ensino de arte, não somente na educação 
infantil, mas em todos os níveis de ensino. 
Em sua proposta de melhoria propõe quatro 
modalidades artísticas, as quais são: Artes 
Visuais; Música; Teatro e Dança.

A aprendizagem significativa nos círculos 
pedagógicos tem uma forte relação com a arte, 
visto que, os PCN´s apresentam a arte como 
propiciador do desenvolvimento artístico e 
da percepção estética, que caracterizam um 
modo próprio de dar sentido a experiência 
humana levando o aluno a ampliar sua 
sensibilidade percepção e imaginação, bem 
como favorece o relacionar-se criadoramente 
com outras áreas do conhecimento.

O ensino de artes na educação infantil se 
baseia em propiciar estudos expressivos que 
permitam envolver os mesmos e suas relações 
com artes, que se ocupa e trabalha como o 
universo dos significados, dos motivos, das 
aspirações, das crenças, dos valores e das 
atitudes (MINAYO, 2008, P. 21).

É de suma importância que os alunos 
tenham experiências artísticas na infância, 
mais precisamente dentro das escolas 
de educação infantil, uma vez que, tais 
experiências auxiliam na manifestação da 
imaginação e da criatividade, ampliando a 

sua visão de mundo, como expressões que 
se aprimoram nas relações com os objetos e 
as expressões artísticas.

A criança precisa ter contato com a arte, 
para que possa aprender, tendo oportunidade 
de aprimorar e desenvolver seu aprendizado.

Pensar ações que façam com que as 
crianças tenham experiências com as artes, 
fará com que elas desenvolvam a imaginação, 
a percepção, a intuição, a emoção e criação. 
De acordo com Pilloto (2007, p. 25) “as 
instituições educacionais precisam estar 
atentas ao currículo, propondo ações voltadas 
para o interesse das crianças”, por meio da 
utilização do lúdico, o brinquedo e do jogo 
como elementos fundamentais no cotidiano 
das crianças, já que seu fazer criativo está 
sempre legado às suas experiências de 
vida destinadas a novas perspectivas novas 
aprendizagens.

O professor deve ser mediador e 
oportunizar vivências e experiências para as 
crianças, sejam estas, ligadas ao perceber, 
sentir, construir e conviver, sempre em 
busca do olhar estético diferenciado para a 
faixa etária da educação infantil (PILLOTTO, 
2007, P. 188).

Por meio da arte as crianças liberam seus 
pensamentos, desenvolvem sua criatividade, 
por intermédio de imagens, cores, sons e 
ampliando o seu processo de criação. A 
percepção do mundo vai se constituindo e 
indo da teoria a prática de ensino, e a criança, 
por sua vez vai vivenciando esses saberes.

Uma boa forma de trabalhar com projetos 
na educação infantil é ter uma proposta 
para dar enfoque transdisciplinar da arte e 
da educação, que hoje se coloca entre as 
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principais tendências pedagógicas em artes.
É necessário que o ensino de artes, tenha 

relação com o mundo em que a criança vive, 
levando em conta todos os seus aspetos 
criativos.

De acordo com Pereira, 2008, p. 08 e 09:
“A arte cria sentidos para ler o cotidiano, 

apresenta maneiras de superar o comum e 
aprofundar-se nas ideias sobre o convívio 
social. Ela é uma possibilidade de criar 
sentidos ao já posto, de transcender a 
realidade, abrindo frestas para a imaginação 
criadora” (PEREIRA, 2008).

A escola deve fornecer ao aluno o 
verdadeiro ensino das artes, conforme Fusari 
(1992, p. 69):

“Ao tratar de ensinar artes, o professor 
precisa desenvolver um bom trabalho 
de arte precisa saber quais são os 
interesses, vivências, linguagens, modos de 
conhecimento de arte e práticas de vida de 
seus alunos”(FUSARI, 1992).

Durante a escolarização a criança deverá 
ter uma boa vivência com a liberdade de 
expressão, contato direto com sua imaginação 
criativa, buscando soluções e ideias.

Conforme Barbosa, 2002:
“Desconstruir para construir, selecionar, 

reelaborar, partir do conhecido e modifica-lo 
de acordo com o contexto e a necessidade 
são processos criadores, desenvolvidos 
pelo fazer e ver arte, fundamentais para 
a sobrevivência no mundo cotidiano 
(BARBOSA, 2002).

A escola tem papel potencial e primordial 
no desenvolvimento do aluno, fazendo com 
que ele se torne membro da sociedade, 
podendo expressar as suas manifestações 

artísticas.
“Ele aprende com isso que existem povos, 

costumes, religiões, modos de produção 
e criação diferentes dos dele, elementos 
que o ajuda a compreender melhor e para 
a convivência com as diferenças”. Parte 
daí uma consciência tanto de preservação 
dos patrimônios culturais, ambientais e o 
respeito pela diversidade (DOMINGUES, 
2003, P. 34).

A escola é responsável em fornecer 
meios para que a criança desenvolva o 
seu intelectual e sua humanidade, e esse 
desenvolvimento não pode ser trabalhado 
de maneira mecânica, apenas pensando em 
transmitir conhecimentos. Pensar em ensinar 
artes deve-se ter um olhar sensível e uma 
preocupação com as produções realizadas 
pelas crianças, levando em consideração 
“a bagagem” que já trazem consigo, 
buscando conceber de maneira completa a 
aprendizagem em artes.

O PAPEL DO EDUCADOR 
INFANTIL NO ENSINO DE 
ARTES

O educador ao ensinar artes, precisa 
estar atento em primeiramente mostrar a 
importância desta área do conhecimento e a 
sua função social, de maneira simples que a 
criança compreenda.

O educador que se aperfeiçoa em sua 
área de conhecimento, tem um melhor 
desenvolvimento do seu trabalho, pois 
apenas dominar alguns conhecimentos não 
é suficiente, o professor precisa dominar 
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o que faz, não resumindo o seu trabalho a 
desenhos impressos, não fazendo com que 
seu trabalho seja mecanizado e sem interesse 
no seu aluno.

Independentemente da idade a qual está 
se trabalhando, é necessário que o professor 
leve em consideração, os conhecimentos que 
o aluno já trás consigo, bem como, trabalhar 
de acordo com a necessidade e potencial 
da sua turma. Desde muito pequenos as 
crianças demonstram interesse pelas artes, 
uma vez que tudo aquilo que tem cores, 
texturas e movimento, chamam muito a 
atenção das crianças e despertam o seu 
interesse tanto em olhar, quanto em tocar, 
também temos a diversidade de materiais 
que podem ser utilizados e reutilizados por 
elas, que é de certa maneira um chamariz 
para que elas despertem seu interesse e 
também a imaginação criadora.

O trabalho com artes na escola, por 
muitas vezes é limitado, em razão da falta de 
materiais, espaço e até mesmo de mão-de-
obra para auxiliar no preparo das crianças 
para tais atividades, porém, ainda assim, 
essa ação educativa pode ser executada com 
qualidade, para tanto é necessário que o 
professor cada vez mais se aperfeiçoe, tenha 
domínio do trabalho com artes na educação 
infantil, a organização deste trabalho, dentre 
outros conhecimentos que facilitam este 
trabalho.

A aprendizagem de artes não pode ser uma 
aprendizagem mecanizada, sem a utilização 
da criatividade, ou como atividades apenas 
para “distrair e matar o tempo” é necessário 
que se apresente a funcionalidade do 
aprendizado, fornecer aos alunos diferentes 

percepções dos elementos que envolvem 
a arte, fornecendo assim, experiências 
significativas e que sejam valorizadas no 
futuro por essas crianças.

Quando as aulas de artes na educação 
infantil são bem mediadas pelo professor, os 
alunos começam a abusar de sua imaginação 
e criatividade, levando da fantasia a prática, 
permitindo – se assim conhecer sensações 
e sentimentos despertados pelas diversas 
formas de expressão do universo da arte.

A arte na educação infantil não deve 
ser vista apenas como distração, como 
já mencionado acima, mas sim como 
uma grande ferramenta que dará para a 
criança, capacitação para desenvolver sua 
imaginação, criatividade, fantasia, além do 
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No decorrer deste artigo pudemos observar que as artes 
como disciplina do conhecimento, vem tomando seu espaço 
no currículo, porém ainda de forma discreta e necessitando 
cada vez mais do aperfeiçoamento do professor em relação 
a ela.

Quando pensamos nas crianças, vemos o quanto as 
artes podem ser estimuladoras da sensibilidade e também 
desenvolvedoras do gosto pelas produções artísticas. Os 
professores de educação infantil devem ter um olhar sensível 
sobre a arte nesta fase da educação, tornando as crianças 
mais produtivas. Ao aproximar a criança do conhecimento 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

desenvolvimento da coordenação motora, percepção visual, 
olfato, noção espacial, dentre tantas outras coisas que as 
artes podem desenvolver durante a educação infantil.

Envolver e atingir as crianças por meio da sensibilidade 
é trabalhar sentimentos e emoções, trabalhar o sensorial, 
é promover diversos conhecimentos ao educando, 
possibilitando o aguçamento de seu olhar e o afloramento 
emocional (HERNANDEZ, 2000, P. 44).

Os educadores precisam acreditar nas crianças e em 
seu potencial criador, mesmo que existam dificuldades de 
materiais, quanto de recursos humanos.

Conforme Buoro, 2000, p. 16,
“O ensino de artes é necessário para o desenvolvimento 

da capacidade reflexiva, criativa do aluno, bem como para 
despertar nele saberes sensíveis para com a sociedade em 
que vive, a finalidade da arte na educação é contribuir na 
formação de indivíduos mais críticos e criativos” (BUORO, 
2000).

A arte vai muito além daquilo que a organização escolar 
da espaço para ela ser. A arte na educação infantil é fruto 
de vivências, expressão do seu universo e da relação e 
compreensão do mundo que o cerca, portanto a arte não 
se limita ao ambiente escolar, mas sim de formação integral 
dentro e fora da escola.
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artístico, dá-se liberdade para ela imaginar, 
criar, desenvolver e expressar a sua arte.

O professor deve sempre estar focado 
no que o ensino de arte fornece aos alunos, 
apesar das dificuldades que surgem no 
decorrer do processo, é preciso ter coerência 
na teoria e na prática, na qual se estimule o 
aluno nas mais variadas formas de modo que 
tenham acesso ao conhecimento artístico e as 
possibilidades que ele oferece não somente 
em seu ambiente escolar, mas também na 
sua vida em sociedade.

É na escola que as nossas crianças, muitas 
vezes tem o primeiro contato com o mundo 
artístico, muitos pais, talvez até mesmo 
por falta de oportunidade, não oferecem 
materiais diversificados aos seus filhos, 
bem como visitas a museus, teatros, dentre 
outros meios de expressão artística, sendo 
assim, o professor juntamente com a escola 

devem ter a capacidade de formar pessoas 
com capacidades cognitivas afetivas, 
além de permitir o contato com materiais 
diversificados, atividades planejadas, 
atividades em grupo, nas quais as crianças 
possam descobrir também os seus talentos 
artísticos, tendo em vista que as artes são 
uma ótima oportunidade para revelação de 
talentos.

O ensino da arte ainda precisa ser 
muito estudado e discutido, não pode ser 
visto apenas como distração, ou colorir 
desenhos, porém o professor por meio de 
aperfeiçoamento pode possibilitar o processo 
de mudança, mesmo que este ocorra em 
médio e longo prazo, de forma que todos 
percebam a importância que este trabalho 
tem desde a educação infantil até o ensino 
médio, não somente na vida escolar, mas em 
toda a vida social do ser humano.
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ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
RESUMO: O presente artigo propõe uma análise teórica sobre as artes visuais e sua ação 
no contexto da educação infantil. Observa-se por meio dessa pesquisa realizada, que artes 
visuais são uma das expressões culturais que nos dá a possibilidade de expandir o mundo 
que nos cerca, ampliando nossos horizontes culturais e sociais, porém, precisa ser reavaliada 
na visão educativa especialmente nos primeiros anos de aprendizagem, no qual o conteúdo 
proposto à criança exerce enorme importância na sua formação sócio cultural. Dessa forma, 
percebe-se que por meio das Artes Visuais as crianças aumentam sua capacidade de expressão 
e de percepção de mundo, sendo uma importante forma de linguagem na primeira infância. 
Assim, foi realizado um levantamento teórico, onde se concluiu que o Ensino de Artes 
Visuais constitui um relevante meio para o desenvolvimento do aluno, porém, necessita-se 
que a prática educativa seja ressignificação e os educadores mais capacitados para que haja 
situações de aprendizagem significativas.

Palavras-Chave: Artes Visuais; Ensino; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A arte está presente na vida do homem 
desde o período da pré-história, como nos 
mostram as pinturas rupestres. 

Uma das principais atribuições da arte 
na educação infantil, é que ela possibilita 
que a criança amplie seu conhecimento, 
suas habilidades e a descoberta de suas 
potencialidades. Por intermédio da arte a 
criança expressa seus sentimentos, medos 
e frustrações. Ao pintar uma tela, uma folha 
ou até mesmo uma parede de azulejo, ela 
está ampliando sua relação com o mundo de 
forma espontânea. Dessa maneira a criança 
apropria de diversas linguagens adquirindo 
uma sensibilidade e capacidade de lidar com 
formas, cores, imagens, gestos, fala e sons e 
outras expressões.

Justificamos este artigo, tendo em vista que 
a arte é fundamental na educação infantil, o 
conhecimento da imagem é importante para 
o desenvolvimento cognitivo e emocional, 
perceptivo da criança. O professor deverá 
incentivá-la em suas criações, valorizando 
suas diferentes formas de expressar e 
comunicar com o meio. O principal objetivo 
deste artigo é mostrar que a arte na educação 
é formar o ser criativo e reflexivo que possa 
relacionar-se como pessoa. A arte permeia 
nossas vidas, nos encoraja a dialogar com 
o mundo, nos permite refletir sobre nós 
mesmos, ensina a criança a valorizar o trabalho 
do outro respeitando assim a diversidade 
cultural. O que a arte pode oferecer para a 
educação infantil? Quais potencialidades a 
criança desenvolve na arte?

A criança na educação infantil precisa 

ser estimulada para que ela conquiste 
novas aprendizagens e aproprie de seu 
conhecimento. É importante que o educador 
apresente obras de arte de diferentes artistas 
e movimentos da história da arte, mas sempre 
deixando a criança criar a sua própria obra. A 
arte transforma e possibilita novos caminhos 
na vida da criança. Valorizar as produções 
infantis é valorizar o ser humano em seu 
desenvolvimento.

A imagem visual tem uma presença 
marcante no cotidiano das pessoas, é 
preciso conhecer a produção artística tendo 
consciência da nossa participação ao passo 
de que construtores da cultura do nosso 
tempo. 

A arte tem papel fundamental na vida 
do sujeito, pois ela procura mediante das 
tendências individuais, ampliar a formação 
do gosto, estimula a expressividade, a 
sensibilidade e a inteligência do indivíduo. A 
arte na escola não se preocupa em formar 
artistas, mais com o caráter de formação 
do aluno. Por meio do ensino arte temos 
a oportunidade de desfrutar de diversos 
convites que a arte proporciona, podendo 
assim enriquecer cada vez mais o repertório, 
artístico cultural do sujeito, pois a arte 
estimula o aluno às novas descobertas, e 
desejos a serem seguidos. 

Sabendo que a educação tem um papel 
fundamental na formação do indivíduo ao 
passo de que um ser atuante e ativo no mundo, 
e levando em conta que ela pode acontecer 
em todos os lugares, ainda na escola. Ressalto 
assim a importância do ensino da arte em 
fazer caminho para estreitar as relações 
entre escola e comunidade em geral.
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Sendo assim vê-se que a arte, além de 
sentimentos, sensibilidade, emoções, ela é 
conhecimento. Ela pode ser vista e conhecida 
de forma lúdica, não só para as crianças da 
educação infantil, mas para os adolescentes 
e jovens. Mantendo sempre a capacidade de 
aprender de um jeito diferente e inovador, 
fazendo com que a pessoa se interesse e 
realmente aprenda com o que a artes tem 
para oferecer.

ARTES VISUAIS NO 
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

A criança sofre influência da cultura seja  
por imagens de produções artísticas 
como: a TV, livros revistas obras de artes 
e outros. Nesse sentido as Artes Visuais 
devem ser aceitas como uma linguagem 
que tem estrutura e característica próprias 
cuja aprendizagem acontece por meio dos 
seguintes aspectos:

Fazer artístico - centrado na exploração, 
expressão e comunicação de produção 
de trabalhos de arte por meio de práticas 
artísticas, propiciando o desenvolvimento de 
um percurso de criação pessoal;

Apreciação — percepção do sentido que 
o objeto propõe, articulando o tanto aos 
elementos da linguagem visual quanto aos 
materiais e suportes utilizados, destinadas 
a desenvolver, por meio da observação e 
da fruição, a capacidade de construção 
de sentido, reconhecimento, análise e 
identificação de obras de arte e de seus 
produtores;

Reflexão — considerada tanto no fazer 
artístico como na apreciação, é um pensar 
sobre todos os conteúdos do objeto artístico 
que se manifesta em sala, compartilhando 
perguntas e afirmações que a criança realiza 
instigada pelo professor e no contato com 
suas próprias produções e as dos artistas. 
(BRASIL.1998, p.89)

Segundo Barbosa (1991, p.28) “a arte 
deve ser uma fonte de alegria e prazer 
para a criança quando permite que a 
organizem seus pensamentos e sentimentos 
presentes em suas atividades criadoras”. 
A arte tem influência importante sobre 
o desenvolvimento da personalidade 
infantil e por isso a atividade artística deve 
ser estimulada por meio dos sentidos da 
imaginação e de atividades lúdicas que 
ampliem as possibilidades cognitivas, 
afetivas, sociais e criadoras da criança.

Barbosa (1991) afirma que:
Arte não é apenas básica, mais 

fundamental na educação de um país que 
se desenvolve. Arte não é enfeite, arte é 
cognição, é profissão e é uma forma diferente 
da palavra interpretar o mundo, a realidade o 
imaginário e é conteúdo. “Como conteúdo, 
arte representa o melhor trabalho do ser 
humano” (BARBOSA, 1991, p.4).

É importante lembrar que a atividade 
artística na escola não é para “acalmar” 
as crianças ou “descansar” o professor, 
ou simplesmente ser uma atividade 
complementar. A arte é muito mais do 
que isso, arte tem a função de favorecer 
a ação espontânea facilitar a livre 
expressão e permitir a comunicação, ela 
contribui para formação intelectual da 
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criança desenvolvendo conhecimentos e  
habilidades, utilizando as mais diferentes 
linguagens para expressar experiências, 
sensíveis.

Para que a aprendizagem infantil ocorra com 
sucesso temos que acreditar no potencial de 
criação, imaginação e sensibilidade de cada 
criança. Por intermédio da arte a criança se 
expressa, ao fazer suas produções artísticas 
ela cria usando a imaginação. No espaço 
escolar a criança deverá ser incentivada a 
desenvolver variadas atividades como o 
desenhar, modelar, pintar, ora com recursos 
da natureza, ora com sucatas ou papéis 
preferencialmente coloridos.

Nessa perspectiva a criança constrói 
o conhecimento a partir das interações 
com o meio em que vive. A criança no 
seu desenvolvimento estético e artístico 
reconhece o objeto independente da 
presença física e imediata.

No desenvolvimento da linguagem  
gráfico - plástico o professor espera que 
a criança faça produções semelhantes ao 
real, mas ele esquece que a constituição 
do vocabulário visual como as formas, 
as linhas, as cores, o espaço, os pontos e 
volumes se estruturam na medida em que a 
criança entra em contato com os materiais 
e os instrumentos como: buchas, pincéis, 
esponjas, rolhas, rolos e outros e a criança 
vai deixando as suas marcas nos diferentes 
suportes: no papel, na argila, nas pedras, 
na madeira e vai formar assim a linguagem 
visual da criança e criando o seu vocabulário 
pictórico.

A relação que a criança estabelece com  
os diferentes materiais se dão, no início, 

por meio da exploração sensorial. As 
representações bidimensionais e construção 
de objetos tridimensionais nascem do 
contato com novos materiais, no fluir da 
imaginação e no contato com as obras de 
arte. 

As garatujas infantis são tão diferentes 
entre si como as crianças, umas são firmes 
e ousadas com movimentos largos, outras 
delicadas e tímidas. Entre os três e quatro 
anos as crianças dão nome a sua garatuja 
consegue relacionar suas imagens mentais 
com o que desenham são as garatujas 
ordenadas.

A partir dos dois anos começa a traçar 
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linhas no papel assim que tem em mãos um 
lápis sente-se feliz com esse movimento 
desordenado este exercício é essencial, à 
medida que repetem os traços a criança passa 
a sentir mais confiante. Para a criança os 
traçados em um pedaço de papel significam 
alegria, felicidade dessa forma consegue aos 
poucos ter o domínio dos movimentos.

As estruturas tridimensionais podem 
ser desenvolvidas por meio da colagem, 
montagem e justaposição de sucatas de 
embalagens diversas, elementos da natureza, 
tecidos etc. O professor deve oferecer às 
crianças sucatas que possam ser empilhadas, 
encaixadas, justapostas para diversas 
construções.

Nos desenhos a criança age, reflete, 
abstrai sentidos de suas experiências, pois 
ela constrói significados sobre o que é e foi o 
desenho na sua história.

À medida que a criança cresce desenvolve 
o raciocínio crítico em relação ao seu trabalho 
e proporciona intermináveis possibilidades 
de novas experimentações.

É de fundamental importância possibilitar 
a criança a percepção, manipulação e 
transformação de diferentes materiais. 
Propiciar a troca de experiência entre as 
crianças de forma espontânea, fazer com 
que o prazer pelo lúdico seja o gerador 
processo de produção, compreender a arte 
como linguagem que constrói objetivos 
plenos com sentidos, valorizar e respeitar as 
criações artísticas das crianças.

Por tanto o trabalho com arte torna-se 
uma possibilidade de auxiliar a criança em 
seu processo de aprendizagem facilitando e 
motivando a construção do conhecimento 

A IMPORTÂNCIA DAS ARTES 
VISUAIS NA EDUCAÇÃO 

Segundo os PCN’s (Parâmetros 
Curriculares Nacionais), a Arte desenvolve o 
pensamento, a percepção, a sensibilidade, a 
imaginação e o lado artístico de cada criança. 
Conhecendo a arte o aluno torna-se capaz 
de perceber sua realidade cotidiana mais 
vivamente, reconhecendo objetos e formas 
que estão a sua volta. Solicitando todos os 
sentidos, como portas de entrada para uma 
compreensão mais significativa. Este trabalho 
evidência a importância de uma educação de 
qualidade, na qual o professor deve criar um 
ambiente de construção e de descoberta, 
encorajando as crianças a desenvolver a sua 
criatividade. 

Os PCN’s (1998, p.19) também informam 
acerca da possibilidade de, por meio do ensino 
e aprendizagem em arte, o aluno conhecer 
novas culturas e compreender valores que 
orientam diferentes grupos sociais, seu 
modo de pensar e agir, além de explorar e 
aprofundar-se na sua própria cultura. Isso 
favorece que o aluno desenvolva o respeito 
à diversidade cultural.

Sendo assim compreende-se que tanto os 
PCN’s quanto Arslan (2006, p. 4) apontam 
para o fato de que, na disciplina de arte e 
com o auxilio das experiências artísticas e 
estéticas, o aluno constrói sua identidade 
como cidadão participativo e atuante na 
sociedade, capaz de desenvolver-se dentro 
dos contextos: profissional, cultural, social e 
ético.

de forma produtiva, criativa e prazerosa.
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Os PCN’s (1998, p. 63), apontam que 
na educação, devido à extensa gama de 
modalidades artísticas, as artes visuais 
oferecem aos alunos um conjunto amplo 
de experiências de compreensão e criação, 
de conhecimento da história da arte, 
técnicas e utilização de diferentes materiais, 
desenvolvendo assim suas capacidades de 
percepção, imaginação e sensibilidade e 
construção do seu conhecimento. Entende-
se que por meio das artes visuais os alunos 
podem expressar artisticamente ideias, 
emoções, sensações de forma individual ou 
em grupo. Quando se expressa mediante 
das produções plásticas o aluno trabalha 
com processos mentais e emocionais, como 
a memória, a percepção, a sensibilidade, a 
imaginação.

Segundo os PCN’s (1998, p. 63), a sociedade 
atual é muito dependente da imagem. Elas 
criam e as utilizam para diversas funções 
dentro do contexto social e é por meio do 
ensino de artes visuais que os indivíduos 
poderão compreender e interpretar essas 
imagens tornando-se assim, mais reflexivos 
e críticos em relação ao mundo que os cerca. 
Além disso, a aprendizagem das artes visuais 
auxilia no seu desempenho dentro dos 
diversos setores sociais, pois os indivíduos 
adquirem maior poder de discernimento e 
capacidade de análise de imagens.

A educação de artes visuais requer 
entendimento sobre os conteúdos, materiais 
e técnicas com os quais se esteja trabalhando, 
assim como a compreensão destes em 
diversos momentos da história da arte, ainda 
a arte contemporânea. Para tanto, a escola, 
especialmente nos cursos de Arte, deve 
colaborar para que os alunos passem por um 

conjunto amplo de experiências de aprender 
e criar, articulando percepção, imaginação, 
sensibilidade, conhecimento e produção 
artística pessoal e grupal. (PCN’s, 1998, p. 
63)

Sobre a afirmação acima compreende- se 
que a aprendizagem de artes requer a prática 
e a teoria. O aluno aprendendo sobre a história 
da arte e sobre diferentes culturas cria uma 
visão ampla, o que favorece para que ele se 
torne um cidadão menos preconceituoso em 
relação às diferenças, não só culturais, mas 
também de outras espécies, como étnicas, 
raciais, políticas, religiosas, etc. Isso porque a 
arte desenvolve no indivíduo a sensibilidade 
para apreciar diversas formas de expressão e 
a sensibilidade para compreender a maneira 
de pensar do outro.

No fazer artístico por meio das produções 
plásticas, a criação se dá por meio da 
manipulação de materiais diversos como: 
papel, tinta, gesso, argila, madeira e 
metais, programas de computador e outras 
ferramentas tecnológicas, etc. Com esses 
materiais pode- se utilizar diversas técnicas 
como: desenho, fotografia, pintura, gravura, 
escultura e colagem, etc.

Produções plásticas no contexto 
escolar são de vital importância para o 
desenvolvimento do aluno, pois englobam 
os processos de criação artísticos mais 
utilizados nas aulas de arte.

Conhecer a relevância das produções 
plásticas na formação escolar contribui para 
uma maior compreensão acerca do papel 
das artes na formação dos indivíduos. As 
produções plásticas no contexto escolar 
auxiliam o desenvolvimento do aluno, pois 
trabalham os processos de criações artísticas.
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A arte não acontece no vazio ela é fruto  
do contexto social, a arte é um trabalho 
que afeta a essência humana, ela não pode 
ser definida de uma única forma. É algo 
intransferível de ser humano para ser humano, 
sobretudo, é o produto de culturas. Assim 
também é a educação, ela não acontece no 
vazio; deve ser fruto de uma criação, e está 
inserida, no contexto social, se acontecer ao 
contrário, perderá o sentido e o ânimo para 
desenvolver o aprendizado, e vivê-lo na sua 
intensidade. 

Proporcionar uma educação prazerosa 
é condição fundamental para o 
desenvolvimento do pensamento crítico, a 
educação pela arte oportuniza o indivíduo 
a agir no mundo; possibilita adquirir a 
capacidade crítica, estimula a capacidade 
intelectual para recriar ideias e ações, 
segundo sua própria decisão. 

O aluno expressar-se-á pelo desenho 
como pela linguagem falada e escrita. 
Daí o desenho espontâneo, pelo qual ele 
dirá o que viu, o que pensa e o que sente, 
devendo-se dar á criança inteira liberdade 
nas manifestações, para que melhor possa 
ser conhecida e encaminhada, contribuindo-
se desse modo também para lhe desenvolver 
a iniciativa e a capacidade de Criar. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional inclui a Arte como componente 
curricular obrigatório em todas as etapas 
da Educação Básica. Os professores tendo 
um curso de formação contribuem para que 

as linguagens artísticas sejam concebidas 
apenas como instrumentos, pois em sua 
maioria não atribuem a Arte da mesma forma 
que às demais áreas, isto é, não vendo a Arte 
como uma área de conhecimento que possui 
peculiaridades que poderiam ser o foco das 
reflexões e articulação de situações de ensino 
por professores. Assim Cross (1983, p.110) 
comenta: “Não se pode dirigir uma classe de 
arte na escola sem atentar para a natureza 
da arte, da cultura, do planejamento, de tudo 
o que existe no mundo exterior, a fim de 
formar opiniões sobre os valores expressos lá 
dentro”. A falta de formação dos professores 
pelo ensino das artes faz com que atuem 
movidos pela concepção da Arte e do seu 
ensino, construída ao longo de suas histórias 
pessoais. 

É importante que o educador conduza o 
aluno a ter a certeza de que aquilo que se 
aprende em sala de aula, terá significado 
na sua vida pessoal e profissional. É em 
virtude desta certeza que o aluno irá ter 
uma experiência da beleza, no ambiente 
educacional e, para que isto aconteça torna-
se imprescindível a ligação dos assuntos e 
dinâmicas com a vida cotidiana do aluno. 

A importância da arte no meio  
educacional não corresponde simplesmente 
à sua inclusão na matriz curricular no Ensino 
Fundamental, por que dessa maneira, será 
apenas mais uma disciplina a compor a 
proposta da escola, mais uma disciplina sem 
sentido. Trata-se de dar significado a todas 
as disciplinas. 

Utilizar a arte para dar sentido às demais 
áreas do conhecimento é condição inovadora. 
Por meio do desenho à criança desenvolve a  

A ARTE E O 
DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL 
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habilidade psíquica e motora para as aulas de 
geometria. Quando ela própria compreende 
o sentido de um quadrado, um círculo ela 
entende facilmente a relevância destes nas 
aulas de matemática. 

A criança vê o mundo multidimensional 
e simultâneo e para essas vivências, 
ela aproveita com intensidade as suas 
descobertas. A história do ser humano esta 
ligada a descoberta dos sons, expressões, 
ritmo, criar, investigar, procurar, etc. Com 
a ela não acontece nada diferente, cresce 
descobrindo, desenhando, percebendo, 
brincando, etc. A Educação pela arte tem 
como um de seus objetivos levarem o ser 
humano a ter uma visão pessoal de si mesmo, 
fazendo com que em virtude deste ponto de 
vista haja uma contribuição na sua vida sócio 
cultural. 

A criança precisa ser trabalhada e 
desenvolvida tanto socialmente quanto a sua 
criatividade, é por meio do trabalho realizado 
com a arte nas escolas que isso será possível. 
Essa proposta nos dias atuais na escola 
tem deixado a desejar, pois o que acontece 
muitas vezes é o contrário, a arte está sendo 
usada como momento de descontração 
entre as crianças, o que prejudica muito a 
arte educação, pois desvaloriza a arte como 
disciplina e as crianças desde a Educação 
infantil já vê a arte como uma matéria sem 
importância ou como uma aula que não 
vai trazer beneficio nenhum a eles quando 
adultos. De acordo com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, o PCN – Arte (1998), 
o início da cultura brasileira deu-se logo 
após o descobrimento do Brasil, por meio da 
população de imigrantes Portugueses que 

trouxeram consigo uma cultura dominante 
diferente da que existia aqui no Brasil. 

A linguagem da arte na educação infantil 
tem um papel fundamental, envolvendo os 
aspectos cognitivos, sensíveis e culturais. 
Até bem pouco tempo o aspecto cognitivo 
não era considerado na a educação infantil 
e esta não estava integrada na educação 
básica. 

O ato de desenhar deve ser considerado 
um fator essencial no processo do 
desenvolvimento da linguagem, bem como 
uma espécie de documento que registra a 
evolução da criança. A criança ao desenhar 
desenvolve a auto expressão e atua de forma 
afetiva com o mundo, opinando, criticando, 
sugerindo, mediante a utilização das cores, 
formas, tamanhos, símbolos, entre outros. 

É de ressaltar que o professor deve 
oferecer para seu aluno a maior diversificação 
possível de materiais, fornecendo suportes, 
técnicas, bem como desafios que venham 
favorecer o crescimento de seu aluno, além 
de ter consciência de que um ambiente 
estimulante depende desses fatores 
colocados, permitindo a exploração de novos 
conhecimentos. 

O ambiente escolar não só mantém como 
estimula a separação da razão da emoção. 
Acredita-se que seja por esse motivo que 
a sociedade rejeita a arte como um fator 
importante dentro da educação. A arte para 
cada um é vista de uma maneira diferente, e 
cada um pode expressá-la com quiser. Para a 
criança a arte é uma forma de expressão, pois 
a natureza da criança é lidar com o mundo 
de modo lúdico, fazer o que lhe dá prazer e 
satisfação. Fonte 
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Josilene Aparecida de 
Souza 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Artes Visuais são uma forma que a criança tem de 
expressar-se com sua visão de mundo e com isso desenvolver-
se nas dimensões afetiva, motora e cognitiva, utilizando 
as diferentes linguagens artísticas que compõem as artes 
visuais, tendo a oportunidade de construir, criar, recriar e 
inventar, tornando-se um sujeito ativo e crítico na sociedade. 

As Artes Visuais, em uma perspectiva histórica, 
percorreram um longo caminho para serem reconhecidas 
institucionalmente. Na medida em que a criança conquistou 
seu lugar na sociedade como participante ativa da construção 
do seu conhecimento, as diferentes linguagens das Artes 
Visuais passaram a ser objeto de estudo por muitos teóricos, 
que perceberam a necessidade de elas serem trabalhadas 
especialmente na Educação Infantil (crianças de zero a cinco 
anos), uma vez que são o principal auxílio no desenvolvimento 
cognitivo, afetivo e motor. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, o ensino das artes passou a ser um componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação  de 

Licenciatura em Pedagogia 
(2010), pela Universidade 
Paulista – UNIP, Pós 
Graduação em Arte, 
Educação e Terapia (2015) 
pela Faculdade de Conchas 
– FACON, Professora 
de Educação e Ensino 
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municipal da Prefeitura 
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Regional de Pirituba; 
Professora de Educação 
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de São Paulo (2016) no 
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na Diretoria Regional de 
Pirituba.

Ao desenhar a criança entra no seu mundo de fantasia e 
imagina tudo. Assim também é a educação, ela não acontece 
no vazio; deve ser fruto de uma criação, e está inserida, no 
contexto social, se acontecer ao contrário, perderá o sentido 
e o ânimo para desenvolver o aprendizado, e vivê-lo na sua 
intensidade. 

É permitido utilizar a arte para ensinar diversos conteúdos: 
é uma forma metodológica a ser empregada nas aulas, para 
torná-las mais proveitosas. Educar por intermédio da arte é 
condição essencial para os professores dos anos iniciais. 

Os professores que educam por meio da arte permitem 
ao aluno uma educação integral, que consiste na educação 
da mente e também do corpo, trabalhando a percepção, a 
imaginação, a disciplina, a criatividade e o envolvimento com 
o grupo. A arte estabelece uma relação de autoconfiança 
com os outros.
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forma a promover o desenvolvimento cultural 
dos alunos. 

Além das Artes Visuais trabalharem o 
afetivo e a interação social da criança, elas 
contribuem para o desenvolvimento da 
motricidade infantil e de outros conteúdos 
trabalhados em sala de aula que irão refletir, 
futuramente, na vida pessoal, escolar e 
profissional do indivíduo. 

Cada movimento, expressão ou recorte 
de papel constitui-se num direito que a 
criança tem de conhecer o mundo, expressar 
seus sentimentos sem a fala. Muitas escolas 
utilizam esses recursos para a formação da 

criança como um ser completo, trabalhando-
os não como passatempo ou um recurso 
decorativo, mas sim como uma forma de 
aprendizagem lúdica, repleta de objetivos 
importantes no desenvolvimento da criança. 

Expressando-se no papel, com argila, na 
tela, fazendo colagem, a criança faz arte 
naturalmente. 

A arte proporciona um contato direto 
com nossos sentimentos, despertando no 
indivíduo maior atenção ao seu processo de 
sentir, ampliando sua visão e seus valores em 
relação ao mundo que o cerca.

básica, 
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ARTES VISUAIS NA PRIMEIRA 
INFÂNCIA: TEMPO DE  
EXPERIMENTAR, CRIAR E APRECIAR
RESUMO: O trabalho com Arte na Educação Infantil necessita de professores sensíveis, que 
valorizem a realização de experiências significativas, lúdicas e criativas. Neste contexto, o 
presente artigo objetiva a reflexão sobre a construção do percurso criador pela criança, por 
meio de projetos que instigam a experimentação, descoberta, fazer artístico e a apreciação.  
Para tanto, apresenta uma perspectiva histórica e cultural das abordagens metodológicas no 
ensino da Arte, norteada pelos estudos teóricos de Puccetti (2005), destacando a proposta 
triangular de Barbosa (1986) e o papel da intervenção defendido por Szpigel (2000) e Holm 
(2007). 

Palavras-Chave: Arte; Infância; Mediação.
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INTRODUÇÃO

A arte se apresenta de variadas maneiras 
no meio social, revelando o processo 
histórico vivenciado pelos seres humanos, se 
constituindo como manifestações culturais.

Na história da humanidade, as pessoas 
sempre utilizaram marcas repletas de 
significados para registrar suas interpretações 
sobre si mesmas e o mundo circundante, 
expressando-se por meio de diversificadas 
formas de comunicação, de acordo com seu 
contexto cultural.

As Artes Visuais estão presentes em 
todas as culturas objetivando consolidar as 
emoções e pensamentos relacionados às 
experiências vividas, por meio da diversidade 
de linhas, cores, formas, texturas, volumes 
utilizando-se de materiais, suportes e 
técnicas, revelando de forma peculiar as 
diferentes maneiras de observar, interpretar 
e interagir com o mundo.

Há muitas concepções que ressalta a 
importância da arte no processo de formação 
humana, fato que justifica sua presença nos 
currículos da Educação Infantil. 

Existem várias abordagens teóricas e 
metodológicas que são utilizadas no ensino 
das artes visuais no cotidiano escolar, 
segundo a concepção de educação que 
fundamenta a prática pedagógica de cada 
professor. 

No entanto, ainda existe um grande 
número de escolas em que os professores 
trabalham a arte de maneira mecânica, 
promovendo atividades descontextualizadas 
com enfoque nas ações de colorir desenhos 
mimeografados, descaracterizando o 

potencial criador da criança e a importância 
da arte enquanto linguagem em si mesma.

Nesta perspectiva, Barbieri (2012, p. 37) 
esclarece que:

Entre o homem e a natureza, colocam-
se símbolos, linguagens. A linguagem é 
a significação que damos a existência, é 
o caminho que a criança inventa para se 
colocar. Isso é a constituição da linguagem 
– como a criança constrói esse caminho. Por 
meio da linguagem, a criança vai criando seu 
território expressivo e de ação, vivendo sua 
experiência estética.

A função social da arte e as experiências 
artísticas no contexto escolar finalmente 
estão sendo reconhecidos nos documentos 
oficiais, ampliando a atuação das crianças 
enquanto sujeitos capazes de produzir e 
apreciar as produções, rompendo com a 
visão puramente mecanicista.

A proposta educacional que rege o 
ensino de arte na atualidade é abrangente, 
fundamentada no pressuposto de que o 
ser humano está em constante processo 
de construção de si mesmo, do outro e do 
conhecimento, com base em relações que 
estabelece com os outros e com o meio em 
que vive considerado em suas dimensões 
material, racional e emocional, valorizando 
sua formação integral.

A arte estabelece um relacionamento 
criativo com as outras áreas do saber, em 
razão de inúmeros processos mentais em que 
está implicada, tornando a criatividade e o 
conhecimento como processos indissociáveis, 
numa perspectiva interdisciplinar, no qual os 
educandos podem expressar o que sentem, 
pensam, observam, imaginam e desejam 
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por  meio de experiências artísticas com 
suportes, técnicas e materiais diversificados. 
Portanto, o conhecimento da arte enriquece 
a visão de mundo. 

Neste sentido, Barbieri (2012, p.18) 
salienta que,

A imaginação e a criatividade das 
crianças não têm limites, o que favorece 
o desenvolvimento de sua potência e a 
exploração e a apropriação de suas múltiplas 
linguagens, ampliando suas formas de 
expressão. O trabalho com arte na educação 
infantil é um dos passos para cultivar essa 
vitalidade natural. 

É de suma importância que os  
professores analisem criticamente sua  
prática pedagógica, objetivando propiciar 
ações criativas que rompam com as 
reproduções mecanicistas, auxiliando os 
educandos a interpretar e representar com 
criatividade o mundo por meio de diferentes 
perspectivas.

Barbieri (2012, p. 18) afirma que “Trabalhar 
com arte na educação infantil ajuda cada 
criança a descobrir como é seu mundo 
de invenções, abrir a porta para novos 
conhecimentos, e assim aprender a imaginar 
e fazer”.

A arte é um exercício de sensibilidade 
estética, no qual as experiências ganham 
significados por meio de práticas pedagógicas 
que associam as interações entre o fazer, 
conhecer e exprimir.

Neste contexto, torna-se evidente 
a necessidade de uma mudança nas 
experiências artísticas, em que a criança é a 
principal protagonista na construção do seu 
conhecimento, apropriando-se da arte como 

linguagem que expressa diferentes maneiras 
de ver a sociedade cultural circundante.

Ultimamente há uma concordância 
entre autores e os arte educadores no que 
se referem à intencionalidade da arte na 
educação infantil, destacando-se a relevância 
de exprimir os sentimentos e a estética 
por meio das percepções, sensações e da 
sensibilidade. Para tanto, faz-se necessário 
à realização de um trabalho crítico e 
criativo, embasado em referências artísticas 
significativas e contextualizadas.

REFLETINDO SOBRE AS 
MUDANÇAS NO ENSINO DE 
ARTE

No contexto educacional, o papel da 
arte sofreu diversas influências ao longo 
do seu processo histórico, evidenciando as 
concepções teóricas que fundamentaram 
o modo de compreender o homem e o 
meio em que vive, conforme as tendências 
culturais e sociais, entusiasmando as 
escolhas pedagógicas, fato que se revela nos 
documentos oficiais:

O ensino de Arte é identificado pela 
visão humanista e filosófica que demarcou 
as tendências tradicionais e escolanovista. 
Embora ambas se contraponham em 
proposições, métodos e entendimento dos 
papéis do professor e do aluno, ficando 
evidentes as influências que exerceram 
nas ações escolares de Arte. Essas 
tendências vigoraram desde o início do 
século e ainda hoje participam de escolhas 
pedagógicas e estéticas de professores arte.  
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(BRASIL, 1997, p. 25)
O ensino de arte e seu papel na educação 

nos instigam a repensar a questão da 
experiência estética, pautada nas ações de 
conhecer, fazer e exprimir, considerando 
a arte como uma linguagem em si mesma, 
estabelecendo uma relação com o processo 
de formação humana.

Para romper com os paradigmas sobre 
o ensino de arte é preciso compreender as 
variações do conceito de arte, sustentada 
por uma postura crítico reflexiva, 
vislumbrando que o fazer não seja mais uma 
mera atividade reducionista. Neste sentido, 
procura-se delinear a trajetória da evolução 
do ensino de arte, enfatizando as vertentes 
social e cultural, sustentadas na expressão e 
comunicação criativa.

Segundo Puccetti (2005) há três principais 
tendências no ensino da Arte intituladas 
como: tradicional, renovada e reflexiva 
crítica. 

A tendência tradicional fundamenta-se na 
filosofia idealista liberal, impulsionando uma 
prática do ensino de arte descomprometida 
com a história e com os embasamentos do 
conhecimento artístico, caracterizando uma 
abordagem não crítica da educação e da arte. 
Esta tendência reforça o espontaneísmo ao 
reduzir a arte a uma mera atividade e ao 
domínio das linguagens, separando as artes 
plásticas, a música e o teatro. 

Com a Escola Nova, que teve seu auge em 
1948, por meio das Escolinhas de Arte, surge 
a tendência renovada, valorizando o fazer 
individual, mediante o ensino e o domínio de 
técnicas com modelos a serem reproduzidos, 

Na primeira metade do século XX, as 

disciplinas Desenho, Trabalhos Manuais, 
Música e Canto Orfeônico faziam parte 
dos programas das escolas primárias e 
secundárias, concentrando o conhecimento 
na transmissão de padrões e modelos 
das culturas predominantes. Na escola 
tradicional, valorizavam-se principalmente 
as habilidades manuais, os “dons artísticos”, 
os hábitos de organização e precisão, 
mostrando ao mesmo tempo uma visão 
utilitarista e imediatista da arte. Os 
professores trabalham com exercícios e 
modelos convencionais selecionados por 
eles em manuais e livros didáticos. O ensino 
de Arte era voltado essencialmente para o 
domínio técnico, mais centrado na figura do 
professor; competia a ele “transmitir” aos 
alunos os códigos, conceitos e categoria, 
ligados a padrões estéticos que variavam de 
linguagem em linguagem, mas que tinha em 
comum, sempre, a reprodução de modelos. 
(BRASIL, 1997, p. 25)

É possível afirmar que nestes cenários 
educacionais não havia espaços para as 
ações criadoras, uma vez que simplesmente 
os educandos tinham a incumbência de 
reproduzir modelos pré-selecionados pelos 
professores. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 5. 
692, de 1971, torna-se obrigatório o ensino 
da Educação Artística (nova nomenclatura 
para as aulas de Arte), na Educação Básica, 
responsável por ministrar os conteúdos 
referentes às Artes Plásticas, Cênicas e 
Musicais.

Nesta circunstância, surgiu um novo  
desafio que era profissionalizar os 
professores, isto por que:
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Muitos professores não estavam 
habilitados e, menos ainda, preparados para 
o domínio de várias linguagens, que deveriam 
ser incluídas no conjunto das atividades 
artísticas (Artes Plásticas, Educação Musical, 
Arte Cênicas). Pra agravar a situação, durante 
os anos 70-80, tratou-se dessa formação de 
maneira indefinida: “... não é uma matéria, 
mas uma área bastante generosa e sem 
contornos fixos, flutuando ao sabor das 
tendências e dos interesses”. A Educação 
Artística demonstrava, em sua concepção 
e desenrolar, que o sistema educacional 
vigente estava enfrentando dificuldades 
de base na relação entre teorias e práticas. 
(BRASIL, 1997, p. 28-29)

A habilitação dos docentes era feita 
inicialmente por cursos de três anos, duração 
considerada curta, diante da responsabilidade 
de ensinar as três linguagens. Esta situação, 
foi substituída pelos cursos de Licenciatura 
Plena que, trazendo a habilitação por 
linguagem específica, trouxeram um pouco 
de esperança.

Os professores polivalentes tinham o 
desafio de trabalhar com todas as linguagens 
artísticas, gerando adaptações, sustentada 
pela ilusão de que este profissional dominaria 
os conteúdos essenciais. No entanto, 
ocorreu uma diminuição qualitativa dos 
saberes relacionados às especificidades de 
cada linguagem.

Os professores de Educação Artística, 
capacitados inicialmente em cursos 
de curta duração, tinham como única 
alternativa seguir documentos oficiais 
(guias curriculares) e livros didáticos em 
geral, que não explicitavam fundamentos, 

orientações teórico-metodológicas ou 
mesmo bibliográficas específicas. As 
próprias faculdades de Educação Artística, 
criadas especialmente para cobrir o mercado 
aberto pela lei, não estavam instrumentadas 
para a formação mais sólida do professor, 
oferecendo cursos eminentemente técnicos, 
sem bases conceituais. Desprestigiados, 
isolados e inseguros os professores 
tentavam equacionar um elenco de objetivos 
inatingíveis, com atividades múltiplas, 
envolvendo exercícios musicais, plásticos, 
corporais, sem conhecê-los bem, que eram 
justificados e divididos apenas pelas faixas 
etárias. (BRASIL, 1997, p. 29).

No decorrer da década de 70, o ensino 
da Educação Artística desenvolvida nas 
escolas brasileiras não se preocupava com 
o ensino da Arte, enquanto linguagem, 
devido à precariedade da formação docente 
e da prática pedagógica reducionista, 
voltada para ações de pintar, recortar, colar, 
cantar, valendo-se de modelos isolados e 
superficiais. 

Sendo assim, é possível afirmar que as 
tendências tradicionais e renovada não 
abordaram a visão crítica e reflexiva do 
ensino da arte, tampouco sua função social.

Iavelberg in Cavalcanti (1995, p.3-4) 
comenta sobre as mudanças curriculares 
nas práticas educativas, destacando a 
necessidade de reorientações no ensino da 
arte, isto por que:

Novos marcos curriculares vêm 
orientando as práticas educacionais. (...) O 
marco curricular pertinente aos propósitos 
deste trabalho vem sendo conceitualizado 
por educadores da Escola Construtivista, 
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compreendendo as questões da interação 
direta da criança com os objetos de 
conhecimento e, ainda, os aspectos sociais 
envolvidos nessa interação. O ensino da 
arte parece resistir a tais reorientações, o 
que aumenta a necessidade de trabalhos 
específicos tanto em relação aos objetos 
de conhecimento circunscritos à área 
como em relação à aprendizagem desses 
objetos, para que modos atualizados de ver 
a aprendizagem e a arte gerem propostas 
de ensino adequadas à natureza intrínseca 
dos objetos artísticos e aos seus modos de 
construção.

A década de 80 é marcada por uma 
mudança significativa com relação à arte da 
Arte, uma vez que se iniciou o movimento de 
Arte educadores no Brasil, tanto na educação 
formal e quanto informal, visando organizar 
a área de Arte no país.

Em 1987, ocorreu a criação da 
Federação de Arte educadores no Brasil 
(FAEB), cujo objetivo do movimento era 
discutir a valorização e o aprimoramento 
dos professores de Educação Artística, 
reconhecendo seu isolamento nas escolas 
e a fragilidade de conhecimentos e 
competências na área, almejando consolidar 
uma concepção mais abrangente da arte 
educação devida sua relevância social.

O movimento dos Arte educadores no 
Brasil, por meio de encontros e eventos 
universitários, promovidos por setores 
públicos e privados, gerou a elaboração de 
documentos e propostas de uma nova ação 
educativa em Arte, dos quais é pertinente 
destacar a Constituição Federal de 1988 e a 
LDB 9.394/96;

Em 1988, com a promulgação da 
Constituição, iniciam-se as discussões sobre 
a nova lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, que seria sancionada apenas em 
20 de dezembro de 1996. Convictos da 
importância de acesso escolar dos alunos de 
ensino básico também a área da Arte, houve 
manifestações e protestos de inúmeros 
educadores contrários a uma das versões da 
referida lei, que retirava a obrigatoriedade 
da área.

Com a Lei nº 9.394/96, revogam-se as 
disposições anteriores e Arte é considerada 
obrigatória na educação básica: “O 
ensino de arte constituirá componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis 
da educação básica, de forma a promover 
o desenvolvimento cultural dos alunos” 
(art.26§2º) (BRASIL, 1997, p. 30).

No final da década de 90, surgem às 
tendências curriculares mais modernas 
e revolucionárias para o ensino de Arte, 
no sentido de compreender este termo 
como área de conhecimento caracterizada 
por conteúdos próprios ligados à cultura. 
Sendo assim, para as grades curriculares fica 
instituída a disciplina Arte (antes denominada 
Educação Artística).

Dentre as várias propostas que estão 
sendo difundidas no Brasil na transição 
para o século XXI, destacam-se aquelas 
que têm se firmado pela abrangência e 
por envolver ações que, sem dúvida, estão 
interferindo na melhoria do ensino e da 
aprendizagem de arte. Trata-se de estudos 
sobre a educação estética, a estética do 
cotidiano, complementando a formação 
artística dos alunos. Ressalta-se ainda o 
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encaminhamento pedagógico-artístico que 
tem por premissa básica a integração do 
fazer artístico, a apreciação da obra de arte 
e sua contextualização histórica. (BRASIL, 
1997, p. 31).

Neste panorama histórico  
compreendemos a trajetória do ensino de 
arte no decorrer dos tempos até chegar à 
sociedade contemporânea.

Puccetti (2005) afirma que surge no Brasil 
à tendência reflexiva crítica fundamentada 
nos pressupostos sócio interacionistas de 
Vygotsky, considerando o educando como 
ser histórico social, cabendo à escola a 
função de mediar o acesso ao conhecimento, 
por meio de ações intencionais e criativas.

No campo da arte, esses fundamentos 
rompem com o modelo tecnicista, 
reprodutivista e individualista, nascendo uma 
abordagem interdisciplinar, valorizando-a 
como uma importante linguagem no processo 
de formação humana e expressão da visão 
de mundo.

A abordagem crítico reflexiva pauta-
se na concepção integral do homem que 
interpreta o mundo em que vive, ressaltando 
a educação como um processo pelo qual 
o sujeito constrói o seu saber de maneira 
participativa, ativa e criativa.

Barbosa (1986), com apoio de demais 
adeptos que lutaram para que a Arte 
ganhasse um espaço merecido no campo da 
educação, apresenta o conceito de tríade do 
conhecimento pautado nas experiências de 
produzir, apreciar e contextualizar, sempre 
no sentido de que essa tríade possibilita aos 
educandos, além do desenvolvimento de 
habilidades ao fazer, prepará-los para apreciar 

o que foi produzido, bem como estender a 
sua leitura estética para contextualizar por 
meio da história o que se realiza no mundo.

Produzir refere-se ao fazer artístico (como 
expressão, construção, representação) 
e ao conjunto de informações a ele 
relacionadas, no âmbito do fazer do aluno 
e do desenvolvimento de seu percurso de 
criação. O ato de produzir realiza-se por meio 
da experimentação e uso das linguagens 
artísticas.

Apreciar refere-se ao âmbito da recepção, 
incluindo percepção, decodificação, 
interpretação, fruição de arte e do universo 
a ela relacionado. A ação de apreciar abrange 
a produção artística do aluno e de seus 
colegas, a produção histórico-social em sua 
diversidade, a identificação de qualidades 
estéticas e significados artísticos no 
cotidiano, nas mídias, na indústria cultural, 
nas práticas populares no meio ambiente.

Contextualizar é situar o conhecimento do 
próprio trabalho artístico, dos colegas e da 
arte como produto social e histórico, o que 
desvela a existência de múltiplas culturas e 
subjetividades. (BRASIL, 1998ª, p. 50)

De acordo com Barbosa (1986) a proposta 
triangular consiste em três abordagens 
objetivando a construção efetiva de 
conhecimentos em Arte: contextualização 
histórica, fazer artístico e apreciação artística, 
na qual o educando deve ter a oportunidade 
de contextualizar, apreciar e criar para que 
tenha um aprendizado significativo na área 
de Arte, conforme a síntese da ilustração 
abaixo:
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Segundo Barbosa (1998 p. 40): “A 
educação cultural que se pretende com a 
proposta triangular é uma educação crítica 
do conhecimento construído pelo próprio 
aluno, com a mediação do professor, acerca 
do mundo visual e não uma ‘educação 
bancária’”.

Barbosa (1986) ao apresentar a 
abordagem triangular contribui com 
mudanças significativas, com destaque para 
o surgimento do termo “leitura” que se 
incorporou ao vocabulário dos professores 
de arte, instigando a leitura de imagens, de 
objetos, de obras de arte.

Nesta perspectiva, Barbosa (2001, p. 
45) afirma que o redimensionamento no 
ensino de Arte é de suma importância 
para a realização de uma prática educativa 
que valorize a linguagem artística e, 
consequentemente, seja capaz de contribuir 
com o desenvolvimento integral do educando, 
ressaltando a aprendizagem estética visual, 

uma vez que;
Não há, tampouco, nenhuma razão 

constrangedora que nos faça duvidar ou 
negar que as atividades de arte na sala 
de aula possam promover crescimentos 
pessoais, independente do valor ou da 
resposta estética. Talvez a arte possa 
tornar alguém mais criativo em geral (o que 
quer que isso queira dizer). Talvez possa 
fazê-lo perceber seu contexto físico ou 
social mais objetivamente. Talvez possa 
ajudá-lo a resolver suas inadequações 
emocionais, aumentar seu QI, enriquecer 
sua aposentadoria ou promover a paz 
mundial e a boa vontade entre os homens. O 
ponto sobre o qual queremos insistir é que 
todos esses outros aspectos do crescimento 
individual não são ou não deveriam ser o 
principal foco para o professor de artes 
plásticas; que a sua principal referência 
deveria ser o progresso no domínio dos 
procedimentos estético-visuais. Se outros 
benefícios colaterais resultam das atividades 
de arte, tanto melhor. Se, no entanto, 
eles não ocorrem, o papel educacional da 
arte não terá sido traído-contanto que o 
crescimento das capacidades estético-visuais 
tenha se efetuado. Consequentemente, 
estou sugerindo que avaliemos, o mais 
objetivamente possível, tudo aquilo que 
fazemos na sala de aula e que reorientemos 
nossa conduta numa direção que trate mais 
especificamente da aprendizagem em arte 
do que do desenvolvimento pessoal de 
qualidade não necessariamente relacionada 
com arte. Em resumo, estou propondo que, 
de fato, devolvamos a arte a arte-educação.

Partindo das afirmações de Ferraz e 
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Fusari (1993), o conceito de arte educação é 
recente no contexto educacional brasileiro, 
cujo princípio que o embasa “é ver a arte não 
apenas como uma das metas da educação, 
mas sim como seu próprio processo, que é 
considerado criador”.

Neste contexto, a arte é uma forma de 
produção social, uma linguagem, um meio 
de comunicação que deve ser aprendido de 
maneira contextualizada e significativa, para 
propiciar ampliação e percepção estética dos 
educandos.

Este novo paradigma da arte representa 
um grande desafio para os professores que 
precisam rever seus conceitos e aprimorar 
seu fazer pedagógico, rompendo com o 
modelo elitista e erudito para buscar uma 
mudança de olhar e, portanto, de concepção 
de educação e de arte, a fim de realizar um 
trabalho significativo e criativo, colocando 
em prática a teoria crítico reflexiva.

Com base nos estudo de Fusari e Ferraz 
(1993, p.19) a Arte age como um meio 
reflexivo das produções individuais por meio 
de vivências grupais, desafiando as crianças 
a se expressar, uma vez que:

A Educação através da Arte é, na verdade, 
um movimento educativo e cultural que busca 
a constituição de um ser humano completo, 
total, dentro dos moldes do pensamento 
idealista e democrático. Valorizando no ser 
humano os aspectos intelectuais, morais 
e estéticos, procurando despertar sua 
consciência individual, harmonizada ao 
grupo social ao qual pertence.

No cotidiano da educação escolar, a 
Arte compõe o currículo compartilhando 
com as demais disciplinas um projeto de 

envolvimento individual e coletivo. Sendo 
assim, pensar em educar por meio da 
Arte é visualizar a educação por meio da 
sensibilidade, incentivando e aguçando 
o desenvolvimento racional, mediante 
interações entre o sentir, pensar e agir.

Barbieri (2012, p. 18-19) sustenta que 
“(...) Ao favorecer o desenvolvimento da 
sensibilidade e da percepção estéticas, 
o ensino da arte na educação infantil 
proporciona às crianças que leiam e 
interpretem do seu jeito o mundo que 
as rodeia e, assim, se transformem e o 
transformem”.

A arte é uma forma de expressão, por 
intermédio da qual as crianças, jovens e 
adultos representam suas visões de mundo 
que são repletas de significados, conforme 
as diferentes culturas, revelando de modo 
singular suas emoções, descobertas, 
pensamentos, sensações, conhecimentos.

A interação entre a razão e a sensibilidade, 
registrados nos processos criativos de 
produção artística se constituem como uma 
representação simbólica do mundo interior e 
exterior.

Neste atual cenário, ocorre a valorização 
da cultura e um novo modo de construir 
conhecimentos, evidenciando a função da 
arte, diante das necessidades educacionais 
contemporâneas, nas quais os educandos 
são considerados como seres ativos, capazes 
de criar, inovar e transformar.

A arte tem o poderoso papel de atuar 
de maneira indissociável com os demais 
campos de experiência que compõe o 
Currículo na Educação Infantil, tornando 
a criança protagonista de seus percursos 
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criativos ao ter a oportunidade de expressar 
seus sentimentos, pensamentos, suas 
observações, sua imaginação e os desejos que 
impulsionam seu processo de aprendizagem, 
de diferentes maneiras.

Dessa forma, torna-se claro a relevância 
de romper com as metodologias voltadas 
para as atividades escolares baseadas 
estritamente no fazer gráfico ou plástico dos 
alunos, desvinculadas da origem desta área 
que constitui a arte como uma linguagem em 
si mesma, conforme afirma Kehrwald (2001, 
p. 21) “aprendia-se arte sem ver arte, o que é 
o mesmo que aprender a ler sem ter acesso 
aos livros”.

Com base nas Orientações Curriculares: 
expectativas de aprendizagens e orientações 
didáticas para Educação Infantil (2007, p. 
117) é possível afirmar que:

Na perspectiva de apontar orientações 
didáticas comuns à exploração da 
expressividade, pode-se dizer que, no 
trabalho educativo, a história da arte e as 
produções dos artistas nos diferentes campos 
(artes visuais, dança, teatro, música, etc.) não 
estão postas como objeto em si mesmo, mas 
sim a serviço do processo criativo da criança, 
da construção de modos de fazer e pensar 
(...). Além disso, a experiência expressiva não 
depende de uma busca desenfreada a fazer 
mais e mais. Tão importante quanto fazer, é 
ver, apreciar, fruir. O tempo de fazer deve ser 
equilibrado com o tempo de olhar, pensar, 
imaginar e conhecer processos de produção.

Cabe salientar que o trabalho de arte com 
as crianças deve fundamentar-se em ações 
contextualizadas, criativas e significativas 
que possibilitem a construção de processos 

de produção e apreciação, instigando a 
valorização da trajetória expressiva.

Portanto, o professor desempenha um 
papel importante ao agir como mediador, 
problematizando e oportunizando 
experiências que contribuam para a 
efetivação de um percurso artístico singular 
e peculiar para cada criança. 

O TRABALHO COM 
PROJETOS DE ARTE NA 
PRIMEIRA INFÂNCIA

A arte na primeira infância é essencial para 
o desenvolvimento da criança pequena que 
tem necessidade de descobrir o mundo por 
meio do movimento investigativo, podendo 
gerar ricas possibilidades de explorações e 
descobertas.

A arte tem o poder de aguçar os sentidos, 
aprimorar a sensibilidade e a percepção de 
si, do outro e do meio em que a criança está 
inserida. Neste contexto, Horn (2004, p. 
16) ressalta a importância da mediação para 
que a criança se desenvolva, desde o seu 
nascimento, isto por que:

Diferentemente dos animais, ao nascer, 
a criança é desprovida de meios que lhe 
possibilitam agir sobre o mundo que a cerca. 
Nesse rico processo, a mediação do grupo na 
relação do indivíduo com o meio, estrutura 
relações com o mundo físico e social. 
Portanto, em alguma medida, é necessário 
que a mediação humana se interponha entre 
o indivíduo e o meio físico, e isso ocorre 
através de pessoas, dos grupos e de todas as 
relações culturais. 
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Na primeira infância a criança se mostra 
curiosa, com a mente povoada de invenções, 
revelando uma vontade de fazer descobertas 
mediante o movimento criativo. Para tanto, 
precisa vivenciar experiências em um 
ambiente educativo desafiador, capaz de 
contribuir com o desenvolvimento de suas 
potencialidades.

Barbieri (2012, p. 27) destaca a importância 
da arte na vida de cada criança, afirmando 
que:

As crianças trazem questões de suas vidas 
em seus trabalhos de arte. Muitas vezes, 
desenham e pintam contando histórias, 
misturando super-herói, com vizinho. A 
escola pode ser espaço para construir e 
reconstruir o mundo, poder falar sobre a vida 
e se sentir pertencente a essa comunidade, 
logo, livre para se expressar. Essa ampliação 
de campo significa ampliar horizontes.

É de suma importância que o cultivo da 
expressão infantil no campo da visualidade 
ocorra por meio de experiências intencionais, 
visto que auxilia a criança a aprender a 
transformar os objetos em instrumentos 
de arte por meio da multiplicidade de 
estratégias e suportes, explorando materiais 
e seu próprio corpo.

Com base nos estudos de Barbieri 
(2012, p. 30) é possível afirmar que palavra 
experiência tem um grande valor no contexto 
educativo, visto que “(...) Cada experiência 
que temos é única e, portanto intransferível. 
Experiências podem ser compartilhadas, mas 
jamais transferidas para outras pessoas”.

Segundo as Orientações Curriculares: 
expectativas de aprendizagens e orientações 
didáticas para a Educação Infantil (2007, p. 

131),
Todas as crianças manifestam uma 

curiosidade própria de quem está 
desvendando o mundo. Não se pode dizer 
que essa curiosidade seja natural, tampouco 
se pode afirmar que a criatividade seja um 
dom inato. A manutenção da curiosidade 
e o desenvolvimento da criatividade são 
consequências de um ambiente mais 
interativo, problematizador, diversificado e 
aberto às explorações infantis.

O professor que trabalha com arte na 
Educação Infantil tem um papel primordial 
de observar as ações das crianças e escutá-
las no decorrer de suas criações, atuando 
como mediador atento, interpretando suas 
vivências, para propiciar novas experiências 
que enriqueçam seu universo expressivo, 
assegurando condições e valorizando 
o tempo para que possam se dedicar a 
realização de seus trabalhos artísticos.

Uma das propostas mais significativas para 
se trabalhar na educação infantil é por meio 
da elaboração de projetos, considerando as 
necessidades e os interesses das crianças, 
sustentado pela pesquisa. 

Barbosa e Horn (2008, p. 26) afirmam 
que a concepção de projetos é ampla, 
compreendendo uma aprendizagem global, 
uma vez que;

Essa visão propicia a passagem de uma 
perspectiva da aprendizagem individual 
e racional para uma perspectiva social e 
multidimensional. Destaca-se a concepção 
de que os processos de aprendizagem são 
racionais, sensoriais, práticos, emocionais 
e sociais ao mesmo tempo, isto é, todas as 
dimensões da vida- a emoção, a cognição, 
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a corporeidade- estão em ação quando se 
aprende. Portanto, as práticas educativas 
devem levar em conta os vários aspectos 
humanos quando o objetivo é auxiliar aos 
alunos a interpretar e compreender o mundo 
que os circunda e a si mesmos. Nesse sentido, 
para provocar aprendizagens, é preciso fazer 
conexões e relações entre sentimentos, 
ideias, palavras, gestos e ações.

As crianças pequenas têm muita  
disposição para fazer explorações, 
descobrindo novos usos e possibilidades 
para os objetos e materiais que tem acesso 
no seu cotidiano, podendo transformar tudo 
em arte. Para tanto, precisam encontrar um 
ambiente fértil para criação.

Segundo Moreira (2002, p. 80) a criança 
precisa de espaço para dar vazão a sua 
criatividade, visto que:

A arte, enquanto discurso incontrolável, 
inquieta e repropõe. A criança traz consigo 
esta inquietação, este “estranhamento” que 
é o ser da poesia. Precisa então de espaço 
onde possa dar vazão à sua criatividade, com 
lápis, tinta, madeira ou o que estiver a sua 
disposição.

Nesta perspectiva, é fundamental repensar 
a postura dos professores que devem se 
apresentar como seres brincantes e arteiros, 
assim como são as crianças pequenas, 
possibilitando a rica oportunidade de fazer 
arte e aprender em companhia.

Parafraseando Barbieri (2012) o lugar 
do professor que trabalha com arte se 
assemelha a de um artista quando lida com 
a possibilidade da criação de novos sentidos 
mediante a investigação compartilhada com 
as crianças.

De acordo com Kramer (1999, p. 123) 
é importante reconhecer a infância e sua 
especificidade, para que a criança tenha 
possibilidade de aguçar a sua imaginação e 
criar, uma vez que:

Muitos estudos criticam a dominação que 
ainda está presente na educação infantil; o 
adultocentrismo marca as produções teóricas 
e as instituições. Reconhecer na infância 
sua especificidade – sua capacidade de 
imaginar, fantasiar e criar – exige que muitas 
medidas sejam tomadas. Entender que as 
crianças têm um olhar crítico que vira pelo 
avesso a ordem das coisas, que subverte o 
sentido da história, requer que se conheçam 
as crianças, o que fazem. De que brincam, 
como inventam, de que falam. 

 Reconhecer a especificidade da infância 
requer que professores elaborarem 
projetos com as crianças que valorizem 
seu protagonismo, por meio de variadas 
experiências criativas por intermédio da 
exploração de materiais, meios e suportes, 
primando pela ação investigativa, pautada 
na criação, apreciação e descoberta. 

As Orientações Curriculares:  
expectativas de aprendizagens e orientações 
didáticas para a Educação Infantil (2007, 
p. 129) destacam também a relevância 
das crianças terem acesso a repertórios 
de referência objetivando alimentar a 
curiosidade infantil, isto por que:

Além desses fazeres, a criança pode 
construir ao longo de sua experiência na 
educação infantil alguns fundamentos das 
linguagens visuais tais como ritmo, contraste, 
tamanho, cor etc. e que se relacionam com 
outras linguagens. Tais conhecimentos se 
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constroem na leitura, fruição e produção 
de atividades culturalmente organizadas 
tais como: desenho, pintura, escultura, 
modelagem, colagem, gravura, fotografia, 
instalações e outras manifestações 
contemporâneas. Tais experiências 
constituem o repertório pessoal de referência 
que é também alimentado pelo contato com 
as imagens e pesquisas em livros e mídias 
variadas, visitas a museus e espaços de 
produção e de divulgação da arte.

Todas as informações visuais que  
compõem o espaço educativo se  
transformam em fontes de inspiração para 
as crianças, constituindo-se como repertório 
de imagens de referências, instigando 
o desenvolvimento do seu potencial 
expressivo.

É preciso que a criança tenha 
aprendizagens significativas, sustentadas 
pela oportunidade de brincar enquanto 
realiza suas produções artísticas nos quais 
os atos de criar e se expressar se apresentem 
como indissociáveis, pois o corpo participa 
inteiro da experiência criadora. 

Partindo das afirmações de Aroeira, Soares 
e Mendes (1996, p. 51) é possível destacar 
que:

A atividade artística, que no universo 
adulto tem um sentido estético, assume uma 
dimensão muito mais ampla para a criança. 
O ato de desenhar ou pintar é carregado de 
significados e reflete, para além do efeito 
visível, um retrato da criança, pois tudo o 
que ela desenha diz respeito a experiências 
anteriores em relação ao objeto desenhado. 
O mundo visto sob seus olhos entrever 
sonhos, dúvidas e sentimentos. Por isso, 

quando observamos a produção artística 
de uma criança podemos perceber ali 
uma série de elementos indicativos de seu 
desenvolvimento emocional, intelectual, 
perceptual e social.

É de suma importância que o professor 
de Educação Infantil possibilite a liberdade 
de escolha da criança, alimentando seu 
processo de investigação artística, por meio 
do cultivo da sua curiosidade infantil, fato 
que se constitui como um desafio que pode 
ser resolvido por meio de projetos.

A palavra projeto nos remete a ideia 
de planejar, ou seja, pensar ou fazer uma 
ação direcionada para o futuro. Sendo 
assim, projeto se constitui como um plano 
de trabalho, organizado valendo-se de 
uma motivação ou problematização, com 
objetivos delineados.

Planejar um projeto é abrir as portas 
para um universo de possibilidades de 
ações e experiências, cujos percursos serão 
construídos de forma compartilhada pelos 
professores e crianças, considerando suas 
reais necessidades e interesses.

O trabalho com projetos é uma maneira de 
organizar as práticas educativas, permitindo 
ações criativas, bem como instigando a 
autoria individual e coletiva, por meio de ricas 
situações de aprendizagem que possibilitam 
a cooperação e a autonomia.

Conforme salienta Barbosa e Horn 
(2008, p. 33) “O projeto não é uma simples 
representação do futuro, do amanhã, do 
possível, de uma ideia; é o futuro a fazer, 
um amanhã a concretizar, um possível a 
transformar em real, uma ideia a transformar 
em ato”.
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Parafraseando Barbosa e Horn (2008) 
pode-se afirmar que os projetos ocorrem 
em diferentes dimensões: o projeto político 
pedagógico da unidade escolar; projetos 
planejados pela escola para serem realizados 
com a comunidade educativa; projetos 
elaborados pelos professores para ser 
realizados com as crianças e suas respectivas 
famílias; e os projetos que surgem do 
interesse das crianças.

Barbosa e Horn (2008, p. 71-72) explanam 
sobre a realização de projetos na educação 
infantil, comentando sobre a mudança de 
visão antes assistencialista e atualmente 
mediada pela concepção educativa, 
afirmando que:

Entre os diferentes níveis de escolaridade, 
a creche aparece como aquele no qual 
muitos acreditam não ser possível trabalhar 
com projetos de trabalho. Alguns fatores 
corroboram para isso, como, por exemplo, o 
fato de essa etapa de ensino estar atrelada, 
na sua origem, às questões relativas somente 
a cuidados com a saúde e com a higiene 
e, consequentemente, não ser necessário 
preocupar-se com a aprendizagem. 
Nesse entendimento, as crianças muito 
pequenas não necessitariam de um trabalho 
didaticamente organizado, pois ainda não 
teriam condições de aprender. Com os 
avanços das pesquisas na área e em estudos 
de teóricos mais contemporâneos, tal crença 
mudou radicalmente. Os estudos de Piaget, 
Wallon e Vygotsky, entre outros, demonstram 
que as crianças aprendem desde que nascem.

Ao nortear a prática pedagógica na 
proposta de trabalho com projetos na 
educação infantil os professores incentivam 

as crianças pequenas a pensarem sobre 
questões importantes, refletirem sobre sua 
realidade e registrarem suas experiências, 
pois são realizados com sua participação 
ativa, valorizando seu potencial criador.

Holm (2007, p. 14) comenta sobre a 
capacidade da criança se encantar com o 
mundo e criar com elementos inusitados, 
isto por que:

As crianças, hoje, são fantásticas, elas 
são curiosas, investigativas, livres dos 
pensamentos convencionais, imaginativas, 
cheias de energia, coragem, encanto e 
autenticidade. A capacidade natural que a 
criança tem de parar frente a qualquer coisa 
e maravilhar-se é poderosa.

Nas palavras de Oliveira-Formosinho 
(2011, p. 18) “As expressões, as tintas e 
os pincéis são indispensáveis para estas 
crianças. Ajudam-nas a ver, representar, 
criar, narrar”.

O professor desempenha um papel 
fundamental ao mediar às produções 
artísticas, criando contextos significativos, 
organizando propostas de experiências 
capazes de aguçar a participação ativa e 
criativa das crianças pequenas que podem 
e devem brincar com os meios (tintas, giz 
de cera, carvão, lápis de cor), brincar com 
materiais (pincéis, rolos, esponjas) e brincar 
com a diversidade de suportes (chão, parede, 
papel, papelão, plástico).

As crianças pequenas têm grande prazer 
de brincar com seu próprio corpo e interagir 
com o outro por intermédio de materiais, 
meios e suportes, necessitando participar de 
momentos de produção artística por meio de 
desenhos, pinturas, colagens, modelagens, 
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Marechal Juarez Távora.As práticas pedagógicas voltadas ao ensino de arte, numa 

perspectiva de lúdica, criativa e participativa devem construir 
uma relação íntima entre arte e vida, bem como as ações de 
interagir e conhecer; fazer, expressar e comunicar, por meio 
de experiências que favoreçam a exploração, descoberta e 
criação valendo-se das ações individuais e coletivas.

Nesta perspectiva, é de suma importância que crianças 
pequenas tenham acesso a uma prática educativa pautada 
na intencionalidade estética e artística, redesenhando o 
ensino de arte na primeira infância.

Por meio de projetos as crianças podem entrar em 
contato com um universo de informações e possibilidades 
de expressão, passando a interpretar melhor o mundo 
circundante por meio da arte.

O papel do professor é de suma importância, enquanto 
mediador de intervenções pertinentes, que devem se traduzir 
em experiências voltadas ao fazer artístico e a apreciação, 
num ambiente organizado, atrativo e contextualizado.

Puccetti (2005) destaca a importância de uma proposta de 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

esculturas que valorizem mais o percurso criador do que o 
produto final, devido à relevância de experiência.

A pintura e a plasticidade do material se sobressaem 
entre as opções de artes visuais para as crianças pequenas 
se apresentando como um convite para mistura de cores, 
efeitos e sensações.

Os conteúdos selecionados nas experiências de arte 
podem ser compostos pelas vivências artísticas, estéticas e 
culturais, as quais devem ser trabalhadas desde a primeira 
infância.

Nesta perspectiva, o professor por meio de projetos pode 
apresentar a produção artística criada pela humanidade, 
instigando a apreciação estética, social e cultural, 
contribuindo com o enriquecimento do repertório visual e 
investindo na formação de crianças criativas e conscientes 
do seu potencial criador.
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trabalho com a Arte na educação que valorize 
a diversidade cultural dos educandos, 
em seus respectivos contextos sociais e 
históricos, instigando a ampliação dos seus 
conhecimentos a respeito da história da arte 
construída pela humanidade.

Nesta perspectiva, a proposta triangular 
de Barbosa (1986), assim como as pesquisas 
de Barbieri (2012) e Szpigel (2000) destacam 
a valor da mediação e da intervenção na 
construção da trajetória criativa do educando, 

mediante as ações de interpretação pessoal, 
estética e produção criadora.

Portanto, trabalhar com artes visuais 
na primeira infância exige romper com os 
desenhos para colorir e com atividades que 
limitam as crianças a copiar e reproduzir 
modelos preestabelecidos. É necessário ir 
além da reprodução e envolver as crianças 
em processos de criação nas diferentes 
perspectivas da linguagem artística, a fim de 
que sejam instigadas a brincar e inventar.
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AS CONTRIBUIÇÕES DA
PSICOMOTRICIDADE E DA 
PSICOPEDAGOGIA PARA A 
APRENDIZAGEM NOS ANOS 
INICIAIS DAS CRIANÇAS
RESUMO: Neste trabalho serão abordadas questões com o objetivo de trazer alguns 
conceitos sobre a relevância da Psicopedagogia e da Psicomotricidade para o Ensino Infantil, 
apontando o comedimento e o desenvolvimento motor e intelectual da criança. Esse artigo 
tem caráter predominante qualitativo.  Busca-se entender a importância de psicomotricidade 
e da psicopedagogia, como elas, estão vinculadas ao percurso de alfabetização e suas 
contribuições para a aprendizagem das crianças. Visto que, a essência da educação 
psicomotora é base principal para o itinerário de aprendizagem das crianças. Dessa maneira, 
tenta-se compreender como essas duas áreas contribuem para o desenvolvimento global da 
criança, considerando o físico, o afetivo e o cognitivo.

Palavras-Chave: Criança; Educação; Global; Psicomotricidade; Psicopedagogia.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como finalidade 
apresentar a história, conceitos, objetivos, 
e relevância do percurso da Psicopedagogia 
e da Psicomotricidade para os primeiros 
anos de escolarização das crianças e suas 
contribuições para a aprendizagem infantil.

Para a compreensão do tema é importante 
observar a priori definições e conceitos, 
da Psicopedagogia no Brasil e a tentativa 
de absorver de cada fase, respostas que 
descrevem como áreas tão distintas podem 
se completar, formando um novo paradigma 
que apontam soluções em rumos diferentes, 
porém com objetivos semelhantes.

As abordagens foram apresentadas em 
capítulos. No primeiro capítulo o tema será 
sobre o histórico, definições, relevância e 
as contribuições da Psicopedagogia para o 
ensino e aprendizagem.

Esse artigo descreve sobre a 
Psicomotricidade e sua importância na 
educação infantil; observando as etapas do 
desenvolvimento infantil; e os estágios do 
desenvolvimento segundo Piaget. O assunto 
será um breve olhar sobre o desenvolvimento 
infantil e sua relação com a psicomotricidade; 
a educação psicomotora e o desenvolvimento 
motor e a influência que a psicomotricidade 
tem no processo da aprendizagem e as 
etapas do desenvolvimento.

Esse estudo, ainda observa o princípio 
da psicopedagogia e como ela chegou ao 
Brasil, o que permeiam a educação infantil e 
como a escola atende a sociedade. E o papel 
a psicopedagogia no processo da educação 
como um todo.

Baseando-se na conjectura de que o 
professor, no seio da unidade de ensino, 
deve assumir um perfil de pesquisador-
observador, o que colaborará para a execução 
dos propósitos da educação como um todo.

Portanto para entendermos o papel 
da psicomotricidade nos primeiros anos 
escolares é necessário, definir o que significa 
desenvolvimento motor e as suas relações 
com a aprendizagem.

Esses estudos justificam-se pela 
necessidade de entender como as 
questões da psicomotricidade e a auxílio 
da psicopedagogia podem contribuir nas 
escolas, vislumbrando a aprendizagem 
integral dos educandos, e como a formação 
dos profissionais de educação, mostra-se 
pertinente para que as crianças possam ter 
maiores possibilidades de aprendizado.

Uma vez que, de fato, observa-se que os 
educadores na sua maioria não demonstram 
interesse em entender sobre a importância 
do desenvolvimento psicomotor dos 
seus educandos e quão são importante 
as contribuições da psicopedagogia e da 
psicomotricidade para a educação.

“Não se concebe um psicopedagogo que 
trabalhe com o corpo estático e desconheça 
os movimentos desse no aprender. Não se 
concebe um psicomotricista que trabalhe 
com o corpo em movimento e não conheça 
o corpo discursivo do sujeito que aprende. 
É preciso que haja uma interdisciplinaridade 
na ação ensinar-aprender para que o sujeito 
que aprende seja compreendido em sua 
totalidade, mesmo dentro de uma abordagem 
específica”. (Costa, 2001).
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DESCOBERTA DA 
PSICOPEDAGOGIA

Em 1946 foram fundados os primeiros 
Centros Psicopedagógicos na Europa, por 
J. Boutonier e George Mauco, com direção 
médica e pedagógica. Estes centros uniam 
conhecimentos das áreas de Psicologia, 
Psicanálise e Pedagogia, neles tentavam 
readaptar crianças com comportamentos 
socialmente inadequados na escola ou no 
lar e atender crianças com impedimentos de 
aprendizagem apesar demonstrarem serem 
inteligentes. (MERY apud BOSSA, 2000, p. 
39).

Estudavam uma coerência e abrangência 
entre conhecimentos psicanalíticos e 
pedagógicos por pesquisadores, psiquiatras, 
neuro-psiquiatras e educadores, entre eles 
Montessori, Decroly, Seguin e Esquirol, 
preocupados com fatores que intervinham 
em particular na aprendizagem, coordenação 
e planejamento de técnicas a serem aplicadas 
a princípio na educação infantil.

Nessa época a realidade contava com 
muitos impedimentos e obstáculos por conta 
da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) em 
decurso, e a Era Industrial, que nesse momento 
apresentava duas grandes preocupações: a 
produtividade, focando lucros, e sua maior 
inimiga, a apatia, dificuldade que alguns 
trabalhadores apresentavam para produzir, 
observados somente após o contrato, 
gerando desmotivação e abandono do cargo.

Aconteceram diversos casos semelhantes 
em áreas diferentes, a medicina passou então 
a observar convergências em tais operários, 
desconfiando a princípio de problemas que 

desencorajavam os mesmos de fora para 
dentro, ou seja, o meio, a forma como eram 
conduzidos, administrados, e concluiu-se 
que esse não era o mal, a insatisfação não era 
com o trabalho a ser realizado e sim a falta 
de capacidade em executá-lo, não percebida 
no ato da contratação.

Houve uma mudança nas diretrizes após 
tal conclusão, ao contrário de se punir o 
empregado ou esperar que ele abdicasse 
ou abandonasse simplesmente o trabalho, 
passou-se então a observar as supostas 
dificuldades e estudar suas causas, para em 
seguida pesquisar e apontar alternativas 
para retificações.

No decorrer de dois séculos, tempo que 
durou a Sociedade Industrial (1750-1950), o 
maior desafio foi a eficiência, isto é, fazer o 
maior número de coisas no menor tempo, da 
melhor forma possível.

A educação era vista como uma forma 
de controlar e preparar o indivíduo para o 
trabalho, sendo do mais simples até o mais 
complicado, e a sociedade capitalista visava 
sujeitos aptos para os diversos afazeres e 
trabalhos. 

Passado algum tempo saindo da era 
industrial para a era das novas tecnologias, os 
sujeitos são agora controlados não só pelas 
estações do ano, ou pela escola, passam 
também a receber influências dos meios de 
comunicação, o que provoca um aumento 
das interações  entre os povos. Com a difusão 
de novas tecnologias e a mudança na base 
econômica, a sociedade já não se baseava 
mais na produção agrícola, nem na indústria, 
mas na produção de informações, serviços, 
símbolos (semiótica) e estética.
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Com um conjunto de situações provocadas 
pelo advento da indústria, tais como: o 
aumento da vida média da população, o 
desenvolvimento tecnológico, a difusão da 
escolarização e da mídia, o trabalho intelectual 
agora mais frequente que o manual, e a 
criatividade, mais importante que a simples 
execução de tarefas, passou-se a priorizar 
a qualidade de vida, a parte intelectual e a 
desestruturação do tempo e do espaço, ou 
seja, fazer uma mesma coisa em tempos e 
lugares diferentes simultaneamente, esse 
período é conhecido como a era da Tecnologia 
Informação e Conhecimentos (TICs), o que 
vem oferecer suas contribuições para o 
início dos estudos de casos e pesquisas nas 
questões das dificuldades de aprendizagens.

O LUGAR DA 
PSICOPEDAGOGIA O LUGAR 
DA PSICOPEDAGOGIA

No âmbito da saúde, a medicina contava 
apenas com três áreas preocupadas com 
tais estudos: a oftalmologia, neurologia 
e psiquiatria, que já vinham pesquisando 
soldados atingidos aparentemente no 
mesmo ponto cerebral e com retornos 
completamente diferentes. Antes do acidente 
todos apresentavam comportamento básico, 
comum, e após a cirurgia e ou tratamento, 
mostravam-se irregulares, alguns sem 
nenhum prejuízo motor ou cerebral e outros 
com perdas diferenciadas, diagnosticadas 
em níveis pequenos, médios até severos. 

 Segundo GEARHART (1978) os 
esforços de estudiosos americanos, como 

Samuel Orton, resultaram em processos de 
tratamento altamente desenvolvidos dessas 
dificuldades, que incluíam, além de médicos, 
também psicólogos, foniatras, pedagogos 
e professores, que atendiam em clínicas, 
seguindo um modelo multidisciplinar. 

Esses procedimentos se iniciaram  
focando o comportamento, reflexo e 
rendimento adulto, seguindo numa linha 
de pesquisa que a longo prazo mostrou-se 
com seus efeitos e causas surgidos ainda  
na infância, que por falta de recursos e   
estudos mais elaborados, sem resultarem 
num laudo, passavam despercebido 
e só considerado na idade adulta no 
período de desempenho de funções e/ou 
responsabilidades.

Algumas dessas providências já haviam 
sido tomadas também na América do 
Norte, onde tal percurso enfatizava a priori 
conhecimentos clínicos em relação aos 
bloqueios para aprendizagem.  Começaram 
aparecer diversos rótulos, diferenciando os 
incapazes, inteligentes, deficientes mentais, 
deficientes físicos e os sensoriais.

Com tudo isso, BOSSA (1994) 
complementa, o movimento europeu acabou 
por originar a Psicopedagogia, ao passo que  
o movimento americano proliferou a crença 
de que os problemas de aprendizagem 
possuíam causas orgânicas e precisavam de 
atendimento especializado, influenciando 
parte do movimento da Psicologia Escolar 
que, nessa época, determinava a forma de 
tratamento dada ao fracasso escolar.

Esses conceitos aos poucos foram- se 
proliferando, entusiasmando inclusive 
outros países latinos americanos (Argentina)  
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que com índice alto de deficientes de 
aprendizagem, buscavam há mais de 3 
décadas,  um novo método de trabalho de 
inclusão e reeducação escolar. Adotando 
então o currículo da Psicanálise e da 
Psicologia Genética, incluindo dados das 
áreas de linguagem e psicomotricidade, que 
somadas, favoreceriam a apresentação de 
resultados mais confiáveis.

Essas informações europeias e americanas 
acabaram chegando ao Brasil pela da 
Argentina, ressaltando ainda que Buenos 
Aires, foi a primeira cidade a oferecer o 
curso de Psicopedagogia, contando também 
com renomados profissionais como Dr. 
Quirós, Jacob Feldmann, Sara Pain, Alícia 
Fernandez, Ana Maria Muniz e Jorge Visca, 
responsáveis pelo início da construção 
e desenvolvimento de todo nosso 
conhecimento psicopedagógico.

A PSICOPEDAGOGIA SURGE 
NO BRASIL

Pode-se afirmar que a Psicopedagogia 
chegou ao Brasil efetivamente na década de 
70, que até então, associava as dificuldades 
de aprendizagem às disfunções neurológicas, 
denominada DCM - Disfunção Cerebral 
Mínima, camuflando problemas sócios 
pedagógicos. A princípio baseou-se em 
modelos médicos de atuação, acompanhando 
Buenos Aires, onde os Centros de Saúde 
Mental e equipes de psicopedagogos atuavam 
fazendo diagnósticos e tratamento. Só então 
se formaram grupos de estudo em Porto 
Alegre- Rio Grande do Sul, com cursos de 
formação de especialistas em Psicopedagogia 

na Clínica Médico-Pedagógica com duração 
de dois anos.

Estes estudiosos perceberam que após 
um ano de tratamento os problemas de 
aprendizagem de seus pacientes já estavam 
sanados, porém os mesmos não ofereciam 
condições para alta, pois apresentavam 
agora um distúrbio de personalidade 
como deslocamento de sintoma, notando 
a necessidade de focar o olhar e a escuta 
clínica psicanalítica.

A IMPORTÂNCIA DA 
PSICOPEDAGOGIA

Observa-se, no seio escolar, que crianças 
com algum bloqueio de aprendizagem 
frequentemente possuem problemas em 
mais de um aspecto. Alguns desafios para 
os profissionais de educação que lidam 
diretamente com as crianças, são diálogo 
com responsáveis das crianças, e a aceitação 
desses pais em ouvir que de fato aquela 
criança em especifico, necessita de ajuda e 
acompanhamento nos seus primeiros anos de 
escola, a necessidade de ajuda ou a falta dela, 
pode provocar na criança alterações em seu 
comportamento, ela pode ou não, entender, 
compreender a linguagem, podendo haver 
dificuldade de concentração, não se atentar 
à ouvir histórias, etc.

Faz-se necessário para o profissional 
de educação, mesmo que brevemente 
compreender não apenas cada uma das 
deficiências, mas diferenciar uma das outras 
para assim buscar melhores possibilidades 
para o seu aluno com dificuldades. 
Portanto é de grande relevância o papel do 
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Psicopedagogo nas Instituições Escolares ou 
fora delas.

Aqui vale um pensamento que contribui 
com esses aspectos:

E nós? Diferentes dos animais e das 
plantas. Nos animais e nas plantas o DNA 
é receita completa; todas as informações 
estão lá. Mas nós somos diferentes. Nosso 
programa não está concluído. Temos que 
inventar o que está faltando. Há, em nossos 
corpos, um espaço vazio que nos desafia a 
criar. (Rubem Alves, 2006 p.146-147).

Visto que as questões relacionadas a 
impedimentos de aprendizagens das crianças 
não desaparecem espontaneamente e afetam 
o modo como a criança percebe o mundo, de 
forma que influenciam a conduta em casa e 
seus relacionamentos dentro e fora de casa, 
bem como seu desempenho escolar. 

Quando um comportamento parecer 
descuidado ou mesmo propositadamente, 
perder objetos, se atrasar, ou fracassar 
em completar tarefas simples, pode estar 
relacionado com alguns problemas de 
aprendizagem da criança.

Valeria para o professor, na sua 
formação inicial  ter noções  do estudo de 
psicopedagogia, no atendimento com os 
seus alunos em sala de aula e assim poder 
melhor ministrar o seu exercício docente. 
Incontestavelmente, não se pode rotular ou 
medicar o aluno com alguma deficiência no 
seu aprendizado. O docente deve-se atentar 
às necessidades e encaminhar ao especialista 
caso observe discrepância no tempo e faixa 
etária de ensino do aluno.  

Ao especialista cabe dar um diagnóstico 
a esse aluno, podendo assim começar um 

tratamento adequado, afim de que melhore 
seu desenvolvimento. O trabalho docente 
em parceria com os pais contribui também 
para que os responsáveis legais da criança, 
não criem expectativas superiores, sabendo 
o que será necessário para que seu filho 
tenha ganhos no seu desenvolvimento  da 
melhor forma possível.

Uma vez que dificuldades de  
aprendizagem tendem a produzir 
consequências emocionais marcantes, pois 
o não conseguir acompanhar o restante da 
turma, dia após dia, mesmo com esforço, sem 
conseguir, provoca frustações, ansiedade, 
causando irritação por não alcançar, ser o 
último da classe às vezes é saudável, mas ser 
sempre o último em tudo é prejudicial. 

Identificar, as dificuldades de 
aprendizagem deve ser feito o mais rápido 
possível, cabendo aos educadores e aos pais 
identificá-las, observando o comportamento 
apresentado pelas crianças, tanto na escola, 
como em casa é grande relevância, o diálogo 
com a criança é muito pertinente afim de 
que juntos, busquem –se tratamento eficaz 
para essa criança, minimizando  traumas e 
problemas graves no seu desenvolvimento.

Qualquer criança que tenha dificuldades 
expressivas  de aprendizagem deveria ter 
à  sua disposição um conjunto de serviços 
adequados as suas necessidades, dentro 
do seu horário regular de frequência na 
Unidade Escolar, além de ser oferecido 
uma rede de proteção à essa criança, 
encaminhando-a  a serviços educacionais  
especializados (psicologia, fonoaudióloga, 
terapia ocupacional, psicopedagógicos 
clínicos), para que ela possa atingir os seus 
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objetivos. O professor por sua vez pode 
tentar adequar o seu currículo, para que esse 
aluno possa fazer suas tarefas, sem prejuízos 
de aprendizagem.

A PSICOMOTRICIDADE

O ser humano sempre valorizou o 
corpo, desde a Grécia Antiga percebemos 
o pensamento da cultura, que refletia o 
culto ao físico em suas obras, retratando 
em esculturas épicas. Durante muitos anos, 
os seres humanos eram entendidos por 
uma forma fragmentada, separando seu 
corpo da alma, sendo motivos de estudos e 
questionamentos dos grandes pensadores.

Ao passar dos tempos vários  
pensamentos tentaram explicar essa  
relação entre corpo e mente; porém, com 
base em alguns pensamentos mais radicais, 
no século XIX o termo Psicomotricidade 
apareceu pela primeira vez num discurso 
médico, mais especificamente neurológico, 
para nomear as zonas do córtex cerebral, que 
estão situadas além das regiões motoras.

A psicomotricidade é um termo utilizado 
para uma concepção de movimento 
organizado e integrado, em razão das 
experiências vividas pelo sujeito cuja ação 
é resultado de sua individualidade, sua 
linguagem e sua forma de socializar-se.  Há 
três conhecimentos básicos que sustentam a 
psicomotricidade: o movimento, o intelecto 
e o afeto.  

A psicomotricidade é uma ciência 
vinculada à outras ciências, que usa as 
descobertas das ´várias áreas já constituídas 
(a linguística, a sociologia, a psicanálise, a 

biologia, a psicologia, entre outras...).
 Pode-se definir a psicomotricidade 

como área transdisciplinar que estuda 
e investiga as relações e as influências 
recíprocas e sistemáticas entre psiquismo e 
motricidade. 

As funções cognitivas, sócio emocionais, 
simbólicos, psicolinguísticas e motoras, 
são encaradas com uma forma integrada 
pela psicomotricidade, baseada numa visão 
holística do ser humano, no qual o processo 
de maturação, no qual o corpo é a origem das 
aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas é 
chamado de psicomotricidade, ciência que 
tem como objetivo de estudo o homem por 
meio do seu corpo em movimento e em 
relação ao seu mundo interno e externo. 

 De acordo com Piaget no Dicionário 
Terminológico a Experiência Física “Consiste 
em atuar sobre os objetos de modo a 
descobrir suas propriedades que então estão 
abstraídas destes objetos como tais:por 
exemplo sopesar um corpo para avaliar seu 
peso (Tradução Lino de Macedo 1978,p. 101)

Com o aparecimento do método Psico-
Cinético de Educação  buscou-se  uma 
primeira visão de psicomotricidade, criada 
pelo francês Jean Le Boulch, constituindo 
a origem dessa ciência. Esse método foi 
consagrado em Portugal entre as décadas de 
1970 a 1980, como uma disciplina curricular 
do ensino primário.

 Já a psicomotricidade relacional foi 
criada por outros dois franceses: André e  
Anne Lapierre, que estudaram as 
possibilidades de crescimento e de 
aperfeiçoamento em que o sujeito aumente 
a capacidade de desenvolver em todos os 
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aspectos sua personalidade.
Desde a década de 1960, a  

Psicomotricidade havia sido introduzida no 
Brasil por meio dos profissionais que traziam 
informações da Europa, porém, foi na década 
de 1970 que a eclosão foi definitiva.

As práticas eram direcionadas para a 
educação e reeducação Psicomotora. No ano 
de 1976, com a vinda do francês Françoise 
Désobeau, acabou sendo introduzida uma 
diferente visão, que foi denominada “Terapia 
Psicomotora”, que assumia uma postura 
na qual trocava as técnicas instrumentais 
por várias atividades livres, valorizando 
atividades como os jogos e as brincadeiras. 

Em 1980 foi fundada a Sociedade 
Brasileira de Psicomotricidade, com apoio 
de Françoise Désobeau, que nesta época 
era presidente da Sociedade Internacional 
de Terapia Psicomotora proporcionando 
a disseminação da Psicomotricidade e o 
surgimento de um curso de graduação e 
vários de pós-graduação. Surgindo linhas 
originais, desenvolvidas por profissionais 
brasileiros, e em 2012, foi instituído o dia 
19 de abril, data da fundação da Sociedade 
Brasileira de Psicomotricidade, o dia nacional 
do Psicomotricista.

O desenvolvimento do estudo da 
psicomotricidade no Brasil, desenvolveu-
se pela vertente da Educação Física e, até 
meados de 1980, só eram trabalhadas as 
crianças com problemas e dificuldades 
ligadas ás estruturas psicomotoras de 
base, como andar, saltar, correr, equilíbrio, 
lateralidade e noção espaço-corporal, entre 
outros problemas.

Contemporaneamente, os educadores e 

outros profissionais que atuam dentro das 
escolas devem procurar especializar-se para 
atender a demanda que as crianças trazem 
para o ambiente escolar, a fim de transformar 
o conceito de reeducação para o de educação 
em sua definição mais ampla, dessa forma 
a psicomotricidade pode-se  diferenciar  e 
adquirir suas próprias especificidades.

PSICOMOTRICIDADE NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

A Psicomotricidade contribui para a 
formação e estruturação do esquema 
corporal e tem como objetivo principal 
incentivar a prática do movimento em todas 
as etapas da vida de uma criança, além de 
se divertirem, por meio dessas atividades, 
as crianças criam, interpreta e se relacionam 
com o mundo em que vivem. Por isso, 
os educadores devem vislumbrar, que os 
jogos e as brincadeiras ocupem um lugar 
de destaque na programação escolar desde 
os primeiros momentos de vida escolar dos 
alunos.

A Psicomotricidade requer  
relacionamento por meio da ação, como um 
meio de tomada de consciência que une 
os aspectos humanos, corporal, mental, 
espiritual em relação as vivências na natureza 
e na sociedade.

Vitor da Fonseca em 1988 dizia que: “A 
Psicomotricidade é atualmente concebida 
como a integração superior da motricidade, 
produto originário de uma relação inteligível 
entre a criança e o meio” 

O desenvolvimento psicomotor é de  
suma importância na prevenção de   
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problemas futuros na aprendizagem e 
na reeducação do tônus, da postura, da 
direcional idade, da lateralidade e do ritmo. 
A educação das crianças deve destacar a 
relação por meio do movimento de seu 
próprio corpo, considerando sua idade, a 
cultura corporal e dos seus interesses. 

 O autor Le Boulch, afirma: A educação 
psicomotora é uma forma prática de ajudar 
a criança a dispor de uma imagem do “corpo 
operatório”, segundo a qual poderá exercer 
sua disponibilidade. Esta conquista passa por 
várias etapas do desenvolvimento motor, de 
equilíbrio, que correspondem às etapas da 
evolução psicomotora.

A motricidade é a capacidade de realizar 
movimentos; e psicomotricidade, a educação 
de movimentos ou por meio de movimentos 
que provocam melhor uso das capacidades 
psíquicas.

Pode-se definir psicomotricidade como a 
educação do movimento com atuação sobre 
o intelecto, numa relação entre pensamento 
e ação, englobando funções neurofisiológicas 
e psíquicas.  

A psicomotricidade pode ser vista como 
uma ciência que estabelece relação do homem 
com o meio interno e externo, é a ciência 
que tem como objetivo de estudo o homem 
por meio do seu corpo em movimento e em 
relação ao seu mundo, estando relacionada 
ao processo de maturação, no qual o 
corpo é a origem das aquisições cognitivas, 
afetivas e orgânicas, e é sustentada por três 
conhecimentos básicos: o movimento, o 
intelecto e o cognitivo.

A Psicomotricidade, também oferece 
grande contribuição e importância na 

resolução de problemas dentro da sala de 
aula, mas não é necessariamente a única 
solução para os problemas de crianças com 
dificuldades de aprendizagem, mesmo assim 
é um  meio de auxiliar a criança a superar 
alguns obstáculos e prevenir possíveis 
inadaptações.

 
O DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL

O desenvolvimento infantil é um 
assunto bastante relevante em todos os 
aspectos, pois é preciso que se tenha um 
desenvolvimento na integra, o que significa 
um desenvolvimento social e psicológico, por 
isso é fundamental que se possam oferecer 
as condições necessárias para a criança ter 
um desenvolvimento sócio afetivo adequado 
e desenvolver também a capacidade de 
aprendizagem respeitando os limites da sua 
faixa etária. Desde muito cedo a criança 
desenvolve-se de forma relevante e dinâmica, 
o desenvolvimento físico corresponde a sua 
maneira de crescer com fatores genéticos e 
biológicos interferindo nesse processo.

Outro fator relevante vem a ser o 
desenvolvimento social e afetivo, que deve 
ser levado em consideração no processo 
de aprendizagem, pois a personalidade 
da criança é a única e sua construção se 
dá nos primeiros anos de vida. E a base 
desse desenvolvimento dará estruturação à 
infância e a seguirá por toda a vida.

Diante do exposto observa-se a 
importância da contribuição e influência do 
educador na formação da personalidade das 
crianças. Portanto, aqui também demonstra-
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se a necessidade de formação continuada 
dos docentes  para que os educadores 
estejam preparados para os desafios no 
cotidiano da escola observando as fases 
do desenvolvimento das crianças e suas 
necessidades de aprendizagem

Alguns estudiosos ofereceram suas 
contribuições vislumbrando fases de 
desenvolvimento e o que essas fases podem 
auxiliar na compreensão em cada momento 
de aprendizagem, entre estes se cita Piaget 
com os resultados dos seus estudos.  

De acordo com Piaget, a criança 
aprende construindo e reconstruindo o 
seu pensamento, por meio da assimilação 
e acomodação das suas estruturas. Esta 
construção do pensamento foi chamada 
de estágios: sensório-motor, simbólico, 
conceptual e das operações formais.

 O que Piaget define o primeiro estágio 
nas faixas etárias do zero aos dois 
anos, iniciando o desenvolvimento das 
coordenações motoras, no qual as crianças 
estão aprendendo a diferenciar os objetos do 
próprio corpo ao passo que os pensamentos 
das crianças estão vinculados ao concreto.

Já o segundo estágio, o simbólico vai dos 
dois até perto dos sete anos, nesse período 
o pensamento da criança está centrada nela 
mesma, é um pensamento basicamente 
egocêntrico. Nesta fase que se apresenta 
a linguagem, como socialização da criança, 
que se dá por meio da fala, dos desenhos e 
das dramatizações.

No terceiro estágio, o conceptual que 
vai dos sete até perto dos onze anos, a 
criança continua bastante egocêntrica, 
tendo dificuldades em se colocar no lugar do 

outro. A predominância do pensamento está 
entroncada mais nas acomodações do que 
nas assimilações.

O próximo estágio, das operações  
formais, vai por volta dos onze anos, até a 
vida adulta, é uma fase de transição, de 
criação de ideias e hipóteses do pensamento. 
A linguagem tem um papel fundamental para 
se comunicar.

Devemos considerar alguns riscos que 
podem tirar o indivíduo desse curso normal 
do desenvolvimento motor, algumas 
condições biológicas ou ambientais que 
aumentam a probabilidade de déficits no 
desenvolvimento neuro-psicomotor da 
criança. 

Existem inúmeras causas para que isso 
aconteça, entre eles: baixo peso ao nascer, 
distúrbios cardiovasculares, respiratórios 
e neurológicos, infecções neonatais, 
desnutrição, nível educacional precário dos 
pais e prematuridade. Quanto mais fatores 
existem na vida do indivíduo mais será o 
seu comprometimento no desenvolvimento 
motor. Nem todas as crianças que passam 
por uma ou duas características dessas 
pode apresentar algum tipo de problema de 
desenvolvimento.

Um desenvolvimento motor atípico não 
se vincula, necessariamente, à presença 
de alterações neurológicas ou estruturais, 
mesmo crianças que não apresentam sequelas 
graves podem apresentar comprometimento 
em algumas áreas de seu desenvolvimento 
neuro-psicomotor. Os maiores prejuízos 
estão ligados à memória, à coordenação 
visio-motora e à linguagem.

A educação motora aplicada desde a 
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Educação Infantil é preponderante para o 
sucesso dos alunos. Sendo fundamental a 
participação do professor como pesquisador, 
especialmente nos assuntos relacionados 
sobre psicomotricidade. O professor precisa 
estar atento e saber se a sua proposta de 
trabalho está de acordo com as necessidades 
das crianças, as quais estão sob sua 
responsabilidade e que caminhos deve 
buscar e pretende chegar.

Na escola faz-se necessário trabalhar 
alguns aspectos do desenvolvimento motor 
como o equilíbrio, a lateralidade e o esquema 
corporal.

FORMAÇÃO CONTINUADA E 
O PAPEL DOS DOCENTES

O professor deve conhecer as etapas do 
desenvolvimento psicomotor da criança, 
características das faixas etárias, necessidades 
e interesses, para melhor elaborar a ação 
docente. É de suma importância o docente 
desenvolver atividades sabendo para quem 
e para quais objetivos, e não de forma 
desordenada, arrolando-os como necessárias 
ao domínio do esquema do corpo, como se 
esta expressão tivesse apenas um significado.  

Todo o desenvolvimento psicomotor 
tanto de crianças ditas “normais” quanto 
de crianças que demonstram dificuldades 
requerem o auxílio constante do professor, 
por meio de estímulos oferecidos em sala de 
aula e de encaminhamentos aos profissionais 
em psicopedagogias, sempre que se forem 
necessário.

O professor pode contribuir, em todos 
os níveis, desde a estimulação para o 

desenvolvimento cognitivo como para o 
desenvolvimento de aptidões e habilidades, 
na formação de atitudes, por meio de uma 
relação afetiva saudável e estável, criando 
um ambiente seguro e de bem-estar para 
seus alunos e, sobretudo, procurando 
e compreendendo os tempos, limites e 
potencialidades de aprendizagem das 
crianças.

Dentro da área educacional, a 
psicomotricidade abrange um campo 
preventivo. É de suma importância formação 
continuada dos professores nesse aspecto.

Dessa forma a educação motora irá auxiliar 
as crianças no processo de aprendizagem. 
É necessário que o educador tenha 
conhecimento do ritmo de desenvolvimento 
da criança e elabore as condições para o seu 
progresso contínuo.

Na educação psicomotora, o professor 
deve ter como perspectiva de ensino inicial, 
mediar às ações das crianças nos aspectos: 
sentar, postura, aprender a ouvir, etc.

Só após de atingir objetivo inicial é que 
a criança estará capaz de receber ordens, 
concentrar-se, usar a memória, executar 
tarefas do início ao fim. É de fato um processo 
lento, mas como em todas as outras áreas, o 
grande e principal objetivo é o de não deixar 
espaços entre as etapas.

 Para que o profissional de educação 
esteja preparado para os desafios da 
psicomotricidade no ambiente escolar junto 
aos seus alunos, faz-se necessário uma 
formação inicial, que aborde essas questões 
na academia na formação dos docentes.

 No entanto, há controvérsias em 
relação à formação inicial dos docentes, 
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quando se considera o atual progresso 
científico e a rapidez com que as mudanças 
ocorrem, nos diferentes campos. Dessa 
forma, minimizando as controvérsias a 
formação continuada nessa área, mostra-se 
relevante e poderá oferecer bases para um 
atendimento de qualidade.

Essa busca de conhecimento deve ser 
oferecida nas diversas formas técnico-
científico interdisciplinar e transdisciplinar.

O professor deve compreender que 
precisa ser um pesquisador, questionador e 
estar sempre buscando novas informações, 
analisando-as e incorporando-as à sua 
formação inicial, dando prosseguimento para 
sua formação continuada.

 É importante destacar que, se entende 
como formação continuada, um processo 
complexo e multideterminado que ganha 
materialidade em múltiplos espaços e 
atividades, não se restringindo a cursos e ou 

treinamentos, e que favorece a apropriação 
de conhecimento, estimulando a busca de 
outros saberes e introduzindo uma fecunda 
inquietação contínua com o já formalizado.

 A formação continuada também acontece 
nas trocas de experiências com os demais 
educadores na unidade escolar, portanto 
é importante que o professor desenvolva 
habilidades de coletar, trabalhar, analisar 
e levantar hipóteses a respeito dos dados, 
encaminhando propostas para as questões 
encontradas a fim de discutir com o grupo 
da escola.

A unidade escolar deve favorecer as 
condições, recursos, ferramentas, espaço para 
as discussões e debates. A disponibilidade da 
gestão escolar para as inovações são fatores 
que podem facilitar a inclusão de novas 
práticas em sala de aula, em decorrência de 
ações formadoras.
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Mardonia Matos Pinheiro 
Alencar

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse trabalho observa-se que o bom desenvolvimento 
motor contribui futuramente para o desenvolvimento não só 
físico, mas consequentemente afetivo e para o cognitivo das 
crianças.

O estudo da psicomotricidade ajuda a compreender 
algumas alterações que podem vir a ocorrer e pode contribuir 
para solucionar muitos desses problemas, auxiliando o 
desenvolvimento holístico das pessoas.

O principal objetivo da psicomotricidade é ajudar a criança 
a chegar a uma imagem do corpo operatório, permitindo que 
se desenvolva da melhor maneira possível, tirando o melhor 
proveito de todos os seus recursos, preparando-a para as 
demais etapas do seu desenvolvimento humano.

Observa-se se ainda, que a educação psicomotora quando 
trabalhada desde a educação infantil, atingirá melhores 
resultados, pois é nessa fase que a criança toma consciência 
de si, do seu corpo, das suas vontades, construindo sua 
personalidade, define seus pensamentos, ideias, tornando-
se um ser único.

Para que a psicomotricidade seja trabalhada desde a 
educação infantil é de grande importância que os profissionais 
da educação estejam em constante formação, devendo 
atentar-se à novas pesquisas e métodos a fim de contribuir 
efetivamente na aprendizagem dos seus alunos.

Portanto, para que os alunos possam ter um 
desenvolvimento integral em todos os aspectos humanos, o 
professor além de dar conta da sua formação deve também, 
conhecer os procedimentos do desenvolvimento infantil e 
as funções psicomotoras, e ainda saber perceber em sala de 
aula, as especificidades de cada educando para que assim 
possa organizar, planejar suas aulas e ações, promovendo 
uma aprendizagem de qualidade.

Dessa forma, para que a educação integral do sujeito, 
sobretudo de crianças as contribuições da psicomotricidade 
e da psicopedagogia, se fundem em um “corpo”, que busca 
entender integralmente um “corpo”.  Por fim parafraseando 
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a citação durante o estudo, como poderia 
um psicomotricista conhecer um corpo em 
movimento, não buscar conhecer um corpo 

psíquico, assim como um psicopedagogo, 
buscaria conhecer um corpo psíquico 
desvinculado de um corpo que se movimenta.
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AS ESPECIFICIDADES DA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS: CARACTERÍSTICAS DA 
EJA E OS FATORES DE EVASÃO
RESUMO: Na presente pesquisa, temos por principal lastro as questões que orbitam em torno 
da modalidade Educação de Jovens e Adultos. O recorte mais específico é a evasão escolar 
desse alunado, buscando apontar os fatores envolvidos que favorecem essa desistência, além 
de apontar quais os principais argumentos e entendimentos que justificam a evasão, tanto 
de uma perspectiva escolar, quanto social. A partir da revisão bibliográfica como referencial 
teórico, partiu-se em busca de uma reflexão crítica acerca do tema, caracterizando a pesquisa 
enquanto crítico-descritiva. Nesta esteira, podemos adiantar alguns resultados identificados, 
que atribuem à evasão a elevada carga de trabalho dos alunos, falta de flexibilidade da grade 
horária, necessidade de cuidar da família, conteúdo ensinado com pouco significado para o 
aluno, entre outros. 

Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos; Evasão; Permanência.
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INTRODUÇÃO

Há pouco tempo, pode-se afirmar que 
a alfabetização não era oferecida como 
instrumento importante para a classe 
trabalhadora, sendo valorizada apenas 
quando da formação minimamente 
especializada de mão-de-obra barata e 
precarizada; diferentemente da relação 
e concepção de Educação nas classes 
dominantes que obtêm a oportunidade de 
escolarização na idade certa, supostamente 
favorecendo a formação de sujeitos letrados, 
críticos e aptos para a vida social e política. 
Da perspectiva de relações de opressão 
entre classes própria do Sistema Capitalista, 
não é interessante dedicação de tempo 
para escolarização da classe trabalhadora, 
pelo simples fato, resumidamente, que 
a Educação nas relações de produção e 
circulação é o “outro não capitalista”; quem 
dirá uma Educação reflexiva, libertária e 
emancipadora. Este é um breve contexto para 
se entender o projeto – ou talvez, programa 
– de destruição da Educação, que tem por 
uma das consequências, a necessidade da 
institucionalização da EJA.

Sendo assim, trazendo a reflexão para 
a atualidade, jovens e adultos diante 
da necessidade de alfabetização, de 
conhecimentos e novos saberes, assim como 
de exigências profissionais, impossibilitados 
de aprender na idade certa, têm buscado 
instituições de ensino, objetivando as 
possibilidades de usufruir plenamente seus 
direitos enquanto cidadãos participativos e 
responsáveis.

Nessa esteira, sobre o tipo de acolhimento 

nesta modalidade, ao relacionar-se com o 
aluno de EJA é imprescindível que o professor 
adote instrumentos de ensino que façam 
sentido para o educando, promovendo, 
dentro de seus conhecimentos prévios, 
novos caminhos que oriente a aprendizagem. 
Para isso, a abordagem e escolha de 
livros didáticos, paradidáticos, conteúdos, 
músicas, dentre outras ferramentas, devem 
vir de acordo com a idade do aluno, afinal, 
mesmo que o processo de alfabetização 
seja realizado mediante práticas de escrita 
e leitura, o que também ocorre nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental, deve ser 
refutada a ideia de que os alunos de EJA 
são "crianças grandes" e que precisam ser 
tratados de maneira infantilizada por não 
ter tido acesso ao conhecimento escolar 
na idade devida. Ministrar as aulas para os 
adultos, como se estivesse sendo ministrada 
para o público infantil, acarreta nos alunos 
o desinteresse em aprender, sendo, desta 
forma, uma das causas da evasão nas turmas 
de Educação de Jovens e Adultos.

Por ser um assunto que ainda carrega 
muitos desconhecimentos e preconceitos, 
mesmo com uma considerável vastidão de 
estudos especializados produzidos, definimos 
como tema dessa pesquisa a Educação 
de Jovens e Adultos, enfatizando dentro 
deste tema mais geral, especificamente a 
evasão escolar. É notável e surpreendente a 
manifestação de quantos e tantos equívocos 
acerca dessa modalidade de educação, não 
apenas naquilo concernente às práticas 
empíricas cotidianas, mas também nas 
pesquisas e estudos teóricos acadêmicos. 
Diante disto, avaliamos, concernentemente 
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ao recorte de pesquisa e investigação que 
estabelecemos, ser de suma importância 
identificarmos quais são as influências e/
ou fatores que determinam essa prática, 
muitas vezes concebida por profissionais 
da educação, assim como pela estrutura do 
sistema educacional, como sendo natural 
do processo de ensino-aprendizagem. 
Ainda, buscando uma maior profundidade 
no estudo, o principal lastro no desenvolver 
do texto, será a perspectiva e percepção 
do professor sobre a incidência da evasão 
escolar na EJA, o que será exposta durante a 
análise do percurso investigativo da pesquisa 
de campo.

Por fim, por ser um assunto que ainda 
carrega muitos desconhecimentos e 
preconceitos, mesmo com uma considerável 
vastidão de estudos especializados 
produzidos, definimos como tema dessa 
pesquisa a Educação de Jovens e Adultos, 
enfatizando dentro deste tema mais geral, 
especificamente a evasão escolar.

Diante de tantos desconhecimentos e 
preconceitos que o senso comum acaba por 
efetivar uma reação conservadora referente 
à educação de jovens e adultos, evidenciando 
uma atribuição naturalizada de importância 
secundária ao tema. Tornou-se comum a 
atribuição de um status quo inferiorizado a 
essa modalidade de educação, muitas vezes 
apenas concebendo-a enquanto suplementar 
ou reparativa, inserindo-a em uma lógica 
de recuperação de tempo perdido, quando 
mais, de inserção na lógica do mercado de 
trabalho; quase que absolutamente, na esfera 
do mundo do trabalho precarizado. Daí então 
que nos surgiu a problemática que permeará 

todo o desenvolvimento dessa pesquisa: 
qual a função social que a modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos cumpre em 
nossa sociedade contemporânea? Pari passu, 
outra questão latente que nos é instigante 
no decorrer da pesquisa é saber quais as 
potencialidades inclusivas que o modelo 
atual de Educação de Jovens e Adultos 
possui e, a partir dessas identificações, a 
reflexão acerca dos acertos e equívocos na 
elaboração dessa modalidade.

Os alunos da EJA passam diariamente 
por muitas dificuldades que contribuem 
para a evasão, como o preconceito pelo 
analfabetismo, a falta de incentivo dos 
familiares, e principalmente a desestimulante 
rotina de estudo que não traz a sua 
experiência profissional e de vida para a 
prática escolar, deixando o aluno com uma 
sensação de que ele “não sabe nada”.

Nesta esteira, é possível fazer a reflexão 
sobre a Educação de Jovens e Adultos. A 
proposta legal sobre essa modalidade de 
educação, na teoria, parece bem satisfatória, 
reconhecendo sua diversidade e buscando 
atender toda a demanda. Contudo, nos 
incomoda sabermos qual é essa Educação e 
se realmente sua aplicação no mundo real se 
efetiva no sentido de contemplar plenamente 
as demandas das especificidades dessa 
modalidade de educação. Sendo assim, 
o que melhor justifica nossa pesquisa é a 
reflexão crítica sobre a modalidade EJA, no 
sentido de reconhecê-la no mesmo nível de 
importância que todas as demais modalidades 
de educação. Ainda, busca-se aqui nesse 
trabalho contribuir com aquela corrente na 
qual atribui à EJA a capacidade emancipadora 
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do educando, reconhecendo-o enquanto 
sujeito social pertencente ao tecido de 
interações significativas; agente construtor 
de sua realidade, capaz de apreendê-la e 
modificá-la. E por fim, esperamos contribuir 
com uma reflexão crítica que proponha 
uma postura social e moral comprometida 
com a busca de superação da evasão na 
modalidade EJA, que, por conseguinte, é um 
dos principais sustentáculos do ideário de 
sucesso escolar.

Isto posto, faz-se necessário estabelecer 
alguns objetivos, sendo eles: Objetivo geral: 
Identificar as características que melhor 
definem o fenômeno da evasão escolar na 
modalidade EJA. E, a partir desse primeiro 
exercício, apresentar alguma reflexão sobre 
o assunto; Objetivos específicos: Buscando 
trazer fundamentação ao objetivo geral, 
teremos por objetivos específicos apontar se 
a Lei específica que regulamenta a EJA está 
sendo capaz de satisfazer as especificidades 
desta modalidade; se as práticas escolares, 
assim como as docentes, respeitam as 
exigências peculiares da demanda; se 
as concepções teóricas e empíricas são 
excludentes ou inclusivas; e, por fim, 
principalmente, quais são as reflexões dos 
educadores acerca da evasão.

CARACTERÍSTICAS DA EJA E 
FATORES DE EVASÃO

Talvez, a principal tendência de reflexão 
sobre a modalidade de Educação de Jovens 
e Adultos seja concernente às peculiaridades 
que sua constituição apresenta. A primeira 
coisa a ser ressaltada, que é até meio óbvio, 

são as idades desses escolares. Ainda que 
exista uma discussão sobre uma tendência 
contemporânea de "jovenilização" desta 
modalidade, visto que, erroneamente, 
muitas vezes é entendida apenas como um 
mecanismo de compensação e aceleração 
do processo educacional, é sabido que a EJA 
se justifica no objetivo de atender aquelas 
pessoas que não tiveram a oportunidade 
de escolarização no tempo convencionado 
como ideal. Sendo assim, sua primeira 
característica é apresentar educandos com 
idades consideravelmente superiores à 
daquele do sistema regular. Essencialmente 
desta circunstância, estrutura-se toda a 
peculiaridade desta modalidade.

De modo geral, os estudos demonstram 
que os alunos da EJA são oriundos de 
contextos empobrecidos, das regiões 
mais afastadas da cidade, grandemente 
de ascendência migrante e com pais com 
pouco ou nenhum acesso à educação 
formal; também é muito marcante estarem 
inseridos no mundo do trabalho precarizado, 
que lhes obrigam a iniciar a vida laboral em 
idade precoce e, posteriormente, tendo que 
trabalhar jornadas mais extensão do que 
aquelas profissões socialmente entendidas 
como mais importantes e, invariavelmente, 
as atividades empregatícias desses alunos da 
EJA, apresentam salários insuficientes.

Partimos de alguns princípios possíveis 
que contribuem com a evasão e passamos a 
apresentá-los em tópicos, para que facilite a 
identificação:

1- A exigência de se iniciar a vida laboral em 
idade precoce: por pertencerem à classe mais 
vulnerável da sociedade, todos os membros 
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da família são impelidos a contribuírem com 
os encargos do cotidiano.

2- Constituição de famílias: por todo um 
contexto de falta de acesso a informação 
e a formação, as populações mais 
empobrecidas estabelecem prioridades 
muito características de sua condição. Não 
sendo o objetivo desta pesquisa identificar 
os porquês das classes mais empobrecidas 
constituírem família geralmente mais cedo 
que as classes dominantes, nos basta 
considerar como hipótese que a necessidade 
de cuidar de suas famílias, faz com que esse 
aluno da EJA abandonem novamente os 
estudos.

3- Não identificação com a 
contextualização escolar e, por conseguinte, 
o sentimento de não pertencimento ao 
ambiente escolar: é inegável, a EJA não é 
uma prioridade governamental. Sendo assim, 
apresenta equívocos ingênuos. O aluno da 
EJA já vivenciou muita coisa; carrega uma 
bagagem de experiências muito intensa; 
caso a contextualização no processo de 
ensino-aprendizagem não satisfaça essas 
suas vivências, o desestímulo se sobreporá 
aos interesses que levaram o aluno a retornar 
à escola.

Tendo em vista que essa pesquisa terá 
sempre por diretriz enfatizar a necessidade 
da Educação de Jovens e Adultos manifestar 
o caráter crítico reflexivo em detrimento 
apenas das exigências do mundo do trabalho, 
neste momento, é importante apresentar 
alguns referenciais teóricos nos quais 
apresentam propostas no mesmo sentido. 
Nesta esteira, quando se propõe a se pensar 
a EJA, indubitavelmente é necessário 

reconhecer o seu caráter diferenciado e 
específico.

Acerca do caráter crítico reflexivo, no 
qual se compreende a educação enquanto 
construção compartilhada, nosso maior 
expoente no campo da educação, Paulo 
Freire, nos ensina:

O fundamental é que o professor e os 
alunos saibam que a postura deles, do 
professor e dos alunos, é dialógica, aberta, 
curiosa, indagadora e não passivada, quando 
fala ou enquanto ouve. O que importa 
é que o professor e alunos se assumam 
epistemologicamente curiosos. (FREIRE, 
2000, p. 96).

Já sobre as especificidades da EJA,  
diversos aspectos são importantes, 
mas ressaltamos aqueles referentes às 
características do alunado atendido, para 
que nos sejam informações relevantes e 
norteadoras ao pensar e agir no âmbito dessa 
modalidade de educação, sendo este talvez 
o principal fator a ser compreendido quando 
se busca o sucesso escolar e a permanência 
do educando.

No que diz respeito aos grupos culturais 
a que pertencem esses sujeitos, esses têm 
sido descritos como bastante homogêneos, 
compostos principalmente por cidadãos de 
baixa renda, migrantes que chegaram às 
grandes metrópoles provenientes de áreas 
rurais empobrecidas, filhos de trabalhadores 
rurais não-qualificados e com baixo nível de 
instrução escolar (muito frequentemente 
analfabetos), com passagem curta e não 
sistemática pelas escolas e inseridos no 
mercado de trabalho em ocupações urbanas 
não qualificadas, após experiência como 
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trabalhadores rurais na infância e juventude. 
(OLIVEIRA, 2004, p. 220). 

E ainda, Arroyo:
A EJA sempre parece vinculada a um outro 

projeto de sociedade, um projeto de inclusão 
do povo como sujeito de direitos. Foi sempre 
um dos campos da educação mais politizados, 
o que foi possível por ser um campo aberto, 
não fechado e nem burocratizado, por ser um 
campo de possíveis intervenções de agentes 
diversos da sociedade, com propostas 
diversas de sociedade e do papel do povo. 
(ARROYO, 2006, p. 31).

De uma perspectiva de massa, de 
uma perspectiva funcional tecnicista e 
mercadológica, que transformou as relações 
humanas, por mais imediatas que sejam, em 
utilitárias e volúveis, a organização social a 
que pertencemos se justifica apenas pela 
manutenção de um sistema socioeconômico 
que argumenta em seu favor ser ele 
primordialmente necessário para a existência 
de qualquer possibilidade de coesão social. 
Esse é o contexto que em grande medida 
determina todas as manifestações humanas 
e sociais contemporâneas. E a educação 
não escapa a esse campo de influência. 
Mas a História da humanidade também é 
expressa pela história da resistência, pela 
história do embate de ideias, do diálogo, do 
questionamento e da reflexão. E será nesse 
domínio, o do pensar as possibilidades da 
reorganização social, que se estruturou toda 
nossa pesquisa.

A educação formal insere-se em um 
contexto pragmático de conflito, estando 
submetida, em diversos momentos, à lógica 
econômica hegemônica. Mas se existe um 

campo de luta que seja absolutamente viável 
as transformações sociais, este é o campo 
pertencente ao domínio do saber e do 
pensamento livre, ou seja, a Educação. Por 
muito tempo foi inegável que a educação 
brasileira serviu de mecanismo ratificador da 
exclusão, mas podemos afirmar que o ímpeto 
de resistência sempre esteve presente e faz-
se necessário que o mantenhamos vivo. É 
nesse contexto de disputas conflituosa que 
nos parece existir o debate sobre a Educação 
de Jovens e Adultos. Como nos diz Arroyo 
(2006), vivenciamos momentos propícios 
para a reformulação e reconfiguração da 
EJA, assim como da educação como um todo, 
tendo em vista toda ebulição cultural e social 
das novas gerações.

Por muito tempo a ideia que orbitava 
em torno da EJA era a de suprir alguma 
carência que a pessoa que recorria a essa 
modalidade de educação teve em sua vida 
escolar. Em muitos momentos, tanto no 
âmbito institucional escolar, quanto o senso 
comum, concebem a Educação de Jovens e 
Adultos em um nível inferiorizado, em uma 
perspectiva de recuperação de um tempo 
perdido, enfatizando apenas o princípio 
da aceleração, assumindo um caráter 
exclusivamente assistencialista e direcionado 
a inserção empregatícia. O caráter reparativo 
era o único argumento justificador da 
existência da Educação de Jovens e Adultos. 
Mas ao operar somente nesse domínio de 
concepção, viabilizou o reconhecimento de 
que pensar apenas em termos da reação a 
eventuais carências escolares desse alunado, 
é conceber o EJA de uma perspectiva 
assistencialista, em um plano de reparações 
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de escolarização, sem maiores perspectivas 
educacionais ou de inclusão; e ainda, sem 
considerar os direitos adquiridos de acesso 
e permanência à educação, que se refere 
à construção de saberes que possibilite 
a emancipação do sujeito. A partir desse 
primeiro reconhecimento, foi possível 
afirmar que pensar a educação para aqueles 
que não tiveram a oportunidade no tempo 
considerado ideal, é fazer a reflexão 
concernente ao direito de cada sujeito 
social. E, por sua vez, para além do direito 
puro e simples, significa refletirmos sobre 
as possibilidades de inclusão e emancipação 
que a Educação viabiliza.

A ideia da EJA apenas como uma forma de 
reparação de eventuais carências escolares, 
na contemporaneidade neoliberal, aproxima-
se de forma perigosa das exclusivas 
necessidades empregatícias de subsistência. 
Conceber a educação apenas como um 
artefato para se alcançar um meio de 
subsistência é retirar-lhe o seu caráter crítico 
e reflexivo. É sabido que aqueles atendidos 
pela EJA em sua maioria são pessoas 
oriundas de famílias empobrecidas, muitas 
vezes de origem rural; que não tiveram a 
oportunidade de acessar os estudos em 
um tempo considerado mais adequado por 
conta de ter que trabalhar ainda enquanto 
crianças; em suas trajetórias profissionais 
estão inseridos em subempregos e empregos 
precarizados e etc., e, nessa medida, lançar 
a EJA nessa lógica do mundo do trabalho 
é determinar que essas pessoas devam se 
manter limitadas por tais fatores, com uma 
falsa ilusão de que a educação formalizada 
seja impreterível em uma possível ascensão 

social. (OLIVEIRA, 2004, p. 220).
Não se trata de vitimizar o educando 

atendido pela EJA, mas devemos reconhecer 
que são pessoas oriundas de processos 
de vida específicos, por vezes, quem 
dirá em sua totalidade, de processos 
escolares excludentes, que os impediram 
de acessar o conhecimento e lhes trazendo 
experiências traumáticas, estabelecendo 
barreiras cognitivas escolares muitas 
vezes intransponíveis. Nessa dimensão, a 
educação que lhe é oferecida não pode estar 
apenas alinhada com o mundo do trabalho. 
Suas trajetórias escolares evidenciam que 
são educandos que necessitam adquirir 
conhecimentos e desenvolver habilidades 
que sejam significativas em suas vidas 
sociais, objetivando a formação de cidadãos 
solidários, autônomos e responsáveis. Por isso 
que a modalidade EJA não pode se resumir a 
se alinhar às necessidades empregatícias em 
sua dimensão conteudistas.

Como está sendo exposta até aqui, não 
se pode relegar a modalidade Educação de 
Jovens e Adultos a um patamar inferior das 
outras modalidades educacionais formais. 
Contudo, também seria um equívoco 
estabelecer que ela seja regida pelas mesmas 
regras das demais modalidades. Deve-se 
ter nítidas as especificidades desse tipo de 
educação. A EJA não deve ser considerada 
apenas como um nível de ensino, mas antes 
como uma categoria específica que abrange 
diversos níveis.

[...] a existência de uma modalidade 
pressupõe a existência de uma organização 
maior a qual pertença, pois, modalidade 
significa modo particular de ser, uma 
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subcategoria dentro de uma categoria. 
Entender a EJA como uma modalidade, ou 
uma subcategoria, do ensino fundamental 
ou médio é assumir que ela faz parte de um 
outro nível e abordá-la como possuidora 
de todas as qualidades e benefícios que 
caracterizam estes níveis, mas que não ferem 
suas especificidades [...] (MAMED, 2004, p. 
161)

O aluno da EJA já participa integralmente 
de todas as perspectivas que o mundo lhe 
apresenta. Diferentemente de uma criança, 
ele já carrega os encargos de todos os 
direitos e responsabilidades constituintes 
de um cidadão. Mas, por ter lhe faltado 
esse acesso à informação e formação 
adequada, eventualmente pode ser que ele 
não apreenda o mundo e a realidade em sua 
plenitude. Nessa medida que a EJA tem como 
principal responsabilidade a perspectiva 
emancipatória, muito mais que qualquer 
conteúdo técnico que se possa apresentar 
no processo de ensino-aprendizagem. 
Seguindo nessa linha de raciocínio, manter 
o foco em um ideário compensatório de uma 
escolaridade interrompida ou não realizada, 
vincula essa modalidade de educação 
apenas às rígidas referências curriculares 
e metodológicas típicas das escolas que 
atendem crianças e adolescentes, sendo 
uma das barreiras que mais contribuem na 
construção da inexistência de significado 
para o aluno da EJA, que por sua vez, torna-
se responsável pela grande incidência de 
evasão escolar. Ou seja, a escola se torna 
inflexível, ao planificar o mesmo ensino às 
crianças e adolescente e à EJA, tornando-
se incapaz de atender as especificidades do 

grupo sociocultural atendido pela EJA. (DI 
PIERRO, 2005).

As formalidades legais garantem o 
oferecimento pleno de escolarização a 
todos aqueles que assim desejarem. Mas 
a universalização do acesso, não garante 
necessariamente a permanência, nem tão 
pouco, a qualidade. A lei fala até mesmo 
em formação específica dos educadores 
da modalidade EJA, contudo, não se é 
possível afirmar que isso seja uma realidade. 
Uma das grandes questões recorrentes é a 
metodologia aplicada em sala de aula que 
não proporciona a reflexão das realidades 
desses sujeitos específicos. É comum por 
parte do educador, como da escola, o não 
reconhecimento desses alunos enquanto 
sujeitos históricos e pertencentes a um 
tecido de interações sociais. Em muitos 
casos são entendidos como pessoas sem 
conhecimentos e saberes, sendo até mesmo 
infantilizadas.

Como nos ensina Miguel Arroyo, no 
contexto da educação de jovens e adultos, a 
principal especificidade são as vivências dos 
alunos que a constitui. E continua Arroyo, é 
preciso entender esses alunos como jovens 
e adultos, considerar suas trajetórias de vida, 
os seus contextos sociais. A sua condição 
de ex-aluno deve ser a menos importante 
nessa relação. (ARROYO, 2006, p. 24). E 
complementa Jamil Cury, no Parecer CNE 
nº. 11/2000, que a EJA é uma modalidade 
específica de educação e isso implica 
características próprias e um modo próprio 
de fazê-la, e as características dos sujeitos, 
suas experiências e vivências, enfim, sua 
apreensão de mundo e da realidade são 
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os fatores definidores para a formação de 
propostas curriculares político-pedagógicas 
de atendimento.

Como ilustração:
Esses jovens-adultos protagonizam 

trajetórias de humanização. 
Consequentemente, devemos vê-los não 
apenas pelas carências sociais, nem se quer 
pelas carências de um percurso escolar 
bem-sucedido. Uma característica do olhar 
da historiografia e sociologia é mostrar-nos 
como os jovens se revelam protagonistas 
nas sociedades modernas, nos movimentos 
sociais do campo ou das cidades. Revelam-se 
protagonistas pela sua presença positivas em 
áreas como a cultura, pela pressão por outra 
sociedade e outro projeto de campo, pelas 
lutas pelos seus direitos. Trata-se de captar 
que, nessa negatividade e positividade 
de suas trajetórias humanas, passam por 
vivências de jovens-adultos ondem fazem 
percursos de socialização e sociabilidade, 
de interrogação e de busca de saberes, de 
tentativas de escolhas e formação de valores. 
As trajetórias sociais e escolares truncadas 
não significam sua paralisação nos tensos 
processos de sua formação mental, ética, 
identitária, cultural, social e política. Quando 
voltam à escola, carregam esse acúmulo de 
formação e de aprendizagem. (ARROYO, 
2006, p. 25).

Diante de toda a articulação exposta 
até aqui, nos é possível estabelecer que o 
caráter essencial da Educação de Jovens 
e Adultos, assim como parte constituinte 
ontológica da própria educação como um 
todo, seja possibilitar a reflexão crítica, 
o desenvolvimento cognitivo e pessoal, 

a emancipação social e humana. Em 
um segundo patamar, mas não menos 
importante, deve estar sempre presente na 
EJA a perspectiva de reconhecimento das 
especificidades desse aluno. A valorização de 
suas experiências e vivência pessoais devem 
ser um fundamento sempre a ser buscado. E 
a partir de toda essa participação no mundo 
e na vida social, reconhecer esse aluno 
enquanto agente social transformador.

No âmbito da pesquisa acadêmica, elabora-
se variadas teorias que dão conta de diversos 
fatores atribuídos às recorrências de sucesso 
ou fracassos, assim como da evasão escolar, 
que é uma das expressões do fracasso escolar. 
O que nos cabe é tentar apontar, a partir de 
bibliografia específica, quais são esses fatores. 
Mas, para além de simplesmente apontar os 
fatores, é imprescindível que reconheçamos 
que a maioria desses fatores são de cunho 
social, excluindo alguns poucos de cunho 
orgânico-biológico. E que ainda assim, 
de uma perspectiva sociológica, mesmo 
a pessoa que não se encaixe nos padrões 
estabelecidos de normalidade concernente 
ao biológico, ela não se encaixa porque são 
padrões socialmente construídos. Este não é 
exatamente o foco da pesquisa, talvez seja 
debate para uma outra oportunidade, mas 
o que estamos afirmando, ao fim e ao cabo, 
é que, sucesso ou fracasso escolar é uma 
concepção social, e isso faz toda a diferença 
ao se tratar deste assunto.

A bibliografia especializada nos diz que 
existem alguns principais fatores de evasão 
escolar na modalidade EJA, sendo eles, 
necessidade de trabalhar, cuidar de filhos e 
da casa, saúde, falta de identificação com a 
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Fabiana Bento do Prado 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscando um fechamento coerente e que permita 
maior inteligibilidade sobre as ideias explanadas, podemos 
dizer que tentou-se apresentar um caráter mais social da 
modalidade Educação de Jovens e Adultos em uma dimensão 
de educação libertária e emancipatória. O que se enfatizou, 
primeiramente, foi o caráter específico dos alunos da EJA e, 
por conseguinte, as características que a própria EJA deve 
assumir para satisfazer a demanda. 

Podemos dizer que a mola propulsora da pesquisa   

escola e/ou ensino, dificuldade na aprendizagem e afins. As 
análises podem ser aprofundadas, mas percebe-se que todos 
eles mantêm algum tipo de ligação com as questões sociais. 
Ainda, com um olhar generalizante, mas no mesmo sentido, 
os embates e oposições de classes são quase que exclusivos 
na definição das dificuldades de permanência escolar.

Nessa direção, avaliamos ser de grande influência para o 
fenômeno da evasão escolar na EJA essas intolerâncias às 
especificidades apresentadas pelo seu público. Diante de 
suas vivências pessoais, que na maioria das vezes lhe garante 
uma bagagem de experiências considerável, o educando 
da EJA estabelece relações diferenciadas com a educação 
daquelas conhecidas no ensino regular. E sendo assim, é 
responsabilidade da modalidade atender as suas demandas. 
Apenas a oferta de vagas não é suficiente para o sucesso.

Sendo assim, aspectos como quantidade de vagas, local 
onde as aulas acontecem, proximidade da escola com a casa 
ou o local de trabalho, estrutura pedagógica, metodologias 
e avaliações, são condições necessárias para promover a 
permanência. As condições de permanência devem ser 
enfatizadas. Por exemplo, o que se propõe e a forma que se 
propõe deve ter por pressuposto elementos constituintes da 
realidade daqueles educandos. A mesma afirmativa é válida 
especificamente ao conteúdo pertencente ao currículo. Um 
conteúdo que não mantém a mínima relação com a realidade 
peculiar, não tem razão de ser proposto e ensinado.

Graduação em Pedagogia pelas 
Faculdades Integradas Campos 
Salles (2003) e Letras pela 
Unijales (2016); Especialista em 
Psicopedagogia pelas Faculdades 
Integradas Campos Salles (2011); 
Professora de Educação Infantil – 
na EMEI CEU Paz.
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referia-se ao incômodo de perceber um  
certo descaso com a Educação de Jovens 
e Adultos num sentido de atribuir menos 
importância a essa modalidade. Por existir 
essa áurea de menos importância, incorre-
se, a partir de um senso comum, na 
construção da ideia de assistencialismo, uma 
espécie de “favor”, extinguindo a ideia de 
direito adquirido de acesso e permanência 
à educação. Nesta esteira, as diretrizes que 
regulam a modalidade se tornam frágeis 
e com falhas; a administração pública não 
entende a EJA como essencial e a gestão 
escolares a enxergam como sendo uma carga 
horária de trabalho a mais. Ainda, no fim 
das contas, o professor não tem a oferta de 
uma formação inicial e continuada adequada 
concernente à modalidade, acabando por 
perpetuar o déficit do ensino-aprendizagem 
ligado à Educação de Jovens e Adultos.

Por fim, uma das conclusões que foi  
possível chegar foi a de que, ainda que a 
EJA venha recebendo uma atenção legal e 
acadêmica maior do que havia recebido ao 
longo de toda sua história, permanece em um 
estado de inferiorização, no qual a proposta 
teórica não se concilia com a realidade. 
Parece-nos inconcebível a manutenção 
de um currículo único que estabelece, por 
exemplo, grades horárias inflexíveis que 
acabam por incentivar a evasão. No mesmo 
sentido, não existe nenhuma normatização 
que regulamente a especialização do 
ofício docente para o atendimento da EJA. 
Não se defende aqui uma especialização  
exacerbada da vida, o que acarretaria em 
uma infindável busca por conhecimentos 
cada vez mais específicos, que por sua 

vez, deixaria de fazer sentido e extenuaria 
o profissional. Mas parece-nos razoável, 
diante de tantas especificidades da EJA, um  
mínimo de especialização do docente 
que atende a modalidade favoreceria 
a estruturação e organização. Além do 
que, e o principal, retiraria a EJA de 
uma lógica limitante, se não, alienante, 
definida pela a lógica do trabalho. 
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AS EVOLUÇÕES NA MANEIRA DE 
BRINCAR: DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM
RESUMO: Este artigo tem como objetivo demonstrar como os processos do brincar, do jogo 
e do lúdico na vida escolar podem desenvolver diversas áreas e se entrelaçar com várias 
dinâmicas promovendo além do desenvolvimento, o prazer pela atividade em si. Além de 
ser um espaço de conhecimento sobre o mundo externo (a realidade física e social), é na 
atividade lúdica que a criança também pode conviver com os diferentes sentimentos que 
fazem parte da sua realidade interior. É importante que tenhamos claro os objetivos que 
queremos alcançar e de que maneira podem ser explorados através do brincar, do jogo e do 
lúdico para montarmos um trabalho que seja gratificante para nós e totalmente explorado 
pelas crianças.

Palavras-Chave: Brincar; Jogo; Lúdico; Brincadeira; Desenvolvimento
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INTRODUÇÃO

O brincar é uma das partes mais 
importantes na Educação, através dele 
podemos relacionar diversas áreas e 
promover aprendizagens significativas e com 
conteúdo direcionados que se bem aplicados 
vão resultar em momentos de prazer e 
construção. Precisamos entender de forma 
clara e objetiva quais as fases desse processo 
e onde podemos chegar com determinadas 
dinâmicas em um grupo de alunos, para que 
o brincar não venha se tornar apenas um 
passatempo ou uma atividade em que não 
consigamos determinar o que está sendo 
desenvolvido nele.  

Observamos que a criança não nasce 
sabendo brincar, precisa aprender, e ela vai 
aprendendo nas interações. O brincar vai 
evoluindo conforme a idade das crianças, é 
possível observar características específicas 
em cada fase em que o brincar está inserido. 
Conforme as crianças desenvolvem seus 
pensamentos mais complexos se tornam seus 
jogos e brincadeiras tomando um significado 
próprio para o que elas determinam. 

Alguns jogos não utilizaram o pensamento, 
serão apenas repetições de movimentos. 
As crianças quando pequenas fazem 
essas repetições quase que naturalmente, 
mas à medida que vão se desenvolvendo 
socialmente, intelectualmente, vão dando 
significado as ações e tornando-as parte 
do seu processo de desenvolvimento. O 
lúdico faz parte do desenvolvimento, mas o 
conceito de jogo, brincadeira e brinquedo são 
complexos já que alguns deles se entrepõem 
em determinadas atividades. 

O jogo é parte importante no 
desenvolvimento da criança. Pois é através 
dele que a criança percebe o mundo ao 
seu redor, compreendendo sua realidade e 
constrói o pensamento abstrato. Percebemos 
que em cada momento da educação 
Infantil o lúdico está presente e de forma 
singular, auxiliando no desenvolvimento 
da personalidade da criança. Os jogos têm 
seu papel na vida escolar e é um grande 
motivador e estimulador dos impulsos 
naturais entrelaçando afetivo, motor e social.

AS EVOLUÇÕES NA 
MANEIRA DE BRINCAR: 
DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM

O brincar não é uma qualidade inata da 
criança. “Brincar não é uma dinâmica interna 
do indivíduo, mas uma atividade dotada 
de uma significação social. Precisa que, 
como outras, necessita de aprendizagem’’ 
(BROUGÉRE, 1998). Isto é, a criança aprende 
a brincar e isto se dá desde as primeiras 
interações entre a mãe e o bebê. Ainda 
segundo Brougére (1998), a “criança começa 
a se inserir no jogo preexistente da mãe mais 
como brinquedo do que como parceira’’, mas, 
aos poucos, começa a perceber as regras 
implícitas e passa a desempenhar papel  
mais ativo.

A maneira de brincar das crianças  
evoluem à medida que elas crescem. Isto 
fica muito evidente quando se observa 
crianças de idades diferentes brincando 
juntas. Em cada estágio de desenvolvimento 
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do pensamento, os jogos infantis têm 
características específicas. A atividade lúdica 
de uma criança entre 3 e 4 anos é diferente 
daquela criança em idade escolar ou de um 
adulto.   

A medida que as crianças crescem,  
suas condições de pensamentos se 
desenvolvem, e intensifica-se também 
seu processo de socialização. Os jogos 
como os faz - de- conta abrem espaço, 
progressivamente, para os jogos com regras. 
Estes jogos pressupõem relações sociais ou 
interindividuais com a cooperação entre 
os jogadores - a regra é uma regularidade 
imposta pelo grupo. O jogo com regras é 
por isso, considerado atividade lúdica do 
ser socializado, sendo muito difícil para 
uma criança de 3 ou 4 anos compreender e 
participar de um deles.

Os jogos como os de esconder,  
cabra-cega, queimada, por exemplo, se 
desenvolvem a partir das brincadeiras 
simbólicas. As brincadeiras que antecedem o 
interesse das crianças pelos jogos com regras 
explícitas são aquelas de situação imaginária 
em que várias crianças estão envolvidas e 
em que cada criança tem um papel que se 
integra com os outros. Para que a ação se 
desenvolva, as crianças devem se subordinar 
as regras que regem as funções de cada 
participante.

Quando duas ou três crianças decidem 
brincar juntas de vendedor de frutas, 
além de escolherem o lugar onde o jogo 
acontecerá, elas têm que decidir quem 
será o agricultor, se haverá vendedores de 
frutas e se alguém comprará as frutas. Essas 
escolhas estabelecem a trama de relações 

que sustentará o desenrolar do jogo e 
para que isto aconteça será necessário se 
submeter às regras de ação relativas a cada 
função: o agricultor fornece as frutas, para 
que o vendedor possa vender a freguesia.

A ocorrência desses jogos que envolvem 
relações sociais é uma condição importante 
para o surgimento dos jogos de regras, que 
serão atividade lúdica por excelência das 
crianças a partir dos 7 (sete) anos.

A atividade lúdica infantil inclui, ainda, 
brincadeiras que não supõem qualquer 
técnica particular, são simples exercícios onde 
não intervém símbolos ou regras. Esse tipo 
de brincadeira chamado por Piaget de jogo 
de exercício, tanto pode ocorrer envolvendo 
apenas a repetição de ação físicas, como, por 
exemplo, pular corda, rolar aro ou pneu, rolar 
bambolê - como envolvendo ações mentais, 
isto é, o pensamento, como acontece nos 
jogos de combinações de palavras ou quando 
a criança se diverte em fazer perguntas ou 
em inventar  uma história só pelo prazer de 
perguntar  ou contar.

Desde quando são muito pequenas, ainda 
bebês de berço, as crianças se dedicam aos 
os jogos de repetir ações: sacudir chocalhos, 
balançar objetos pendentes sobre o berço 
e é por isso que os jogos de exercício são 
a primeira forma da brincadeira da criança. 
Á medida que crescem, o desenvolvimento 
físico, intelectual e social habilita-as 
progressivamente as formas de brincadeiras 
mais complexas envolvendo símbolos e 
regras sem, no entanto, eliminar ou mesmo 
diminuir a ocorrência dos jogos de exercício. 
Até pelo contrário, basta observar as 
brincadeiras infantis para verificar que essa 
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forma de brincadeira se desenvolve e ganha 
em diversidade a medida que as crianças 
crescem. 

O aspecto lúdico é uma característica 
fundamental do ser humano, por isso o 
desenvolvimento da criança está intimamente 
relacionado com a ação de jogar. 

Existem uma dificuldade em compreender 
o significado atribuído aos termos jogo, 
brincadeira e brinquedo. Isso se dá inclusive 
pela variedade de fenômenos considerados 
como jogo e brincadeira, sendo que muitas 
vezes somente o contexto social em que 
tais atividades se encontram inseridas nos 
permitirá compreender o sentido desses 
termos. No Brasil essa diferenciação se torna 
mais difícil, pois termos como jogo, brinquedo 
e brincadeira ainda são empregados de forma 
indistinta e como sinônimos o que demonstra 
a existência de poucas investigações neste 
campo.

Para muitos autores, são as regras que 
distinguem o jogo da brincadeira, Kishimoto 
(1997, p.32) nos afirma que,

Quando alguém joga, está ao mesmo 
tempo desenvolvendo uma atividade lúdica e   
executando suas regras. Diferentemente do 
jogo, a brincadeira refere-se à ação concreta 
da criança em um contexto lúdico, não 
necessitando para sua existência a presença 
de regras. Já o brinquedo refere-se ao objeto 
que estimula a criatividade da criança e lhe 
propõe um mundo imaginário, onde tanto o 
brinquedo quanto a criatividade substituem 
o real.

O jogo não pode ser caracterizado  
apenas pelo simbolismo, ou, seja, pela 
situação imaginária que a criança cria ao 

representar uma realidade; pela situação 
imaginária que a criança cria ao representar 
uma realidade; pela existência de regras, 
visto que, existem muitas brincadeiras que 
possuem regras (pique - esconde, pique 
- altura). Portanto para caracterizarmos o 
jogo devemos observar, além da situação 
imaginária e da existência de regras, a 
presença clara de um vencedor, pois é este 
último elemento que distingue o jogo da 
brincadeira.

Quando se tem uma situação imaginária e 
regras, tem-se uma brincadeira (pique-pega) 
e se a situação é imaginária e há regras e um 
vencedor tem-se um jogo (queimada).

Desde muito cedo, o jogo é de muita 
importância na vida da criança, pois, quando 
brinca, a criança explora e manuseia tudo 
aquilo que está a sua volta, construindo, 
desse modo, a compreensão da realidade na 
qual está inserida e que se amplia na medida 
em que estabelece processo de abstração.

O jogo é conhecido como meio de fornecer 
à criança um ambiente agradável, motivador, 
planejado e enriquecido, que possibilita a 
aprendizagem de várias habilidades. Virar 
cambalhota, plantar bananeira, pular corda, 
bater bola, são exemplos de atividades que 
dão prazer e divertem as crianças durante 
toda a infância.

Ressaltamos também, que os jogos de 
exercícios intelectuais se desenvolvem 
e diversificam com o crescimento. As 
perguntas que não esperavam responder 
frequentemente são substituídas pelo gosto 
em aprender enigmas para serem propostas 
a outras crianças ou adultos.
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O DESENVOLVIMENTO POR 
MEIO DA UTILIZAÇÃO DOS 
JOGOS LÚDICOS

A educação infantil divide-se em várias 
etapas, de acordo com a faixa etária da 
criança. Temos o maternal III, onde o lúdico 
é companheiro diário, já que desse modo as 
crianças se conhecem e se expressam melhor, 
adquirindo conhecimentos, conhecendo 
limites de maneira agradável.

As atividades realizadas no jardim I são 
proporcionadas de forma lúdica: jogos, 
brincadeiras, expressão corporal, que 
promovem o desenvolvimento motor e sócio 
afetivo das crianças. Enfatiza-se os jogos na 
área do conhecimento lógico-matemático, e 
preservação na área de ciências.

No jardim II, que corresponde à faixa 
etária de cinco anos, procura-se dar maior 
ênfase ao desenvolvimento motor, através 
das técnicas de recorte, colagem, dobradura, 
movimento de pinça e modelagem, por 
meio de jogos de equilíbrio e direção. Desta 
forma, procuramos converter a maior parte 
das atividades diárias da criança em jogos 
motores e lúdicos.

Já na Pré-escola, o objetivo é acompanhar 
a evolução emocional de cada criança através 
da criatividade individual e integração com 
os demais, oferecendo ambientes para que 
ela possa descobrir e realizar tarefas com 
prazer e alegria.

Convém relembrar que o caratê lúdico 
nas brincadeiras, jogos e atividades infantis 
são essenciais para o desenvolvimento da 
personalidade das crianças. Assim como 

os jogos, a prática esportiva assume uma 
importância fundamental no processo da 
sociabilidade infantil. Segundo João Ricardo 
Cozac (2001, P. 21), psicólogo do esporte:

 [...] a atividade esportiva, seja ela apenas 
um exercício ou uma modalidade esportiva 
onde haja competição, deve ser feita com 
amor e dedicação. Este ponto é unanimidade 
na maioria das crianças. Infelizmente, visível 
apenas, no olhar das crianças. Poucos pais 
possibilitam a seus filhos uma escolha livre 
do esporte/ exercício que irão praticar. 

Cozac (2001) alerta para ou fato de que 
muitas vezes, as crianças são obrigadas a 
fazer esse ou aquele esporte por desejos dos 
pais. Os pais devem dar liberdade máxima 
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para a escolha do esporte que seus filhos 
queiram desenvolver

As crianças já vivenciam muitas cobranças 
na rotina de suas vidas: são cobradas na 
escola pelos professores; em casa, por seus 
pais; na expectativa social de gerarem uma 
sociedade mais justa. Os jogos acabam 
sendo uma importante válvula no exercício 
da liberdade e autodescoberta infantil. 
(COZAC,2001, P.23). 

Sendo assim, o jogo lúdico é uma  
atividade que tem valor educacional 
intrínseco. Leif (1978, p.44), diz que “jogar 
educa, assim como viver educa: sempre 
sobra alguma coisa’’. Muitas vantagens 
são alcançadas quando utilizado os jogos 
educativos no ambiente escolar no processo 
de ensino e aprendizagem, entre elas:  O jogo 
é um impulso natural da criança funcionando 
assim como um grande motivador:

• Obtém prazer e realiza um esforço 
espontâneo e voluntário para atingir o 
objetivo;

• Estimula o pensamento, a ordenação e 
espaço; 

• Integra dimensões da personalidade: 
afetiva, social, motora e cognitiva; 

• Desenvolve habilidades como 
coordenação, destreza, rapidez, força, 
concentração, etc.

• Durante a realização de uma atividade 
o jogo é o vínculo que une a vontade e o 
prazer. O ensino utilizando meios lúdicos cria 
ambientes gratificantes e atraentes servindo 
como estímulo para o desenvolvimento 
integral da criança. As propostas seguintes 
foram feitas por Placco (2002) para 
departamentos governamentais com um 

certo grau de responsabilidade na área dos 
problemas da criança: 

• Difundir os conhecimentos existentes 
sobre ambientes e programas de tempo 
livres entre os profissionais de planejamento 
e políticos;

• Tomar medidas para permitir que 
as crianças se movimentem em segurança 
na comunidade, favorecendo um melhor 
ordenamento do tráfego e uma melhoria dos 
transportes públicos;

• Aumentar a consciência da grande 
vulnerabilidade das crianças que vivem 
em favelas, apartamentos e espaços 
deteriorados; 

• Encorajar cada vez maior número 
de pessoas de diversas formações e níveis 
etários a ocuparem-se das crianças;

• Encorajar o uso e a conservação de 
jogos tradicionais;

• Por termo à exploração das 
brincadeiras infantis através da manipulação 
da publicidade, acabar com a produção e a 
venda de brinquedos de guerra, de jogos 
violentos de destruição;

• Proporcionar a todas as crianças bons 
materiais lúdicos, sobre tudo para as que tem 
necessidades especiais, através da pesquisa 
e cooperação com serviços da comunidade 
como grupos de animação para crianças em 
idade pré-escolar, bibliotecas e veículos de 
animação itinerantes de brinquedos.

Ao ser questionada sobre como os 
educadores devem lidar com os jogos nas 
escolas, na rotina diária, ensino-nos Placco 
(2002, p.52): “Entendo que um local como 
a escola poderia, com facilidade, incorporar 
esses desenvolvimentos que mencionei 
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(citados acima), ampliando ainda para as 
possibilidades interdisciplinares dos jogos’’ 
(Placco, 2002).

Placco (2002, p.52) relatou não poder 
afirmar que as características dos jogos 
possibilitem desenvolvimentos mais ou 
menos violentos nas crianças:

No entanto, podemos supor que 
uma possível agressividade pudesse ser 
percebida, canalizada, analisado e superada, 
se o dirigente da cena for um educador, ou 
alguém sensível para permitir a discussão 
de uma situação desagradável e indesejada. 
A rotina da escola será ou não atrapalhada 
por jogos como o yu-gi-oh se não houver 
uma política de limites estabelecida, ou se 
não houver preocupação com o potencial 
aproveitamento pedagógico do próprio jogo.

 Ao ser inquirida sobre a possível  
tendência dos jogos, de incentivarem a 
violência dos estudantes, Placco (2002, p.52) 
afirma:             

A tendência a demonizar o que se conhece 
leva muitas pessoas a atribuir aos jogos 
poderes muito grandes. Uma criança, com 
situações de agravo de qualquer espécie, 
será muito sensível a qualquer influência 
externa, potencializando sua agressividade e 
violência frente a quase qualquer estímulo. 
No entanto, criança mais “equilibradas’’ 
tomarão os jogos como eles são, assim como 
os contos de fadas e histórias infantis, os faz 
de conta. E isso não as fará mais violentas 
destrutivas.

Se o objetivo é formar professor que vão 
educar crianças de 0 a 6 anos, em escolas 
infantis e crianças de 7 a 10 anos, nas 
séries do ensino fundamental, temos que 

JOGO NO PROCESSO DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM

O ato de jogar é tão antigo o quanto 
o homem, na verdade o jogo faz parte 
da essência de ser dos mamíferos. O 
jogo é necessário ao nosso processo de 
desenvolvimento, tem uma função vital 
para o indivíduo principalmente como forma 
de assimilação da realidade, além de ser 
culturalmente útil para a sociedade como 
expressão de ideais comunitários. 

Na concepção piagetiana, os jogos 
consistem numa simples simulação funcional 
num exercício das ações individuais já 
aprendidas gerando ainda um sentimento de    
prazer pela ação lúdica em si e pelo domínio 
sobre as ações. Portanto, os jogos têm dupla 
função: consolidar os esquemas já formados 
e dar prazer ou equilíbrio emocional   a 
criança (FARIA,1995, p. 33). 

Passerino (1996) afirma que existem certos 
elementos que caracterizam os diversos 
tipos de jogos e que podem ser resumidas 
assim:

• Capacidade de absorver o participante  

questionar como crianças dessas faixas 
etárias aprendem, se desenvolvem e se 
socializam.

É pelo contrário com brinquedos e 
materiais concretos ou pedagógico que se 
estimulam às primeiras, as trocas de ideias, 
os contatos com parceiros, o imaginário 
infantil, a exploração e a descoberta de 
relações. Portanto, estudar o brinquedo 
e o material pedagógico é essencial para a 
formação docente.
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Coronel Alexandre GamaPodemos concluir que o brincar tem uma evolução durante 

o crescimento da criança e se bem explorados podem 
auxiliar em uma vida escolar agradável e com elementos 
significativos para seu desenvolvimento. O brincar não é um 
ato puro em si, ele tem sua importância e valor em cada fase 
e no meio em que está inserido, sendo a criança o portador 
desse significado. 

A partir do momento que consegue utilizar o pensamento 
como ferramenta para abstrair, a criança relaciona-se com 
suas experiências construindo significados sobre elas. Todo 
esse processo está intimamente ligado com o afetivo, o 
motor e o social. É através deste processo que se desenvolve 
integralmente e tem prazer na dinâmica desse processo. 

Os jogos trazem em si um valor educacional e social 
envolvendo todos os que estão no jogo proporcionando a 
exploração, a cooperação, a autonomia e a autoafirmação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

de maneira intensa e total (clima de entusiasmo, sentimento 
de exaltação e tensão seguidos por um estado de alegria e 
distensão), ou seja, envolvimento emocional;

• Espontaneidade e criatividade;
• Limitação de tempo;
• Possibilidade de repetição;
• Limitação do espaço;
• Existência de regras;
• Estimulação da imaginação, autoafirmação e 

autonomia.
Os jogos podem ser classificados de diferentes formas. 

Vários autores se dedicaram ao estudo do jogo, entretanto 
os trabalhos de Jean Piaget contribuíram bastante para a 
definição da educação lúdica.

Primordialmente com base na psicologia genética 
Piaget elaborou uma “classificação genética baseada na 
evolução das estruturas’’. (PIAGET apud RIZZI, 1997, P.32), 
onde se caracteriza a natureza do jogo em cada fase de 
desenvolvimento do ser humano.
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AS HORTAS ESCOLARES NO 
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL
RESUMO: O presente artigo traz uma revisão bibliográfica da importância da Educação 
Ambiental no ambiente escolar como um tema interdisciplinar e transversal com ênfase na 
implantação das hortas escolares e seu impacto na vida dos alunos, comunidade escolar e 
familiares. Com base em uma abordagem histórica, a partir da década de 70, no século XX, o 
artigo mostra a evolução da Educação Ambiental e as hortas nas , bem como as dificuldades 
que podem surgir em sua implementação, muitas vezes devido a impedimentos que podem ser 
encontrados para a continuidade de projetos já em andamento, ou dos próprios professores, 
que resistem à novas mudanças.

Palavras-Chave: Educação Ambiental; Hortas Escolares; Escolas.
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INTRODUÇÃO

A problemática ambiental é uma das 
principais preocupações da sociedade 
moderna. Por isso, tem desencadeado uma 
série de iniciativas que visam reverter o 
processo de degradação do meio ambiente. 
Uma dessas iniciativas é a Educação Ambiental, 
a qual as instituições de educação básica 
têm buscado, gradativamente, inserirem 
em seu currículo, como meio de formar 
cidadãos conscientes e comprometidos com 
as principais preocupações da sociedade. 
(SERRANO, 2003).

Tendo em vista essa preocupação 
com a causa ambiental, a escola torna-
se então, importante espaço para se 
trabalhar a consciência ecológica e ações de 
sustentabilidade. Nela, pode-se desenvolver 
ações de maneira transversal e interdisciplinar 
que visem a construção de comportamentos 
e atitudes de preservação do meio ambiente.

A horta escolar é uma proposta de projeto 
escolar que abrange questões ambientais 
importantes e atuais, uma vez que desperta 
consciência ecológica nos alunos e familiares, 
além de ser uma ação com ramificações nas 
casas e entorno da escola, por ensinar algo 
prático e de fácil disseminação.

A horta escolar inserida no ambiente 
escolar é um laboratório vivo que irá 
possibilitar o desenvolvimento de diversas 
atividades pedagógicas e contemplará 
algumas das preocupações relacionadas 
ao meio ambiente como sustentabilidade, 
preservação e utilização consciente dos 
insumos, além de melhorar a alimentação 
dos alunos.

A IMPORTÂNCIA DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A questão ambiental é uma das temáticas 
atuais de grande preocupação da sociedade 
desencadeando, por isso, uma série de 
iniciativas a fim de reverter a situação 
atual de consequências danosas à vida na 
terra. Uma dessas iniciativas é a Educação 
Ambiental que as instituições de educação 
básica estão procurando implementar, na 
busca da formação de cidadãos conscientes 
e comprometidos com as principais 
preocupações da sociedade (SERRANO, 
2003).

A relação do homem com a natureza 
começou a se modificar por meio da 
Revolução Científica. Uma relação até 
então harmônica, passa a ser de dominação 
por parte do homem. Com a Revolução 
Industrial, a destruição dos recursos naturais 
se intensificou, o que provocou em algumas 
parcelas da sociedade reações contrárias a 
isso em torno da preservação da natureza.

Mas é a partir da década de 70, do 
século XX que os debates em torno 
das questões ambientais aumentaram e 
surgiram os movimentos ambientalistas, que 
compreendiam a problemática ambiental 
como uma crise que já atingia toda a civilização 
diante da degradação ambiental. Após a 
realização de vários encontros nacionais 
e internacionais, envolvendo instituições 
governamentais e não governamentais, foi 
indicado nos documentos resultantes destes 
eventos que uma das estratégias utilizadas 
para conter o processo de destruição da 
natureza seria a educação. Por intermédio de  
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uma nova dimensão – a Educação Ambiental 
– que surge como um processo educativo, 
um conhecimento ambiental que se traduz 
em valores éticos. 

Cabe destacar que estamos falando da 
Educação Ambiental Crítica, cujo objetivo é 
“contribuir para uma mudança de valores e 
atitudes, contribuindo para a formação de 
um sujeito ecológico” (CARVALHO, 2004, 
p.18 -19). Ou nas palavras de Guimarães 
(2004, p. 25) “capaz de contribuir com 
a transformação de uma realidade que 
historicamente se coloca em uma grave 
crise socioambiental”. A Educação Ambiental 
Crítica também denominada Emancipatória 
(LOUREIRO, 2009, p. 32):

É o meio reflexivo, crítico e auto-crítico 
contínuo, pelo qual podemos romper com 
a barbárie do padrão vigente de sociedade 
e de civilização, em um processo que 
parte do contexto societário em que 
nos movimentamos, do “lugar” ocupado 
pelo sujeito, estabelecendo experiências 
formativas, escolares ou não, em que a 
reflexão problematizadora da totalidade, 
apoiada numa ação consciente e política, 
propicia a construção de sua dinâmica. (...). 
Emancipar não é estabelecer o caminho único 
para a salvação, mas sim a possibilidade de 
construirmos os caminhos que julgamos mais 
adequados à vida social e planetária, diante 
da compreensão que temos destes em cada 
cultura e forma de organização societária, 
produzindo patamares diferenciados de 
existência.

Aliado a este fator, o rápido processo 
de urbanização das cidades, que substitui 
espaços verdes por concreto, diminui o 

contato direto do homem com  todos os 
elementos bióticos da natureza da qual é 
parte integrante. Dentro desse paradigma, 
as crianças passaram a ter espaços cada 
vez mais restritos para vivenciarem o prazer 
natural de terem contato com elementos do 
ambiente da qual fazem parte (PMF/SME, 
2004).

A questão ambiental neste momento 
da história humana surge, portanto, como 
um tema relevante que contribui para 
conscientizar o homem sobre seu papel 
como elemento central dos processos 
socioambientais emergentes, o agente 
que transforma e é transformado e 
herdeiro de suas ações (PMF/SME, 2004). 
Segundo LEFF (2001) esse processo de 
conscientização mobiliza a participação dos 
cidadãos na tomada de decisões, junto com 
a transformação dos métodos de pesquisa e 
formação, com base em uma ótica holística e 
enfoques interdisciplinares e não como uma 
coleção de partes dissociadas.

No Brasil, a Educação Ambiental foi 
regulamentada pela Política Nacional de 
Educação Ambiental (PNEA), instituída 
pela Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que 
estabelece e define seus princípios básicos, 
incorporando oficialmente a Educação 
Ambiental nos sistemas de ensino.

A Educação Ambiental representa uma 
ferramenta fundamental para estabelecer 
uma ligação mais estreita entre o ser humano 
e a natureza. Uma transformação social 
de caráter urgente que busque, conforme 
Sorrentino (2005), a superação das injustiças 
ambientais e sociais na humanidade.

ANDRADE (2000) expõe que implementar 
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a educação ambiental nas escolas tem se 
mostrado uma tarefa exaustiva, em razão 
da existência de grandes dificuldades nas 
atividades de sensibilização e formação, 
na implantação de atividades e projetos e, 
notadamente, na manutenção e continuidade 
dos já existentes. Fatores como o tamanho da 
escola, número de alunos e de professores, 
predisposição destes professores em passar 
por um processo de treinamento, vontade da 
direção de realmente implementar um projeto 
ambiental que vá alterar a rotina na escola, 
além de fatores resultantes da integração 
dos acima citados e ainda outros, podem 
servir como obstáculos à implementação da 
Educação Ambiental.

A Educação Ambiental requer 
conhecimento de caráter social como: 
valores culturais, morais, justiça, saúde, a 
noção de cidadania, entre outros aspectos 
que conformam a totalidade social. Deve 
ser tratada com base em uma matriz que 
conceba a educação como elemento de 
transformação social apoiada no diálogo e no 
exercício da cidadania. Mais, do que isto, “no 
fortalecimento dos sujeitos, na superação 
das formas de dominação capitalistas 
e na compreensão do mundo em sua 
complexidade e da vida em sua totalidade” 
(LOUREIRO, 2009, p. 24).

Na educação fundamental, os PCNs a 
inserem em diversos temas transversais, 
sobretudo meio ambiente, saúde e consumo, 
nas áreas do saber (disciplinas), de modo 
que impregne toda a prática educativa, e 
ao mesmo tempo, crie uma visão global 
e abrangente da questão ambiental, 
visualizando os aspectos físicos e histórico-

sociais, assim como a articulação entre a 
escala local e planetária desses problemas 
(MEC, 2005).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) criados pelo Ministério da Educação 
em 1998, indicam que a aprendizagem 
de valores e atitudes deve ser mais 
explorada do ponto de vista pedagógico e 
o conhecimento dos problemas ambientais 
e de suas consequências desastrosas para 
a vida humana é importante para promover 
uma atitude de cuidado e atenção com essas 
questões, incentivar ações preservacionistas 
(BRASIL, 1998).

É de suma importância destacar a 
preocupação demonstrada pela maioria 
dos professores em trabalhar educação 
ambiental nas escolas. Esta preocupação 
torna-se ponto favorável para a implantação 
de novas ideias e propostas ligadas à área 
(VALDAMERI, 2004).

AS HORTAS ESCOLARES

De acordo com Rodrigues e Freixo (2009), 
a escola é considerada um espaço social, 
local no qual o aluno dará sequência ao 
seu processo de socialização. Por meio da 
potencialização de atividades desenvolvidas 
nesse ambiente, os alunos terão acesso a 
um novo caminho de saberes e descobertas 
no processo de aprendizagem. À medida 
que os saberes são construídos de formas 
variadas, concomitantemente desenvolve-se 
nos alunos a capacidade de transformar sua 
própria realidade. A escola passa a ser assim 
um local de importância social significativa, 
contribuindo para a formação de cidadãos 
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envolvidos com a melhoria da qualidade da 
vida planetária.

É notório que o desenvolvimento de 
atividades desenvolvidas na escola e 
sobretudo, na horta escolar, contribui 
diretamente para utilização de meios 
sustentáveis que posteriormente refletirá 
em uma dieta mais saudável. Para Muniz e 
Carvalho (2007) as hortas se constituem num 
instrumento pedagógico que possibilita o 
aumento do consumo de frutas e hortaliças, 
a construção de hábitos alimentares 
saudáveis, o resgate dos hábitos regionais 
e locais e a redução dos custos referentes à 
merenda escolar.

De acordo com Serrano (2003), a horta 
escolar é um elemento capaz de desenvolver 
temas relacionados à Educação Ambiental 
e consequentemente a sustentabilidade, 
uma vez que, além de relacionar conceitos 
teóricos a práticos, auxiliando o processo de 
ensino e aprendizagem, ela se constitui como 
uma estratégia capaz de desenvolvimento 
dos conteúdos interdisciplinarmente. 

Segundo Capra (2003, p.14), a educação 
para uma vida sustentável é uma pedagogia 
que facilita o entendimento das múltiplas 
relações entre atitudes humanas e seus 
impactos e também entre as disciplinas 
que compõem o currículo, pois ensina os 
princípios básicos da ecologia tendo como 
base a experiência dos sujeitos.

 Por meio dessas experiências, nós também 
tomamos consciência de que nós mesmos 
fazemos parte da teia da vida e, com o passar 
do 20 tempo, a experiência da ecologia na 
natureza nos proporciona um senso do lugar 
que pertencemos (CAPRA, 2003, p.14).

A escola é indiscutivelmente o melhor 
agente para promover a educação alimentar, 
uma vez que é na infância e na adolescência 
que se fixam atitudes e práticas alimentares 
difíceis de modificar na idade adulta 
(TURANO, 1990). 

A finalidade da educação alimentar é 
transformar o alimento em um instrumento 
pedagógico, transpondo os limites do 
ato alimentar, fazendo com que este se 
transforme em um ponto de partida para 
novas descobertas (CASTRO, 1985).

Segundo Capra (2003), a horta 
reestabelece a conexão das crianças com os 
fundamentos da alimentação – na verdade, 
com os próprios fundamentos da vida – ao 
mesmo tempo em que integra e tornam 
mais interessantes praticamente todas as 
atividades que acontecem na escola. 

A grande ênfase feita por Consea 
(2004),é de que todos devem ter o direito 
de acesso regular e permanente a alimentos 
de qualidade, em quantidade suficiente, 
sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base 
práticas alimentares promotoras de saúde, 
que respeitem a diversidade cultural e que 
sejam social, econômica e ambientalmente 
sustentáveis.

A implantação de hortas no ambiente 
escolar é considerada um instrumento 
dinamizador capaz de inserir os sujeitos 
diretamente em um ambiente diverso 
e sustentável. Como enfatiza Capra 
(1996, p.231), “precisamos nos tornar 
ecologicamente alfabetizados, isso significa 
entender os princípios de organização das 
comunidades ecológicas (ecossistemas) e 
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usar esses princípios para criar comunidades 
humanas sustentáveis”.

A horta escolar permite o resgate dos 
valores éticos, sociais, culturais e ambientais. 
Além disso, possibilita práticas sustentáveis 
que podem ser desenvolvidas dentro desse 
“laboratório vivo”. Como garantem Rodrigues 
e Freixo (2009), por meio do desenvolvimento 
da horta, é possível iniciar um processo de 
mudança de valores e de comportamento 
individuais e coletivos que promoverão a 
dignidade humana e a sustentabilidade. 

Com base nessa iniciativa, a escola 
torna-se um local estratégico para o 
desenvolvimento da horta, tendo em vista seu 
papel no desenvolvimento de novas políticas 
voltadas para a construção de sociedades 
sustentáveis (DEBONI, 2009). Para Cribb 
(2007), a horta promove a aquisição de novos 
valores, boas atitudes, transforma a forma 
de pensar, valoriza o trabalho em equipe, a 
solidariedade, a cooperação, desenvolve a 
criatividade e a percepção da importância 
do cuidado, o senso de responsabilidade, de 
autonomia, além de sensibilizar para a busca 
de soluções para os problemas ambientais.

Ainda de acordo com Cribb (2010), 
as atividades realizadas em ambientes 
abertos, como na horta escolar, contribuem, 
dentre outros fatores, para os alunos 
compreenderem o perigo na utilização 
de agrotóxicos para a saúde humana 
e para o meio ambiente; proporciona 
uma compreensão da necessidade da 
preservação do meio ambiente escolar; 
desenvolve a capacidade do trabalho em 
equipe e da cooperação; e proporciona 
um maior contato com a natureza, já que 

crianças dos centros urbanos estão cada vez 
mais afastadas dela. Proporciona também 
a modificação dos hábitos alimentares dos 
alunos, além da percepção da necessidade 
de reaproveitamento de materiais tais como: 
garrafas pet, embalagens tetra pak, copos 
descartáveis, entre outros. Tais atividades 
auxiliam no desenvolvimento da consciência 
de que é necessário adotarmos um estilo 
de vida menos impactante sobre o meio 
ambiente bem como a integração dos alunos 
com a problemática ambiental vivenciada.

Numa horta escolar há, ainda, a 
possibilidade de se trabalhar diversos temas, 
dentre os quais, os conceitos, princípios e 
o histórico da agricultura, a importância da 
educação ambiental e das hortaliças para 
a saúde, além das aulas práticas onde se 
trabalham as formas de plantio, o cultivo e 
o cuidado com as hortaliças (CRIBB, 2010).

O trabalho com a horta escolar contribui 
de maneira importante para o entendimento 
de como se deve preservar o meio ambiente 
tomando-se por base pequenos gestos, 
sempre respeitando a pluralidade e a 
diversidade cultural. Além disso, proporciona 
o aprendizado de diferentes saberes e fazeres 
e proporciona a compreensão do problema 
ambiental em toda a sua amplitude.

A horta escolar como processo educativo 
se refere ao aprendizado das técnicas 
básicas de produção, dos cuidados especiais 
com a qualidade dos produtos, das formas, 
modos de preparo, consumo e dos aspectos 
nutricionais relativos à alimentação composta 
por diversas hortaliças.

A produção de hortaliças pela horta escolar 
proporciona um melhor preparo da merenda 
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escolar, que fica enriquecida com alimentos 
agroecológicos. Sendo assim, incentiva-
se a vivência de bons hábitos alimentares 
que poderão ser incorporados mediante o 
processo ensino/aprendizagem aos familiares 
dos envolvidos. “A ação educativa consegue 
sair do marco escolar para interessar-se pela 
comunidade e fazer que os alunos participem 
das suas atividades”. (DIAS,1992, p. 123)

A horta escolar também tem o poder 
de impactar os familiares dos alunos, 
incentivando-os a cultivar hortas em suas 
casas, aumentando o consumo de hortaliças 
e legumes em suas refeições. É importante 
salientar que o benefício da horta em casa 
é maior por se tratar de alimentos sem 
agrotóxicos. O contato com a horta e a 
participação nas atividades relacionadas 
a ela desperta a valorização de estudos 
relacionados à educação ambiental. Nas várias 
etapas do processo de desenvolvimento do 
sistema de implantação da horta é trabalhada 
a interdisciplinaridade, que contribui para 
que haja um melhor entendimento dos alunos 
em relação aos temas tratados, assim como 
uma visão ampla da questão ambiental.

Há um envolvimento e a participação de 
diversos membros da comunidade escolar, 
como notadamente os alunos e diversos 
funcionários da escola, como também os 
pais dos alunos e moradores da comunidade 
ao redor da escola. Este tipo de trabalho 
fortalece os laços entre a escola e a 
comunidade a qual ela abrange. (MORGADO 
e SANTOS 2008).

A horta é um verdadeiro laboratório 
de aprendizagem viva, em que o trabalho 
manual, o contato com a vida, a observação 

e a oportunidade de formação de grupos 
informais oportuniza ainda a sensibilização, 
como por exemplo, a necessidade de proteção 
com as plantas e com o meio ambiente, o 
respeito aos colegas de trabalho e a alegria 
da colheita. (MACEDO, 1987).

 As atividades na horta são uma alternativa 
de unir o lúdico ao meio ambiente, fazendo 
com que desperte o interesse dos alunos, 
diante desse tema. Há possibilidade 
de trabalhar com diferentes atividades 
envolvendo a horta escolar. (MORGADO e 
SANTOS, 2008).

As atividades desenvolvidas na horta 
também promovem a oportunidade de 
muitas crianças estabelecerem contato com 
a natureza, já que muitas delas perderam 
esta possibilidade, já que muitas famílias 
residem em edifícios ou em casas cujos 
quintais são muito pequenos e cimentados. 
Ao manipularem a terra muitos estudantes 
adquiriram também maior habilidade 
manual, melhoram a coordenação motora, 
a habilidade manual além de adquirir mais 
força nas mãos.
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Amadeu Ribeiro dos Santos 
Júnior 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Ambiental inserida no cotidiano escolar por 
meio de atividades incorporando teorias e práticas no fazer 
pedagógico oferece uma ampla contribuição no processo de 
ensino-aprendizagem, ao resgate de valores socioambientais 
e na socialização da comunidade escolar.

A horta escolar pode ser uma ferramenta bastante 
eficaz na formação integral do estudante, visto que o 
tema exposto aborda diversas áreas de conhecimento, 
podendo ser desenvolvido durante todo o processo de 
ensino/aprendizagem. Ademais, a horta escolar pode atrair 
a comunidade do entorno em parcerias com a escola, 
aproximando ainda mais as famílias do ambiente estudantil. 
As crianças cumprem o papel de multiplicadoras do projeto, 
porque repassam o que aprendem para o seu contexto 
familiar e, deste modo, a influência da horta não se restringe 
à escola. 

O resultado dos projetos envolvendo a horta escolar são 
alunos mais preparados e conscientes, que levarão para 
a vida ensinamentos ecológicos, além da oportunidade 
de aproximação com a natureza, aprendendo a ainda os 
benefícios alimentares advindos desta tarefa. Amplia-se 
assim, a necessidade de uma mudança de postura que é 
preciso implantar na sociedade.

A horta propicia a reflexão e o desenvolvimento de novas 
atitudes e práticas que corroboraram para uma sensibilização 
diante das questões ambientais e cooperação por meio do 
trabalho em equipe, além de minimizar a visão fragmentada 
dos educandos a respeito da Educação Ambiental, 
integrando-os nessa teia de relações ecológica com base na 
reconstrução de valores mais humanizados.
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São Paulo (2010); Especialista 
em Docência do Ensino Superior 
pela Universidade Bandeirante 
de São Paulo (2012); Especialista 
em Alfabetização e Letramento 
pela Universidade Nove de Julho 
(2014); Professor de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental I 
no CEU EMEF Senador Teotônio 
Vilela.
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AS PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO NO CONTEXTO
DA EDUCAÇÃO PARA A INFÂNCIA
RESUMO: Esta pesquisa aborda os temas Letramento e práticas de Alfabetização no contexto 
da Educação para a Infância. Neste sentido o objetivo principal deste estudo é elencar 
algumas definições e conceitos que abrangem os termos destacados neste tema e como 
objetivos específicos apresentar alguns exemplos de contextos de aprendizagem em que 
as relações são permeadas pelas práticas de Letramento na perspectiva da importância do 
Lúdico neste processo. As crianças que participam no seu convívio familiar de um ambiente 
letrado, com acesso a livros, revistas e outros materiais portadores de textos, ou vivenciam 
a leitura e a escuta de histórias em seu cotidiano, quando chegam à escola já trazem alguns 
conhecimentos sobre a língua escrita e falada que devem ser estimulados e levados em 
consideração pelo professor. 

Palavras-Chave: Educação Infantil; Práticas de Alfabetização; Letramento.
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INTRODUÇÃO

A alfabetização é um processo que 
engloba diferentes aspectos e não apenas 
a memorização ou a decodificação de 
palavras, para que a criança seja alfabetizada 
é necessário um conjunto de habilidades 
e pensamentos que proporcionam a 
compreensão de conceitos e representações 
da linguagem. No momento da brincadeira, 
a criança articula as suas habilidades de 
maneira criativa, o que torna o aprendizado 
mais prazeroso. 

De acordo com Oliveira (2004) temos 
no contexto brasileiro, um grande debate 
sobre o tema Alfabetização e Letramento 
e diferentes pesquisadores de diferentes 
campos de conhecimento abordam tal 
temática, dentre eles: psicólogos, linguistas 
e pedagogos, neste sentido o debate gira em 
torno da definição de leitura e escrita e das 
formas de ensino e aprendizagem. Mesmo 
com o avanço dos estudos na área e com 
as mudanças teóricas produzidas, estudos 
recentes mostram que ainda existem 
práticas didáticas tradicionais nas formas de 
alfabetizar, tanto crianças como adultos.

Na Educação Infantil, a criança é capaz 
de aprender de maneira significativa com os 
jogos, brincadeiras e a interação com adultos 
e outras crianças, a linguagem oral e escrita, 
aspectos esses fundamentais para o seu 
posterior ingresso no Ensino Fundamental. 
O trabalho com a linguagem oral e escrita 
na Educação Infantil se constitui em um 
espaço de ampliação das capacidades de 
comunicação, expressão e do acesso da 
criança em um mundo letrado.

O trabalho com a linguagem escrita deve 
permitir à educação infantil assumir um 
papel importante na formação de leitores 
e de cidadãos competentes no uso do 
sistema de escrita, respeitando a criança 
como produtora de cultura, a criança produz 
cultura na interação que estabelece com 
outras formas e manifestações de cultura, 
com o contato com diferentes materiais e 
objetos e na troca de experiências com os 
demais.

Segundo as Orientações Curriculares 
(2007) todas as formas de brincadeira 
aprendidas pelas crianças são enriquecidas 
com o trabalho feito no conjunto das 
experiências por elas vividas nas outras 
dimensões, como: a linguagem verbal e 
a contagem de histórias, a dimensão das 
linguagens artísticas e também dos saberes 
que a criança vai construindo no momento 
em que pensa o mundo social e o da natureza, 
e a dimensão do conhecimento de medidas, 
proporções, quantidades.

A EDUCAÇÃO PARA A 
INFÂNCIA E AS PRÁTICAS 
DE ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO

Na década de 1980, o ensino da leitura e 
escrita começa a ser discutido e repensado, o 
ensino mecânico de técnicas e memorização 
passa pelo debate de educadores e 
pesquisadores de diferentes segmentos 
educacionais, na busca de um novo modelo 
de ensino.

A Educação Infantil é a primeira etapa da 
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educação básica, segundo o artigo 21, da Lei 
de Diretrizes e Bases Nacional nº 9.394/96 e 
tem como objetivo cuidar e educar crianças 
de zero a cinco anos de idade. Nesse sentido, 
o Referencial Curricular Nacional organiza o 
seu currículo em eixos temáticos a fim de 
contemplar o desenvolvimento integral da 
criança, nos aspectos cognitivos, sociais, 
afetivos, motores, entre outros. 

Os questionamentos e debates sobre 
Alfabetização começam na década de 
60 e tinham como base as dificuldades 
apresentadas na aquisição da leitura e da 
escrita, neste sentido, estas aprendizagens 
deveriam estar relacionadas com as demais 
experiências vivenciadas fora do âmbito 
escolar, em casa e no meio social. Com 
estes questionamentos, a partir de 1980, o 
ensino da leitura e da escrita, que priorizava 
a memorização, passa a ser criticado e 
diferente pesquisadores de diversas áreas 
passam a estudar tal questão, buscando uma 
nova definição.

De acordo com Sommerhalder (2011) 
podemos afirmar que a abordagem 
construtivista considera o brincar um 
elemento fundamental para o processo de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança, 
constituindo uma forma da criança resolver 
problemas e situações problemas que surgem 
a partir de sua interação com o meio. Com 
isso, o jogo é valorizado no espaço educativo 
da criança na educação infantil.

Segundo Ferreiro (2003) há algum tempo, 
descobriram no Brasil que se poderia usar 
a expressão letramento. E o que aconteceu 
com a alfabetização? Virou sinônimo de 
decodificação. Letramento passou a ser o 

estar em contato com distintos tipos de 
texto, o compreender o que se lê. 

Analisando as novas concepções sobre 
Letramento e Alfabetização, temos que o 
aluno deve ser capaz de ler e produzir textos 
e o trabalho docente deve estar pautado em 
alcançar tais objetivos em todas as etapas 
de escolarização, visto que no modelo 
tradicional de ensino, essa preocupação 
restringia-se apenas as primeiras séries. 

Tendo em vista as novas propostas 
de Alfabetização e Letramento torna-
se necessário rever o funcionamento 
das instituições em torno de seu projeto 
educacional e de ensino. O projeto político 
pedagógico da escola deve pautar-se na 
perspectiva de Letramento, prevendo 
práticas de leitura e escrita que corroborem 
para o sucesso da aprendizagem de seus 
alunos. 

Ao investigar o modo de raciocínio 
das crianças, Jean Piaget (1896) trouxe 
grandes contribuições aos campos da 
psicologia e educação. Em uma época, 
predominantemente, do ensino tradicional 
(nos anos de 1950-1960), Piaget contribuiu 
para a renovação das teorias pedagógicas, 
sobre os processos de construção da 
inteligência e aprendizagem. Ele estudou 
os mecanismos mentais utilizados pelas 
pessoas para compreender o mundo nas 
diferentes etapas da vida, e concluiu que 
as crianças são pensadoras ativas tentando 
compreender o mundo.

Segundo o autor, a inteligência é construída 
na medida em que a criança explora o mundo, 
por meio de seus gestos e movimentos, de 
sua interação com os adultos, manipulando 
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objetos e sustentado por toda a curiosidade 
que nos faz essencialmente humanos. Desta 
maneira, a estimulação da inteligência da 
criança por meio de atividades e recursos 
favoráveis é fundamental para que ela se 
desenvolva ao máximo.

O desenvolvimento da inteligência se dá 
por meio dos processos de desequilíbrio, 
assimilação, acomodação e adaptação, 
permeando os quatro estágios de 
desenvolvimento proposto por Piaget: estágio 
sensório motor (0 a 24 meses), estágio pré-
operacional (2 a 6 anos), estágio operacional 
concreto (7 a 12 anos) e o estágio operacional 
formal (12 anos em diante). Essas etapas se 
sucedem de modo ordenado, sequencial e as 
estruturas mentais modificam-se a partir das 
aquisições anteriores.

Com base nas ideias de Augusto (2009) 
é direito da criança pensar sobre a escrita 
e praticar sobre ela e o papel da educação 
infantil é disponibilizar a todas as crianças 
as informações necessárias para que possam 
pensar sobre sua própria língua, neste 
sentido é preciso sempre afirmar que isso 
não deve significar, de modo algum, apressar 
a escolarização, pelo contrário: mais do que 
preparar para o ingresso no primeiro ano 
do ensino fundamental, a educação infantil 
tem que garantir vivências e experiências 
significativas de aprendizagem.

Ainda conforme a autora as vivências que 
organizam e propõem o contato com a leitura 
e a escrita fazem parte do conhecimento do 
patrimônio cultural e na Educação Infantil 
é preciso garantir que todas as crianças 
aprendam a ler e a escrever de maneira 
autônoma, o direito de pensar sobre o 

assunto e explorar as ideias de como e para 
que se escreve. 

De acordo com Soares (2004) é urgente 
uma revisão nos paradigmas hoje vigentes 
na educação, tendo em vista os alarmantes 
sinais de fracasso em alfabetização que hoje 
se verificam em nossas escolas. Não que se 
esteja pregando uma volta ao passado, com 
uso de métodos de alfabetização que ensinem 
apenas a identificação entre fonema-grafema, 
e habilidades de codificação e decodificação 
da língua escrita. Entretanto, ao inserir a 
criança no mundo letrado, permitindo a ela 
participar de experiências variadas com a 
leitura e a escrita, a escola deve oferecer a 
alfabetização como complemento que tem 
sua especificidade própria e que deve ser 
integrada aos esforços de letramento, sob 
pena de não conseguir atingir nem um nem 
outro objetivo.

De acordo com Oliveira (2004) temos 
no contexto brasileiro, um grande debate 
sobre o tema Alfabetização e Letramento 
e diferentes pesquisadores de diferentes 
campos de conhecimento abordam tal 
temática, dentre eles: psicólogos, linguistas 
e pedagogos, neste sentido o debate gira em 
torno da definição de leitura e escrita e das 
formas de ensino e aprendizagem. Mesmo 
com o avanço dos estudos na área e com 
as mudanças teóricas produzidas, estudos 
recentes mostram que ainda existem 
práticas didáticas tradicionais nas formas de 
alfabetizar, tanto crianças como adultos.

O trabalho do professor consiste em 
propor atividades que permitam à criança 
manifestar-se por escrito e oralmente de 
modo livre, sem perder de vista a necessidade 
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de se apresentarem situações que levam ao 
aprendizado de novas regras de leitura e 
escrita, elaboradas pela própria criança. 

Segundo Ferreiro (2003) a escola 
desempenha um papel fundamental em 
inserir as crianças no mundo da escrita, sem 
o propósito de alfabetização, a criança já 
entra em contato com o mundo da leitura 
e da escrita desde pequena, o professor 
dever oferecer oportunidades de ampliação 
do contato das crianças com o mundo 
letrado, por meio da observação de suas 
práticas e outras atividades que despertem 
a curiosidade. “[...] para explorar o espaço 
gráfico e distinguir entre desenho e escrita; 
para perguntar e ser respondido; para tentar 
copiar ou construir uma escrita” (FERREIRO, 
2003, p.39).

Quando falamos em uma nova proposta 
de ensino para a leitura e a escrita, temos 
a proposta construtivista e o letramento, 
que trazem como perspectivas que o falar, 
o ler e o escrever devem estar reunidos 
em um único processo, com o propósito 
funcional do uso da língua voltada para as 
práticas sociais, neste sentido alfabetização 
e letramento ocorrem juntos. Com as 
mudanças de seus significados, o lúdico 
acabou se tornando algo amplo onde há 
espaço para a arte, a música, a brincadeira, 
o brinquedo, o jogo, desenvolvendo na 
criança as habilidades necessárias em seu 
crescimento físico e psíquico. Passando 
assim a ser uma brincadeira “séria”, onde se 
pode sentir prazer ao brincar, aprendendo 
vários conteúdos. (PORTO, 2008, p.160).

Segundo as Orientações Curriculares 
(2007) todas as formas de brincadeira 

aprendidas pelas crianças são enriquecidas 
com o trabalho feito no conjunto das 
experiências por elas vividas nas outras 
dimensões, como: a linguagem verbal e 
a contagem de histórias, a dimensão das 
linguagens artísticas e também dos saberes 
que a criança vai construindo no momento 
em que pensa o mundo social e o da natureza, 
e a dimensão do conhecimento de medidas, 
proporções, quantidades.

De acordo com Sommerhalder (2011) 
podemos afirmar que a abordagem 
construtivista considera o brincar um 
elemento fundamental para o processo de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança, 
dado que esse seria uma forma da criança 
resolver problemas e situações problemas 
que surgem a partir de sua interação com o 
meio. Com isso, o jogo é valorizado no espaço 
educativo da criança na educação infantil.

Neste sentido de letramento na educação 
infantil, deve-se promover diferentes 
situações em que a criança possa entrar 
em contato com as situações de leitura e 
escrita que permeiam as relações na escola 
e na sociedade. A escola deve considerar 
as práticas de leitura e escrita que são 
vivenciadas fora do espaço escolar para 
que as práticas de letramento realmente 
sejam contextualizadas e não apenas uma 
forma de aprendizagem em que a escrita e 
as produções de texto servem apenas para 
demonstrar habilidades e competências 
totalmente desvinculadas da função social 
que a leitura e a escrita possui na vida social 
e nas práticas cotidianas. 

Segundo Soares (2004) é necessário 
reconhecer que alfabetização, entendida 
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como a aquisição do sistema convencional 
de escrita, diferente de letramento que é 
entendido como o desenvolvimento de 
comportamentos e habilidades de uso 
competente da leitura e da escrita em 
práticas sociais.

Os jogos e brincadeiras são importantes 
ferramentas que auxiliam no processo de 
aprendizagem lúdica na Educação Infantil, 
durante o jogo, a criança toma decisões, 
resolve seus conflitos, vence desafios, 
descobre novas alternativas e cria novas 
possibilidades, além disso, proporcionam a 
imaginação às crianças e elas são capazes 
de criar situações e lidar com dificuldades e 
medos, reproduzindo situações que refletem 
o meio em que vivem.

Os estudos de Piaget que se sustentam 
sobre a investigação do processo de 
construção de conhecimentos nos indivíduos, 
foram transpostos para o campo pedagógico 
como no caso de Emília Ferreiro, que estudou 
a psicogênese da alfabetização, trazendo 
contribuições extremamente relevantes à 
questão da alfabetização e à compreensão 
do processo de aprendizagem do sistema 
de língua escrita. A proposta construtivista, 
baseada na teoria piagetiana, é caracterizada 
por essa autora de Tendência Cognitiva, cuja 
proposta para a educação da criança pré-
escolar enfatiza a construção do pensamento 
infantil no desenvolvimento da inteligência 
e da autonomia. (SOMMERHALDER, 2011, 
p.51)

De acordo com Vygotsky (2009) não 
há como referir-se a leitura e a escrita 
na educação infantil sem relacionar este 
aprendizado ao brincar e ao desenhar. A 

brincadeira, como atividade principal da 
criança na educação infantil, e o desenho, 
como uma forma de representação do 
mundo, estas duas ações são elementos 
que precisam permear o aprendizado na 
Educação Infantil. 

Segundo Scarpa (2006) na educação 
infantil as crianças recebem informações 
relacionadas a escrita por meio das 
brincadeiras com palavras, sons, manuseio de 
diferentes materiais portadores de texto, etc, 
neste sentido o professor serve de escriba 
para as escritas coletivas e contribui para 
que as crianças reconheçam e diferenciem 
os aspectos sobre a língua falada e escrita.

Conforme o Referencial Curricular 
Nacional da Educação Infantil (RCNEI, 
1998) a instituição de Educação Infantil 
deve propiciar às crianças o acesso a 
elementos culturais que enriqueçam o 
seu desenvolvimento e possam garantir a 
inserção social.

A educação infantil, como campo de 
estudo e prática na educação, é relativamente 
recente, atualmente essas instituições não 
têm mais a conotação de um simples cuidado 
com a criança enquanto a família trabalha. 
Hoje se preconiza que o cuidar e o educar 
devem estar presentes de forma integrada 
e que a rotina diária deve ser planejada, 
organizada e considerada como elemento 
constitutivo da prática pedagógica. (SOARES, 
2009, p.8). 

Com base no RCNEI (1998) na Educação 
Infantil, a criança tem a oportunidade de 
desenvolver, por meio de jogos, brincadeiras 
e a interação com adultos e outras crianças, 
a linguagem oral e escrita, aspectos esses 
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O letramento na educação infantil, deve 
promover diferentes situações em que a 
criança possa entrar em contato com as 
situações de leitura e escrita que permeiam 
as relações na escola e na sociedade. A 
escola deve considerar as práticas de leitura 
e escrita que são vivenciadas fora do espaço 
escolar para que as práticas de letramento 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

fundamentais para o seu posterior ingresso 
no Ensino Fundamental. O trabalho com a 
linguagem oral e escrita na Educação Infantil 
se constitui em um espaço de ampliação das 
capacidades de comunicação, expressão e 
do acesso da criança em um mundo letrado.

Segundo Luria (1988) a criança, quando 
chega à escola, é um sujeito que já sabe 
determinadas coisas, faz parte de um grupo 
sociocultural que fornece situações de cultura, 
como valores, ideias, conceitos e formas 
de agir. De acordo com a autora se apenas 
pararmos para pensar na surpreendente 
rapidez com que uma criança aprende esta 
técnica extremamente complexa, que tem 
milhares de anos de cultura por traz de si, 
ficará evidente que isto só pode acontecer 
porque durante os primeiros anos de seu 
desenvolvimento, antes de atingir a idade 
escolar, a criança já aprendeu e assimilou 
um certo número de técnicas que prepara o 
caminho para a escrita.

De acordo com Soares (2003) o 
desenvolvimento da linguagem oral é 
fundamental, e é um requisito para o 
desenvolvimento da linguagem escrita 
e a Educação Infantil deve proporcionar 
o contato com a linguagem escrita, 
utilizando diferentes portadores textuais 
contextualizados à realidade das crianças, 
contribuindo assim, com o desenvolvimento 
do letramento.

Além dos livros e dos jogos, os docentes 
utilizam em suas salas de aula recursos como 
cartazes, que contribuem em atividades 
envolvendo diferentes tipos de gêneros 
textuais, como cantigas, lista e receitas. Esses 
recursos favorecem, também, a reflexão 

sobre a língua escrita, pois auxiliam o aluno 
a visualizar os textos, observando as letras, 
sílabas e palavras que compõem os mesmos. 
(SILVA, 2013, p.53).

O RCNEI (1998) também prevê que 
quanto mais cedo a criança tiver acesso a um 
ambiente letrado mais facilidade terá no seu 
processo de alfabetização. Em um ambiente 
letrado, a criança começa a refletir sobre 
a função e o significado da escrita, após 
perceberem sua representação. A criança 
nesta idade, em um ambiente estimulador, 
consegue identificar a linguagem como 
parte integrante de seu mundo, a partir do 
momento que reconhece as imagens, os 
símbolos, as figuras, etc.

A educação infantil requer planejamento 
adequado à faixa etária e às peculiaridades 
da infância. Para isso, o Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil 
(RCNEI, 1998) traz orientações para o 
trabalho pedagógico docente, trata-se de um 
documento construído especialmente para 
os profissionais dessa área, prevê fornecer 
referências e orientações pedagógicas 
e contribuir para práticas educativas de 
qualidade.
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realmente sejam contextualizadas e não apenas uma forma 
de aprendizagem em que a escrita e as produções de texto 
servem apenas para demonstrar habilidades e competências 
totalmente desvinculadas da função social que a leitura e a 
escrita possui na vida social e nas práticas cotidianas. 

De acordo com este estudo podemos definir que o trabalho 
do professor consiste em propor atividades que permitam 
à criança manifestar-se por escrito e oralmente de modo 
livre, sem perder de vista a necessidade de se apresentarem 
situações que levam ao aprendizado de novas regras de 
leitura e escrita, elaboradas pela própria criança. 

Neste sentido a escola deve considerar as práticas de leitura 
e escrita que são vivenciadas fora do espaço escolar para que 
as práticas de letramento realmente sejam contextualizadas 
e não apenas uma forma de aprendizagem em que a escrita 
e as produções de texto servem apenas para demonstrar 
habilidades e competências totalmente desvinculadas da 
função social que a leitura e a escrita possui na vida social e 
nas práticas cotidianas. 

Os jogos e brincadeiras são importantes ferramentas que 
contribuem no processo de aprendizagem na Educação para 
a Infância, quando brinca a criança é capaz de criar e tomar 
decisões, envolvendo elementos de fantasia e realidade e 
resolvendo conflitos, além disso, proporcionam a imaginação 
às crianças no qual elas são capazes de criar situações e 
lidar com dificuldades e medos, reproduzindo situações que 
refletem o meio em que vivem.

O lúdico deve ser vivenciado a todo o momento, tanto 
na hora do ensino e aprendizagem como na hora reservada 
somente para o brincar, a criança necessita de incentivos 
adequados às diferentes situações, de atividades que 
ofereçam o brincar e a aprendizagem em conjunto, 
respeitando assim suas características individuais.
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AS RELAÇÕES ENTRE O 
BRINCAR E DESENVOLVIMENTO 
SEGUNDO ALGUMAS TEORIAS 
EDUCACIONAIS
RESUMO: Este artigo tem como objetivo conhecer os diversos aspectos do ensino-
aprendizagem que podem ser desenvolvidos por intermédio dos jogos e brincadeiras, e o 
papel do educador neste contexto educacional, no qual irá possibilitar-nos no processo 
da reflexão para o conhecimento efetivo sobre o tema, e que irá contribuir para o nosso 
desenvolvimento profissional junto às crianças. Contextualizamos a obra de alguns autores 
pesquisadores que consideram o brincar tão importante para as crianças, como o trabalho 
é para os adultos (que vivem em sociedade capitalistas) e estando o brinquedo presente na 
vida das crianças independente da classe social, este as possibilitará a explorar o mundo, 
fazendo-os descobrir e entender as situações reais.

Palavras-Chave: Brincar; Desenvolvimento; Educação; Brincadeira; Criança.
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INTRODUÇÃO

A grande questão que envolve este 
trabalho seria o papel das atividades 
lúdicas dentro do contexto escolar  
 mais    especificamente na  

Educação Infantil. Para tanto, muitos 
estudiosos sobre o tema foram pesquisados 
que observam a pré-escola de duas formas. 
A primeira consiste em ser um ambiente 
de extrema importância na construção do 
ser humano, deixando de lado as ações 
que não levariam a criança ao encontro 
do seu desenvolvimento pleno. A segunda 
forma seria a pré-escola como um local de 
descarrego, por parte de seus familiares, 
onde as crianças sentir-se-iam livres e o 
mesmo acontecendo com seus familiares.

Sabendo que pode existir estas duas 
formas de atuação da escola para com as 
crianças e que ambas contribuem para o 
desenvolvimento  infantil, mas que apenas 
uma da total liberdade a eles de estarem 
interagindo de forma agradável e segura, 
é que estamos realizando este trabalho, 
discutindo de maneira clara e objetiva e 
objetiva os diversos olhares com relação 
ao brinquedo, a brincadeira e a ludicidade, 
suas funções dentro da sociedade e como 
poderiam estar sendo aplicados no contexto 
escolar, mais especificamente da pré-escola 
sem corromper a metodologia imposta que 
seria a alfabetização  ou o desenvolvimento 
para a vida adulta. 

Mediante destas informações, estaremos 
neste momento enfatizando alguns 
autores que foram citados anteriormente, 
contextualizando suas obras e contribuindo 

de forma significativa para o fechamento 
deste trabalho. 

AS RELAÇÕES 
ENTRE O BRINCAR E 
DESENVOLVIMENTO 
SEGUNDO ALGUMAS 
TEORIAS EDUCACIONAIS

Lançamos mão de Freire (1992) no que 
diz respeito ao trabalho sistematizado nas 
aulas de Educação Física dentro de uma 
conduta mais alegre, mais brincadeiras em 
que podemos ver na obra traços marcantes 
do lúdico sem descaracterizar a linha 
desenvolvimentista do âmbito escolar.

 O autor nos deu a ideia sobre brincadeiras 
e sua grande significância no período da 
infância na qual de forma segura e bem 
estruturada pode estar presente nas aulas 
de Educação Física sendo desenvolvidas por 
profissionais capacitados. Segundo McLaren 
(1992, p.52), “brincadeiras do mundo de 
rua também podem ser utilizadas pelo os 
professores, pois elas enriquecem ainda mais 
e é uma forma confiável do professor estar 
interagindo com a vida cotidiano do aluno”. 

A satisfação das crianças poderem também 
brincar com seus jogos e suas brincadeiras 
dentro da escola faz com que as mesmas se 
desenvolvam de forma linear e crescente, 
seus atributos motores, cognitivos e  

JOÃO BATISTA FREIRE – 
EDUCAÇÃO FÍSICA DE CORPO 
INTEIRO
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afetivos- social.
Com essa ideia em questão é que, Freire 

adotando a linha educacional propõem em 
sua obra, jogos e brincadeiras que possam 
estar sendo desenvolvidas dentro da escola, 
dentro das aulas de Educação Física e de 
estar quase que reproduzindo em algumas 
semelhanças as brincadeiras praticadas no 
dia-a-dia das crianças. 

 Ele não trata apenas das brincadeiras, 
mas também, dos brinquedos nos quais as 
crianças podem estar fantasiando, criando 
simbolizando e com isso desenvolvendo-se 
em todos os campos: motor, afetivo-social 
cognitivo, deixando bem claro que não e 
só o brinquedo que faz com que a crianças 
cresça, mas em conjunto com o ambiente 
proporcionando para  esta crianças estar 
brincando com este  brinquedo, “quem um 
dia presenciou uma brincadeira de casinha ou 
até mesmo de comidinha, onde o ambiente 
proporcionado por aquela brincadeira era o 
retrato do ambiente com que a criança vivia 
em casa?’’(FREIRE,1992, p.19).

Podemos concluir com esta obra, que a 
Educação Física só será de corpo inteiro 
a partir do momento em que nestas aulas, 
nós profissionais podemos entender que 
não basta aplicar novos conteúdos para 
as crianças, mas sim, proporcionar a elas 
momentos agradáveis, tanto ela revendo 
conceitos antigos quanto absorvendo 
conceitos novos.

PAULO NUNES DE ALMEIDA- 
EDUCAÇÃO LÚDICA: TÉCNICAS E 
JOGOS PEDAGÓGICOS

Almeida (2000) propõe em sua obra 
aplicação da ludicidade dentro de sua real 
funcionalidade no desenvolvimento dos 
seres humanos, especialmente crianças e 
adolescentes. Segundo o autor (2000, p.57), 
“é preciso organizar o jogo de tal forma que, 
sem destruir ou sem desvirtuar seu caráter 
lúdico, contribua para formar qualidades do 
trabalho do cidadão do futuro”.

Outro ponto importante da obra que 
ressaltamos é o qual consiste em como ela 
estar inserida no contexto Educacional,  na 
qual Almeida (2000) realiza a possibilidade 
de estar trabalhando com formas e conteúdo  
da ludicidade sem perder em metodologias 
tecnicistas impostas pelas escolas 
tradicionais além de que expõe também 
conteúdos pedagógicos como jogos nos 
quais tais atividades lúdicas poderiam ser 
muito bem exploradas por nós, profissionais 
de Educação Físicas e eu ainda acrescento 
aos profissionais da Educação Infantil e 
Fundamental, como formula de garantir não 
só o desenvolvimento motor da criança como 
também seu sistema cognitivo e afetivo 
social como um todo. 

Mas para ter esse rendimento ao qual 
Almeida (2000) propõem, será necessário 
profissionais altamente interessados para o 
desenrolar do lúdico dentro da escola, caso 
contrário apenas serão ministrados jogos por 
jogar sem qualquer tipo especificidade e de 
interdisciplinaridades. 

Almeida (2000) exemplifica por meio de 
dados concreto de que a Educação Lúdica 
poderá estar presente na vida cotidiana 
escolar de cada criança, sem que se faça 
adaptações severas na metodologia 
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tradicional e conclui de forma clara e objetiva 
de que pais, professores, diretores de escola 
em fim a sociedade em geral adaptem suas 
vidas ao mundo tecnológico, informatizado, 
sem perder o caráter Lúdico da vida (fazer, 
brincar e educar), para que a criança possa 
expandir suas força normais naturalmente e 
crescer segura e confiante. 

GILLES BROUGÉRE – 
BRINQUEDO E CULTURA 

Por estar abordando também o brinquedo 
como meio pelo qual age diretamente na 
vida cultural das pessoas, Brougére (1998) 
expõe em sua obra reflexões a respeito 
do brinquedo e sua atuação na sociedade 
como objeto sem valor ou com funções 
pré-estabelecidas, mas que não atingem as 
perspectivas da sua real utilidade.

Associar brinquedo e cultura não é, ainda, 
uma atitude frequente entre os poucos 
pesquisadores que se interessam pelo 
brinquedo. O brinquedo é um suporte entre 
tantos outros possíveis:  O verdadeiro sujeito 
da pesquisa o desenvolvimento infantil. 
Sobre o desenvolvimento infantil é preciso 
aceitar o fato de que ele está inserido em um 
sistema social e suporta funções sociais que 
lhes confere razão de ser.

Uma das funções sociais do brinquedo é 
a de ser o presente destinado a criança de 
forma relativamente independente da forma 
como será utilizado. Mas o brinquedo possui 
outras características de modo especial a 
de ser um objeto de significado que são 
identificáveis: ele remete a elementos que 
fazem parte do real ou do imaginário da 

criança. O brinquedo é portador de um forte 
valor cultural e significações produzidas pelo 
homem. 

 O autor mostra mediante a linha 
educacional, de forma clara e sucinta que 
o brinquedo não é um mero objeto, ele é 
marcado, de fato, pelo domínio do valor 
simbólico sobre a função ou, para ser mais 
fiel ao que ele é, a dimensão simbólica torna-
se nele a função especial.

Em se tratando de valor simbólico 
podemos lançar mão de Oliveira (1992, 
p.29) em que a autora coloca o simbolismo 
do brinquedo “como peça fundamental no 
desenvolvimento da criança e ainda destaca 
o processo pelo qual a mesma passa ao sofrer 
influência direto do simbolismo no seu dia-
dia”.

Segundo Brougére (1998), o brinquedo 
não parece definido por uma função precisa: 
trata-se, antes de tudo, de um objeto que 
a criança manipula livremente, sem estar 
condicionado às regras ou a princípios de 
utilização de natureza e é neste momento 
que os adultos tentam ceifar essa liberdade 
garantida, impondo-lhe tarefas absurdas, 
compromissos exagerados, tentando de uma 
forma  ou de outra adultizar  está criança  
precocemente a ponto de fazê-la desistir de 
todo seu poder de criatividade, simbolismo, 
imaginação.

Com certeza podemos dizer que a 
função do brinquedo é a brincadeira. O que 
caracteriza a brincadeira é que ela pode 
fabricar seus objetos, ou seja, ela pode estar 
criando uma enorme variedade de ações sem 
que esteja desviando de seu uso habitual, 
além do mais é uma atividade livre, que não 
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pode ser delimitada.
Tudo que a criança faz dentro de uma 

brincadeira tem sentido, por mais que 
seja desorganizado para nós, dentro do 
seu acervo cognitivo tem uma enorme 
significância. Talvez esse seja o ponto chave 
do descoso para com os brinquedos e suas 
funções. O excesso de atributos inseridos 
dentro de um brinquedo, na atualidade, é 
de uma grandeza incomparável em relação 
a brinquedos tradicionais ou do passado. 
Com a modernidades das indústrias de 
brinquedos. Pouco se tem de desvendar 
novas funções para esses brinquedos o 
que limita enormemente o lado criativo e 
imaginativo das crianças.

Hoje, grande parte dos sucesso e 
fracassos das empresas multinacional podem 
ser exemplificados pela adequação do 
conteúdo simbólico dos brinquedos, ou seja, 
brinquedos com funções pré-estabelecidas 
e que não traduzem o aspecto lúdico, são 
objetos sem valor e com final precoce. 
Com efeito, a imagem do brinquedo não é 
qualquer imagem: ela deve ser manipulável 
no interior da atividade lúdica da criança 
e corresponder à lógica da brincadeira na 
expectativa daquela que odienta na compra 
de imagem.

Devemos distinguir que fora comprado 
com orientação dos pais daquele que é 
pedido pela criança. 

Concluímos, segundo Brougére (1998), 
que de um modo geral, o brinquedo, por seu 
próprio “extremismo”, nos permite vislumbrar 
uma direção na análise da relação entre 
imagem e função no objeto, conhecer não 
só o domínio, mas a própria transformação 

da dimensão simbólica em virtude do 
objeto. Porém, a imagem pode ser a função 
ou participar diretamente dela, como nos 
mostra o brinquedo.

OS JOGOS DE FROEBEL E 
VYGOTSKY          

Compreendemos o jogo na educação 
infantil a partir das teorias pedagógicas que 
lhes dão suporte. Instituições infantis que 
se desenvolveram na década deste século 
foram influenciadas pelos pensamentos de 
Froebel e de escolanovistas. Verificamos a 
interferência desses estudos na introdução 
de jogos, concebidos como ação livre da 
criança ou como atividade direcionada pelo 
professor na busca de conteúdos escolares.

Para Harris, editor das obras de Froebel:
Froebel é o reformador pedagógico que 

fez mais que todos os restantes juntos, por 
dar valor à educação, ao que os alemães 
chamam “método de desenvolvimento’’ 
pela atividade espontânea’’, que permite 
plena expressão, porque os atos da criança 
que joga são o resultado de suas próprias 
decisões e motivações e não obediência ao 
mundo ou sinal do mestre. (Apud COZAC, 
2001, p. 194).

A perspicácia do educador leva-o 
a compreender que a educação é ato 
intencional, que requer orientação, 
materializados na função das jardineiras 
usar materiais para facilitar a construção 
de pré-escolares. Entre tantos, a aquisição 
do conhecimento, requer a alto–atividade, 
capazes de gerar auto- determinação que 
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si processa especialmente pelo brincar. 
Programas froebelianas permitem a inclusão 
de atividades orientadas, subsidiadas por 
pequenos objetos geométricos, chamados de 
dons, materiais como bolas, cilindros, cubos, 
papéis recortados, anéis, argila, desenhos, 
ervilhas, palitos de madeiras, pelos quais se 
realizam atividades orientadas, as ocupações, 
geralmente intercaladas por movimentos e 
músicas.

Representada pelas brincadeiras 
interativas entre a mãe e a criança, há outra 
modalidade, de natureza simbólica, de 
imitação de situações do cotidiano por gesto 
e contos, o espaço propício para a ação 
iniciada da criança, que permite a expressão 
e determinação. Desta forma, a teoria 
froebelianas proporciona subsídio para a 
compreensão da brincadeira como ação livre 
da criança e o uso dos dons, objetos, suporte 
da ação docente, conhecidos hoje como 
materiais pedagógicos, permite a aquisição 
de habilidades e conhecimentos, justificando 
os jogos educativos.

 A apropriação da teoria froebelianas 
como brincar supervisionado pode 
ser analisada com base nas categorias 
como: tipo de instituição, classe social 
de seus frequentadores, concepções de 
criança e instituição infantil e a forma de 
funcionamento das mesmas (tempo integral 
ou parcial).

Froebel (2001), em seu livro, A educação 
do homem, inicia a explicação de como se 
dá o desenvolvimento humano, em especial 
o infantil, afirmando que Deus é o princípio 
de tudo e que a vida do homem deve buscar 
harmonizar-se com sua divindade e com 

todas as outras criações divinas. O divino 
presente em cada coisa que existe sobre a 
terra revela sua essência. O homem deve 
procurar está essência divina no interior de 
si mesmo para então cultivá-la e exteriorizá-
la em suas criações.

Podemos perceber, em toda a obra de 
Froebel (2001), a constante comparação 
do desenvolvimento da criança com o das 
sementes; a criança para Froebel, é como 
uma semente a ser cultivada. O educador 
alemão procura associar o homem com a 
natureza desde criança, para ele o princípio a 
partir do qual todos os homens seriam iguais 
se encontrava na relação entre infância e 
natureza.

Segundo o autor (2001), a educação 
deveria estar fundamentada na “unidade vital” 
(Homem, Deus e natureza) e os processos 
de exteriorização e interiorização deveriam 
encaminhar qualquer procedimento que 
fosse trabalhado com as crianças. Observava 
na exteriorização e na interiorização a 
materialização de algo natural na criança, 
sendo responsabilidade do educador 
perceber esses dois processos, porque toda 
ação externa da criança é resultado de sua 
ação interna. 

Para Froebel, o princípio que deve orientar 
toda a educação é “(...) observar, apenas 
observar, pois a criança mesma te ensinará” 
(apud PLACCO, 2002, p. 26).    

Somente assim o professor será capaz de 
conhecer realmente seu aluno, entendendo 
sua dinâmica interna e descobrindo sua 
essência humana, seu potencial, seu talento. 
Em seu livro “Pedagogia dos Jardins- de- 
Infância’’, Froebel reforça este princípio 
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afirmando que todo esforço da educação e 
dos educadores deve estar voltado para o 
favorecimento do desenvolvimento livre e 
espontâneo do indivíduo.

Mais tarde, Vygotsky (1998) e Piaget (1998) 
apresentam novas propostas científicas que 
valorizam a participação ativa do sujeito 
na aprendizagem. Vygotsky (1998) confere 
funções pedagógicas às atividades lúdicas, 
sobretudo os jogos, as brincadeiras e o faz-
de-conta. Já o Piaget (1998), em seus estudos, 
acredita que o jogo tem um caráter bem mais 
amplo, constituindo-se na expressão e na 
condição para o desenvolvimento infantil, 
posto que as crianças, quando jogam, 
assimilam e podem transformar a realidade.

Para Piaget (1998) o jogo é essencial na vida 
da criança. Inicia-se pelo jogo de exercício, 
no qual a criança repete determinada ação 
praticamente por contentamento.

Em torno dos 2-3 e 5-6 anos ocorrem 
os jogos simbólicos, nos quais a criança 
representa corporalmente o imaginário.

Em período posterior, surgem os jogos 
de regras, que pressupõe um conjunto de 
leis a serem cumpridas e as crianças vão 
transmitindo uma as outras aumentando 
assim seu desenvolvimento social. Para 
Piaget (1998), o jogo constituem-se em 
condição para o desenvolvimento infantil, 
pois por meio dele a criança percebe a 
realidade e pode transformá-la. 

Vygotsky (1998), tem uma visão oposta 
à de Piaget (1998), pois acredita que o 
desenvolvimento transcorre no decorrer 
ao longo da vida. Sua obra não demonstra 
o desenvolvimento em fases como Piaget 
(1998) e para ele o sujeito não é ativo nem 

passivo: é interativo.
Ainda de acordo com Oliveira (1977, 

p.67): “O brinquedo cria uma Zona de 
Desenvolvimento Proximal na criança”, ou 
seja, só é atingida, de início, com o auxílio de 
outras pessoas mais “capazes’’, que já tenham 
adquirido esse conhecimento: “as maiores 
aquisições de uma criança são consideradas 
no brinquedo, aquisições que no futuro 
tornar-se-ão seu nível básico de ação real e 
moralidade” (Vygotsky,1998, p.53) 

Piaget (1998) Diz que a atividade lúdica é o 
berço obrigatório das atividades intelectuais 
da criança, sendo, por isso, indispensável 
à prática educativa (Apud AGUIAR,1997, 
p.58).  

Na visão sócia histórica de Vygotsky 
(1998), a brincadeira, o jogo, é uma atividade 
específica da infância, em que recria a 
realidade usando sistemas simbólicos. Essa é 
uma atividade social, com contexto cultural 
e sócia.

Para Vygotsky, citado por Wajskop (1999, 
p.35):

A brincadeira cria para as crianças uma 
zona de desenvolvimento proximal que não 
é outra coisa senão a distância entre o nível 
atual de desenvolvimento. Determinado pela 
capacidade de resolver independentemente 
um problema, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado através da resolução 
de um problema, sob a orientação de um 
adulto, ou companheiro mais capaz.

Vygotsky, citado por Lins (1999), classifica 
o brincar em algumas fases: durante a primeira 
fase a criança começa a se distanciar de seu 
primeiro meio social, representado pala mãe, 
começa a fala, andar e movimentar-se em 
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volta das coisas. Nesta fase, o ambiente a 
alcança por meio do adulto e pode-se dizer 
que a fase se estende até em torno dos 
sete anos. A segunda fase é caracterizada 
pela imitação, a criança copia os modelos 
dos adultos. A terceira fase é marcada 
pelas convenções que surgem de regras 
e convenções a elas associadas. Vygotsky 
(1998, p.109), ainda afirma que: 

É enorme a influência do brinquedo no 
desenvolvimento de uma criança.  É no 
brinquedo   que a criança aprende a agir 
numa esfera cognitiva, ao invés de uma esfera 
visual externa, dependendo das motivações 
e tendências internas, e não por incentivo 
fornecido por objetos externos.

As brincadeiras que são oferecidas à 
criança devem estar de acordo com a zona 
de desenvolvimento em que ela se encontra, 
desta forma pode-se perceber a importância 
do professor conhecer a teoria de Vygotsky 
(1998).

De acordo com Negrine (1994, p.20), 
“quando a criança chega à escola, traz 
consigo toda uma pré-história, constituída a 
partir de suas vivências, grande parte delas 
através da atividade lúdica’’.

Segundo este autor, é fundamental que 
os professores tenham conhecimento do 
saber que a criança construiu na interação 
com o ambiente familiar e sociocultural, para 
formular sua proposta pedagógica.

Entendemos, a partir dos princípios aqui 
expostos, que o professor deverá contemplar 
a brincadeira como princípio norteador 
das atividades didático – pedagógico, 
possibilitando às manifestações corporais, 
encontrarem significado pela ludicidade 

presente na relação que as crianças mantêm 
com o mundo. 

É preciso que os profissionais de  
educação infantil tenham acesso ao 
conhecimento produzido na área de 
educação infantil e da cultura em geral, 
para repensarem sua prática, se reconstruir 
enquanto cidadãos e atuarem enquanto 
sujeito da produção de conhecimento. E 
para que possam, mais do que “implantar” 
currículos ou “aplicar” propostas à realidade 
da creche/pré-escola em que atuam, 
efetivamente participar da sua   concepção, 
construção e consolidação (KRAMER apud 
MEC/ SEF/ COEDI, 1996, p. 19).

Este estudo aqui apresentado possuiu um 
caráter preliminar, entretanto a exposição 
realizada de forma sucinta das teorias 
possibilitou-nos grandes distinções.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Refletir sobre a importância dos jogos e brincadeiras no 
desenvolvimento infantil é uma tarefa que requer muita 
atenção e desenvoltura, é necessário que o educador tenha 
uma fundamentação que lhe forneça dados necessários e 
importante à altura dessa questão.

Pensar nos jogos e brincadeiras sobre um ponto de vista 
superficial, revela apenas que ela é a fonte de prazer e 
diversão, ou “seja, vou fazer por fazer”.

O despreparo docente verificado naqueles   que atuam nas 
instituições de Ensino da Educação Infantil. A respeito desse 
tema, tem sido um dos motivos para que essa linguagem tão 
importante esteja tão ausente, ou, quanto presente, está 
longe de ser considerada como uma linguagem de expressão 
fundamental para o ser humano.

As brincadeiras proporcionam novas experiências de vida 
e aprendizado, mas para que isto seja possível é fundamental, 
que nós adultos que somos saibamos olhar e positivar esse 
tempo e espaço, em que o momento brincante se torna 
maneira de vida. Devemos respeitar as suas criatividades a 
assim se tornará mais proveitoso o que se aprende.
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AUTISMO E INCLUSÃO ESCOLAR
RESUMO: Atualmente, embora o autismo seja bem mais conhecido, ele ainda surpreende 
pela diversidade de características que pode apresentar e pelo fato de, na maioria das 
vezes, a criança autista ter uma aparência bastante normal. É comum pais relatarem que 
a criança passou por um período de normalidade anterior à manifestação dos sintomas. 
Ainda que a intervenção educacional seja a chave para melhorar a vida das pessoas com 
autismo, alguns pais e profissionais acreditam que certas abordagens terapêuticas exerçam 
papel importante no desenvolvimento das habilidades comunicativas e na redução dos 
sintomas comportamentais associados com o autismo. Neste artigo, procura-se mostrar 
a educação inclusiva das crianças com autismo que apresentem significativas deficiências 
intelectuais decorrentes de diversos fatores, que resultem em dificuldades ou impedimentos 
no desenvolvimento do seu processo de ensino-aprendizagem na escola.

Palavras-Chave: Aprendizagem. Autismo. Deficiência Intelectual. Educação. Inclusão. 
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INTRODUÇÃO

De acordo com pesquisas realizadas por 
especialistas, deficiência intelectual é a 
limitação em pelo menos duas das seguintes 
habilidades: comunicação, auto cuidado, 
vida no lar, adaptação social, saúde e 
segurança, uso de recursos da comunidade, 
determinação, funções acadêmicas, lazer e 
trabalho. 

As causas variam e são complexas, 
englobando fatores genéticos, como a 
síndrome de Down, e ambientais, como 
os decorrentes de infecções e uso de 
drogas na gravidez, dificuldades no parto, 
prematuridade, meningite e traumas 
cranianos. 

Os Transtornos Globais de 
Desenvolvimento (TGDs), como o autismo, 
também costumam causar limitações. De 
acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), cerca de 5% da população mundial 
tem alguma deficiência intelectual.

Para termos uma sociedade inclusiva, são 
necessárias ações conjuntas e integradas 
nos diferentes segmentos da comunidade, 
onde todos tenham, não só, o direito ao 
efetivo acesso, como também a garantia 
na qualidade dos serviços e equipamentos 
oferecidos pelo poder público.

Para Laboyer (1995), acredita-se que a 
inclusão desses alunos em salas de ensino 
regular seja a melhor maneira de consolidar 
tanto o desenvolvimento pedagógico 
quanto o convívio social, tendo em vista a 
conscientização e preparação da sociedade 
para a construção de uma melhor qualidade 
de vida a todos, não ignorando as diferenças, 

mas identificando e considerando as 
necessidades especiais nos projetos e 
políticas sociais e educacionais.

Segundo pesquisas, o Autismo é 
uma alteração cerebral que afeta a 
capacidade da pessoa se comunicar, 
estabelecer relacionamentos e responder 
apropriadamente ao ambiente. Algumas 
crianças apesar de autistas apresentam 
inteligência e fala intactas, outras apresentam 
também retardo mental, mutismo ou 
importantes retardos no desenvolvimento 
da linguagem. Alguns parecem fechados e 
distantes outros presos a comportamentos 
restritos e rígidos padrões de  
comportamento. ( LABOYER, 1995)

Os objetivos acadêmicos precisam  
estar adequados a habilidade intelectual 
e nível de funcionamento do indivíduo.  
Algumas crianças precisam de ajuda 
para entenderem as situações sociais e 
desenvolverem respostas adequadas, 
enquanto outras talvez apresentem 
comportamentos agressivos ou de auto-
agressão que requerem assistência. Nenhum 
programa sozinho será eficiente para todas 
as pessoas autistas, por isto é importante 
encontrar o ou os programas que serão 
mais adequados às necessidades do autista. 
(LABOYER,1995)

Ainda que a intervenção educacional  
seja a chave para melhorar a vida das  
pessoas com autismo, alguns pais e 
profissionais acreditam que certas 
abordagens terapêuticas exerçam papel 
importante no desenvolvimento das 
habilidades comunicativas e na redução dos 
sintomas comportamentais associados com 
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o autismo.
Torna-se necessário, portanto uma 

transformação conceitual sobre o sentido 
escola, adaptando suas estruturas físicas, 
curriculares e culturais.

A pessoa passa a ser considerada como 
um ser único, singular em suas dificuldades 
e potencialidades, daí uma visão que 
compreende o aluno em seu processo de 
desenvolvimento global, privilegiando o 
caminho percorrido por ele ao longo de seu 
processo de escolarização.

O objetivo geral é mostrar neste artigo a 
educação inclusiva das crianças com autismo 
que apresentem significativas deficiências 
intelectuais decorrentes de diversos 
fatores, que resultem em dificuldades ou 
impedimentos no desenvolvimento do 
seu processo de ensino-aprendizagem na 
escola. O objetivo especifico é o de viabilizar 
informações para os professores.

Com isso justifica-se o tema pelo fato 
de que atualmente, embora o Autismo seja 
bem mais conhecido, ele ainda surpreende 
pela diversidade de características que pode 
apresentar e pelo fato de, na maioria das 
vezes, a criança autista ter uma aparência 
bastante normal. É comum pais relatarem 
que a criança passou por um período de 
normalidade anterior à manifestação dos 
sintomas.

Contudo, o problema desta investigação é 
olhar a inclusão e pensar na ação humana, é 
pensar no homem como ser sócio-histórico 
construindo por ser um construtor de sua 
realidade, em sua vida, pensar o homem 
inserido em cultura, pensar o homem 
incluído?

O AUTISMO

De acordo com Szabo (1992), desde muito 
cedo, o ser humano tem a necessidade de 
interagir com o mundo e as pessoas ao seu 
redor, mesmo os bebês, já nos primeiros 
meses de vida no útero da mãe, tem sua 
forma de comunicação. As crianças depois 
que nascem continuam se desenvolvendo 
e  começam a interagir com as pessoas,seus 
primeiros contatos se dá por intermédio da 
família , com  pequenos gestos, como olhar, 
balbuciar, falar , no toque. Tudo é forma de 
comunicação com o mundo externo.

Porém essa tentativa de comunicação 
não acontece com algumas crianças, elas 
aparentam estar completamente isoladas e 
em um mundo a parte, evitando qualquer 
forma de comunicação com o mundo 
externo, vivendo em seu mundo interior, 
criando um mundo somente seu negando as 
pontes que as levem a interação com o outro 
na tentativa de participar do mundo externo.

O bebê quando diagnosticado como 
autista apresentam prejuízos biológicos 
primários, sua interação social é prejudicada, 
acarretando outras habilidades ao longo do 
seu desenvolvimento. ( SZABO,1992)

De acordo com Szabo (1992), o autismo é 
visto como uma condição de vida que afeta 
o desenvolvimento do sistema interativo 
pré-linguístico inato. Faltaria ao bebê que 
ira se desenvolver uma responsabilidade 
emocional que permite a interação de pessoa 
a pessoa, desenvolvendo habilidades para 
conexão emocional e a comunicação não 
verbal.

Portanto, muitas vezes o início é normal, 
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quando bebê estabelece contato visual, 
agarra um dedo, olha na direção de onde vem 
uma voz e até sorri. Contudo, outras crianças 
apresentam desde o início as manifestações 
do autismo. 

Para Szabo (1992), a mais simples troca 
de afeto é muito difícil, como, por exemplo, 
o próprio olhar nos olhos que é uma das 
primeiras formas de estabelecimento de 
contato afetivo. Toda manifestação de afeto 
é ignorada, os abraços são simplesmente 
permitidos mas não correspondidos. Não há 
manifestações de desagrado quando os pais 
saem ou alegria quando volta para casa. 

Segundo Szabo (1992), as crianças com 
autismo levam mais tempo para aprenderem 
o que os outros sentem ou pensam, como, 
por exemplo, saber que a outra pessoa está 
satisfeita porque deu um sorriso ou pela sua 
expressão ou gesticulação. 

Além da dificuldade de interação social, 
comportamentos agressivos são comuns 
especialmente quando estão em ambientes 
estranhos ou quando se sentem frustradas.

HISTÓRICO DO AUTISMO

O nome autismo proveniente do 
grego,  autos, que significa “próprio” ou de 
si   “mesmo”, antes de ter sido descoberta 
por Kanner, ( 1943 ) já havia sido usada 
pelo médico suíço Eugen Bleuler em 1912 
para descrever o diagnósticos de pessoas 
diagnosticadas com esquizofrenia, a quais 
eram completamente  desapegadas de seu 
mundo externo.

Segundo Kanner (1943), o autismo 
é conhecido como distúrbios do 

desenvolvimento global,  caracterizado 
por algumas  deficiências nas   áreas do 
desenvolvimento do cérebro da  criança 
,   que  não consegue estabelecer a 
comunicação e interação social,   revelando 
algumas características peculiares  da 
síndrome comparado com as pessoas ditas 
como “normais” pela sociedade,  algumas  
dessas  características como: dificuldade de 
comunicação verbal e não verbal (ou atraso 
da mesma), comportamentos repetitivos, 
acarretando em um isolamento.

Alguns pesquisadores que defendem a 
abordagem desenvolvimentista consideram 
o distúrbio do desenvolvimento típico 
devido a problemas biológicos, sem adotar 
uma visão determinista.

Segundo Kanner (1943), apesar de não se 
saber a causa específica do autismo, sabe-se 
que ele afeta o funcionamento cerebral. De 
fato, a maior parte dos autores defende uma 
etiologia multifactorial sendo que cada uma 
dessas múltiplas causas pode apresentar 
diferentes formas ou subtipos de autismo.

O Autismo continuou sendo estudado por 
Kanner (1943), no decorrer de sua vida. Em 
1949, passou a referir-se no contato com 
as pessoas, desejo obsessivo de preservar 
as coisas e as situações, em especial uma 
forte ligação aos objetos, uma alteração 
na linguagem sem função comunicacional, 
refletindo em sua socialização.

A “síndrome”, citada então por 
Kanner (1943), é aceita com um padrão 
psicopatológico com uma possibilidade 
diagnostica inequívoca. Neste momento, são 
estabelecidas as seguintes considerações: 

a. O autismo Infantil precoce é uma 
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síndrome bem definida, passível de ser 
observada com pequenas dificuldades no 
curso dos dois primeiros anos de vida da 
criança;

b. Sua natureza básica e intimamente 
relacionada com Esquizofrenia infantil.

c. O autismo infantil poderia ser uma 
manifestação precoce da Esquizofrenia 
Infantil.

Só em nas décadas de 1970 e 1980, 
houve uma mudança de visão sobre a 
síndrome, passando a ser visto como perda 
do cognitivo. Porém em 1990, a questão  das 
interações sociais voltaram a ser considerado 
e enfatizados para uma abordagem 
desenvolvimentista do autismo.

Muito se pesquisou e descobriu sobre 
o autismo que hoje nos dias atuais é 
considerado uma síndrome comportamental 
com etiologias múltiplas e curso de um 
distúrbio de desenvolvimento. Conforme já 
citado anteriormente, ele é caracterizado 
por uma dificuldade de interação social 
visualizado pela inabilidade em relacionar 
se com o outro, dificuldade ligada também a 
linguagem e alterações de comportamento.

Para Kanner (1943), o universo do autista 
é um universo complexo, que se depara com 
conceitos distintos, mas que se encontra 
em determinados pontos. Diversos estudos 
e pesquisas vem sendo realizados a fim 
de ser entender e trabalhar melhor esta  
síndrome , embora nem todos tem as  
mesmas características  mas se manifestam 
em um todo.

CONCEITO E CAUSAS

Para Assumpção (1997), o autismo é 
descrito como uma síndrome comportamental 
com causas múltiplas, decorrente de 
um distúrbio de desenvolvimento. É 
caracterizado por déficit na interação social, 
ou seja, inabilidade para se relacionar com  
o outro, usualmente combinado com  
déficit de linguagem e alterações de 
comportamento. 

Os sinais e sintomas aparecem antes dos 
3 anos de idade e, em cada 10.000 crianças, 
de quatro a cinco apresentam a doença, 
com predomínio em indivíduos do sexo  
masculino.

Para Assumpção (1997), as causas 
do autismo são desconhecidas mas 
diversas doenças neurológicas e/ou 
genéticas foram descritas com sintomas 
do autismo. Problemas cromossômicos, 
gênicos, metabólicos e mesmo doenças  
transmitidas/adquiridas durante a  
gestação, durante ou após o parto, 
podem estar associados diretamente ao  
autismo.

Entre 75 a 80% das crianças autistas 
apresentam algum grau de retardo mental, 
que pode estar relacionado aos mais diversos 
fatores biológicos. Portanto, a evidência de 
que o autismo tem suas causas em fatores 
biológicos é indiscutível, fazendo-nos 
reconsiderar a ideia inicial de ligarmos o 
quadro de autismo a alterações nas primeiras 
relações mãe-filho.

CARACTERÍSTICAS E 
DOENÇAS DA CRIANÇA 
AUTISTA



Revista Educar FCE - Abril 2018

564

Para Assumpção (1997), de acordo com 
os neurologistas, as características mais 
comuns apresentadas pelos autistas são:

• Não estabelece contado com os olhos;
• Parece surdo;
• Pode começar a desenvolver a 

linguagem mas repentinamente isso é 
completamente interrompido sem retorno;

• Age como se não tomasse 
conhecimento do que acontece com os 
outros;

• Ataca e fere outras pessoas mesmo 
que não exista motivos para isso é inacessível 
perante as tentativas de comunicação das 
outras pessoas. Ao invés de explorar o 
ambiente e as novidades restringe-se e fixa-
se em poucas coisas.

• Apresenta certos gestos imotivados 
como balançar as mãos ou balançar-se;

• Cheira ou lambe os brinquedos;
• Mostra-se insensível aos ferimentos 

podendo inclusive ferir-se intencionalmente.
Pode-se listar uma série grande de 

doenças segundo Assumpção (1997), das 
mais diferentes ordens envolvidas nos 
quadros autísticos:

• Infecções pré-natais - rubéola 
congênita, sífilis congênita, toxoplasmose, 
citomegaloviroses;

• Hipóxia neo-natal (deficiência de 
oxigênio no cérebro durante o parto);

• Infecções pós-natais - herpes simplex;
• Déficits sensoriais - dificuldade visual 

(degeneração de retina) ou diminuição da 
audição (hipoacusia) intensa;

• Espasmos infantis - Síndrome de West;
• Doenças degenerativas - Doença de 

Tay-Sachs;

• Doenças gênicas - fenilcetonúria, 
esclerose tuberosa, neurofibromatose, 
Síndromes de Cornélia De Lange, Willians, 
Moebius, Mucopolissacaridoses, Zunich;

• Alterações cromossômicas - Síndrome 
de Down ou Síndrome do X frágil (a mais 
importante das doenças genéticas associadas 
ao autismo), bem como alterações estruturais 
expressas por deleções, translocações, 
cromossomas em anel e outras;

• Intoxicações diversas.

OS DISTÚRBIOS E O 
TRATAMENTO DA CRIANÇA 
AUTISTA

Segundo Assumpção (1997), a criança 
autista prefere o isolamento. O autismo é 
caracterizado por diversos distúrbios:

• de percepção, como por exemplo 
dificuldades para entender o que ouve;

• de desenvolvimento, principalmente 
nas esferas motoras, da linguagem e social;

• de relacionamento social, expresso 
principalmente por intermédio do olhar, da 
ausência do sorriso social, do movimento 
antecipatório e do contato físico;

• de fala e de linguagem que variam 
do mutismo total: à inversão pronominal 
(utilização do você para referir-se a si 
próprio), repetição involuntária de palavras 
ou frases que ouviu (ecocalia); e

• movimento  caracterizado por 
maneirismos e movimentos estereotipados.

Para o autor, o tratamento do autismo não 
se prende a uma única terapêutica. O uso 
de medicamentos, que antes desempenhava 
um papel de fundamental importância no 
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tratamento (devido à crença da relação 
do autismo com os quadros psicóticos do 
adulto), passa a ter a função de apenas 
aliviar os sintomas do autista para que 
outras abordagens, como a reabilitação e a 
educação especial, possam ser adotadas e 
tenham resultados eficazes.

O AUTISTA NA EDUCAÇÃO 
ESCOLAR

Pessoas com autismo, são, antes de 
mais nada, pessoas como todas as outras. 
Possuem qualidades e fraquezas. O que as 
pessoas com autismo têm em comum é um 
transtorno do desenvolvimento, um distúrbio 
de comunicação, que se manifesta em cada 
um de maneira diferente. Alguns indivíduos 
apresentam inteligência na média ou acima 
da média da população, enquanto outras, 
abaixo da média. (BOSA, 2002)

A escola bem como o professor em sala 
de aula precisa estar adequados a habilidade 
intelectual e o nível de funcionamento do 
indivíduo. Algumas crianças precisam de 
ajuda para entenderem as situações sociais 
e desenvolverem respostas adequadas, 
enquanto outras talvez apresentem 
comportamentos agressivos ou de auto-
agressão que requerem assistência. 

De acordo com Bosa (2002), nenhum 
programa sozinho será eficiente para todas 
as pessoas autistas, por isto é importante 
encontrar o ou os programas que serão mais 
adequados às necessidades do autista.

Para a autora, a escola regular é vista por 
muitos pesquisadores como a chave para 
melhorar a vida das pessoas com autismo, 

alguns pais e profissionais acreditam que 
certas abordagens terapêuticas exerçam 
papel importante no desenvolvimento das 
habilidades comunicativas e na redução 
dos sintomas comportamentais associados 
com o autismo. Para eles, estas terapias 
complementares incluem música, arte, 
esportes e terapia com animal. 

De acordo com Bosa (2002), todas podem 
ajudar aumentando as oportunidades de 
comunicação, desenvolvendo a interação 
social e proporcionando conquistas. 
Estas abordagens podem proporcionar 
maneiras positivas e seguras da criança 
autista desenvolver relações em ambientes 
protegidos.

 A INCLUSÃO DO DEFICIENTE 

A política Educacional segundo Prieto 
(1998), tem direcionado suas ações no sentido 
de promover a integração e a participação de 
crianças e jovens portadoras de necessidades 
educativas especiais em todas as atividades 
da escola, proporcionando-lhes, assim, a 
igualdade de oportunidades.

A legislação brasileira determina que 
a educação especial deva ser oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, 
indicando a concretização da política de 
integração.

Para Prieto (1998), é importante ressaltar 
que a integração dos alunos com necessidades 
especiais nas classes comuns é possível, na 
grande maioria dos casos, bastando, para 
isso, que haja uma adequada formação de 
professores para o ensino fundamental, 
sensibilização da comunidade escolar e, se 
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necessário, o apoio da Sala de Recursos.
Há casos mais sérios, caracterizados por 

alto grau de comprometimento mental ou 
deficiência múltipla, que exigem atendimento 
educacional diferenciado em instituições 
especializadas. Nesses casos, constata-
se que o atendimento não deve se limitar 
somente à área educativa, mas envolve 
especialista de outras áreas, principalmente, 
da saúde.

A Secretaria da Educação, de forma 
descentralizada, propõe ações que 
possibilitem o acesso e a permanência de 
alunos portadores de deficiência no sistema 
de ensino. 

Para Prieto (1998), tem-se observado 
uma grande discussão acerca da inclusão/
exclusão quando se trata das diferenças 
sociais. A tendência mundial tem sido 
oferecer educação a Todos, independente de 
etnia, condições sensoriais, sociais, físicas ou 
mentais. Este é o princípio da inclusão.

Para termos uma sociedade inclusiva, são 
necessárias ações conjuntas e integradas 
nos diferentes segmentos da comunidade, 
onde todos tenham, não só, o direito ao 
efetivo acesso, como também a garantia 
na qualidade dos serviços e equipamentos 
oferecidos pelo poder público.

A inclusão é pensar a ação humana, é 
pensar no homem como ser sócio-histórico 
construindo por ser um construtor de sua 
realidade, em sua vida, pensar o homem 
inserido em cultura, pensar o homem 
incluído.

Para Prieto (1998), no decorrer do processo 
histórico, verifica-se que, em diferentes 
épocas e sociedades, houve significativa 

mudança na postura da comunidade em 
relação às pessoas com deficiências, desde 
o regenerar ao nascimento até o direito 
ao atendimento educacional e clínico com 
qualidade. Essas mudanças ocorreram 
mediante a  conscientização, mobilização 
e interação sociais e, por conta disso, a 
elaboração de leis que contemplem o direito 
à escolarização.

Até há pouco tempo, acreditava-se 
que a educação em escolas especiais era 
o melhor para essas crianças, pois nelas 
poderiam usufruir atenção direcionada às 
suas dificuldades. Entretanto, essas crianças 
acabavam sendo excluídas do convívio social.

Torna-se necessário, para Prieto (1998), 
portanto uma transformação conceitual 
sobre o sentido escola, adaptando suas 
estruturas físicas, curriculares e culturais.

De acordo com os Referenciais das 
Pessoas com Necessidades Especiais (2001), 
a inclusão social da pessoa especial no Brasil 
é um projeto a ser construído por todos: 
família, diferentes setores da vida pública 
e população leiga. Necessita planejamento, 
experimentação de forma a se identificar o 
que precisa ser feito em cada comunidade 
para garantir o acesso das pessoas com 
deficiência do local e de outras comunidades 
aos recursos e serviços nela disponíveis.

Durante o século XIX e grande parte do 
século XX, houve um período prolongado 
de educação especial para pessoas com 
deficiência. No século XXI, o objetivo da 
educação inclusive universal está ao nosso 
alcance.

A educação inclusiva hoje tem como 
definição, como cuidar, integrar, reconhecer e 
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relacionar-se com crianças com necessidades 
especiais. Antes restrita a família ou alguma 
pessoa que se dedica a esse problema.

Há dois modos de organizarmos a vida e o 
trabalho escolar desta inclusão: pela classe 
ou pelo gênero.

Para Prieto (1998), na educação inclusiva, 
se considerarmos com excluídos, além dos 
portadores de alguma deficiência, também 
os pobres, os analfabetos, os famintos, os 
que não tem onde morar, os doentes sem 
atendimento, então, a maioria de nossa 
população estaria na categoria dos excluídos. 

A lógica da exclusão apóia na lógica das 
classes. Classificar é, portanto, uma forma de 
organização ou de raciocínio que coloca os 
iguais, os que respondem ao mesmo critério, 
em um mesmo lugar, em uma mesma caixa. 
É o caso dos alunos em uma sala de aula. 
(PRIETO,1998: p.59)

No que diz respeito aos excepcionais, 
aos portadores de deficiência auditiva, 
física, visual, de certa forma, excluídos da 
escolaridade normal porque não entravam 
na categoria privilegiada e formavam uma 
outra classe de pessoas.

Para Prieto (1998), o problema da classe, 
em outras palavras, para Prieto (1998), é 
reunir os que entram por critério comum e 
excluir aqueles que estão fora do critério. 
O problema, então, não reside em agrupar 
as coisas por classe, o problema reside 
no uso político, nas visões educacionais 
decorrentes de um raciocínio de classe, que 
cria preconceitos, separa e aliena.

Assim o desafio da educação segundo 
o autor,  incluir consiste em romper com o 
preconceito, ao conviver com pessoas que, 

em nossa fantasia, não são como nós, não 
tem nossas propriedades ou características.

Para Prieto (1998), na lógica da classe, 
exclusão dos termos que não possuem o 
critério que define a classe é obtida pelo 
raciocínio do “sim” e do “não”. O “sim” afirma 
a pertinência, isto é, autoriza a inclusão. O 
“não” nega a pertinência, autoriza a exclusão. 

A lógica da inclusão é definida para o autor 
citado pela compreensão, por algo interno a 
um conjunto e que lhe dá um sentido. Já a 
exclusão é ruim, mas em outros, proporciona 
a ilusão de liberdade.

Na lógica da relação professo/aluno traz 
um problema para todos. O que desafia 
o professor a refletir sobre a insuficiência 
de seus recursos pedagógicos, nesse novo 
contexto, a rever suas formas de se relacionar 
com os alunos, a estudar temas que pensava 
nunca ter que estudar. (PRIETO,1998: p.63)

Uma relação estrutura-se pela  
propriedade da interdependência, cujas 
características são: ser indissociável, 
complementar e irredutível. Na relação, 
nos limites do sistema que está sendo 
considerado (família, escola, etc.) estamos 
sempre dentro, compondo as partes que 
definem o sistema como um todo.

Por isso, na relação, o princípio é o da 
irredutibilidade, pois um objeto não se reduz 
ao nosso referente, ele admite múltiplos 
referentes, ou seja, pode ser compreendido 
de muitas formas. Na lógica da classe, somos 
redutíveis ao critério que nos define. Na 
lógica da relação, somos irredutíveis no 
sentido de que não somos reduzidos a uma 
coisa ou outra porque quem nos define é a 
relação.
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Dorcilina Pereira do 
Nascimento  

A inclusão é um processo que implica dinamismo. 
Mudanças de atitudes e muita reflexão em torno de sua 
operacionalização, na escola e na sociedade.

Um mundo inclusivo é um mundo no qual todos têm 
acesso às oportunidades de ser e estar na sociedade de forma 
participativa; onde a relação entre o acesso às oportunidades 
e as características individuais não são marcadas  por 
interesses econômicos, ou pela caridade pública e sim por 
considerar a subjetividade de cada indivíduo.

Assim, buscar um mundo inclusivo significa enfrentar 
desafios permanentes. Desafios sociais, culturais, políticos, 
econômicos e individuais, ou seja, as mudanças deverão 
ocorrer no espaço externo e no interior de cada indivíduo. 

A co-dependência refere-se a um tipo de relação na qual 
o que cuida torna-se dependente do que é cuidado, fazendo 
com que esse não possa sair dessa posição. Assim a co-
dependência é uma análise interessante para aqueles que 
devem confiar seus filhos com problemas de deficiência para 
uma nova escola ou novos professores.Ela pode ser a face 
perversa da interdependência. (PRIETO,1998: p.67)

Para Prieto (1998), olhar com pena para um deficiente  
pode significar uma relação de co-dependência,  
principalmente se estiver associada a uma ideia de 
superioridade: ele tem problemas ou limitações que eu não 
tenho. Ou seja, pode significar a pretensão de que somos 
melhores do que ele e, em um contexto de relação, o melhor 
é sempre relativo e transitório. 

É importante assumirmos o preconceito, a nossa 
dificuldade, o nosso medo, a nossa impotência porque só 
assim vamos poder, pouco a pouco, assumir de fato, uma 
formação que promova a educação inclusiva.

Cabe, portanto, aos que possuem consciência a este 
respeito, manter este estado constante de vigília, para que a 
luta por um mundo cada vez mais justo e democrático jamais 
esmoreça.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Graduação em Pedagogia 
Licenciatura Plena pela 
Faculdade UNIFIEO (2002); 
Especialista em Educação Infantil 
pela Faculdade UNIFIEO (2002);  
Professora  de Educação Básica – 
Coordenadora Pedagógica no CEI 
CEU Vila Atlântica.
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Por isso a inclusão começa por nós mesmos, 
é revendo nossas posições, escuta, 
preconceitos, participação social. 

Muitos autores renomados consideram 
que o termo integração deve ser abandonado. 
Alegam que seu conceito sugere cascata 
de serviços educacionais, na qual a 
movimentação do aluno para a corrente 
principal dependia exclusivamente dele. 

Assim, pode-se concluir portanto nesta 
leitura que o autismo é uma alteração 
cerebral uma desordem que compromete 
o desenvolvimento psiconeurológico 
e afeta a capacidade da pessoa se 
comunicar, compreender e falar, de 
estabelecer relacionamentos e de responder 
apropriadamente ao ambiente que a rodeia. 
Por ainda não ter uma causa específica 
definida, é chamado de Síndrome (conjunto 
de sintomas) e como em qualquer síndrome 
o grau de comprometimento pode variar do 
mais severo ao mais brando e atinge todas as 
classe sociais, em todo o mundo.

A síndrome do autismo pode ser 
encontrada em todo o mundo e em famílias 
de qualquer configuração racial, étnica e 
social. Não se conseguiu até agora provar 
nenhuma causa psicológica, ou no meio 
ambiente destas pessoas que possa causar 
o transtorno. Os sintomas, causados por 
disfunções físicas do cérebro, podem ser 
verificados pela observação, exame ou 
entrevista com o indivíduo.(LEVIN, 2000)

Os autistas são crianças que mudam de 
comportamento quando alguma coisa é 
modificado em sua rotina diária. Esta rotina 
tem que está focada em suas necessidades.

Quando as crianças com autismo crescem, 

desenvolvem sua habilidade social em 
extensão variada. Alguns permanecem 
indiferentes, não entendendo muito bem o 
que se passa na vida social. Elas se comportam 
como se as outras pessoas não existissem, 
olham por meio delas como se não estivesse 
lá e não reagem a alguém que fale com elas 
ou as chame pelo nome. Frequentemente, 
suas faces mostram muito pouco de suas 
emoções, exceto se estiverem muito bravas 
ou agitadas. São indiferentes ou têm medo 
de seus colegas e, muitas vezes, usam o outro 
como objeto quando querem obter alguma 
coisa.

Quanto à inclusão do autista pressupõe, 
conceitualmente, que todos sem exceção, 
devam participar da vida acadêmica em 
escolas ditas comuns e nas classes ditas 
regulares onde deva ser desenvolvido o 
trabalho pedagógico que sirva a todos, 
indiscriminadamente.( MAHLER,1989)  

Quanto à inclusão pressupõe, 
conceitualmente, que todos sem exceção, 
devam participar da vida acadêmica em 
escolas ditas comuns e nas classes ditas 
regulares onde deva ser desenvolvido o 
trabalho pedagógico que sirva a todos, 
indiscriminadamente. 

As escolas inclusivas são escolas para todos, 
o que implica que o  sistema educacional  
reconheça e se prepare para atender as 
necessidades de todos alunos. Na escola 
inclusiva o professor deve ser especialista no 
aprendiz, genericamente considerado.

O termo inclusão por mais forte que possa 
parecer, não é auto-explicativo das razões que 
o cunharam e dos objetivos da participação, 
solidariedade e cooperação, que se pretende 
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alcançar, particularmente em nossas escolas 
centenárias e tradicionalistas. 

Ao falarmos de inclusão, necessariamente, 
estaremos falando do dinamismo das relações 
interpessoais dela decorrentes. Estaremos 

falando de interações entre os ditos normais 
e os ditos deficientes e entre esses e seus 
interlocutores, nos diversos contextos por 
onde circulam.
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AUTISMO VERSUS EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA: OS DESAFIOS DA 
TEORIA DE WALLON E DAS NOVAS 
TECNOLOGIAS
RESUMO: Este artigo aborda-se o autismo como um grande desafio do atual ambiente escolar. 
O objetivo geral é desvendar a síndrome, dentro dos preceitos da inclusão escolar, para 
melhor atender ao aluno que a porta. Os objetivos específicos buscam, além de esclarecer 
aos educadores sobre a síndrome e suas reais necessidades, amenizar as dificuldades que 
estes sentem ao buscar métodos pedagógicos distintos para lidar com as situações inusitadas 
ocorridas na escola. Enfatiza-se que, geralmente, é falha a formação dos professores no que 
tange às orientações específicas a serem desenvolvidas com crianças autistas, no sentido 
de uma aprendizagem e uma interação de fato eficazes, que valorizem, por exemplo, a 
afetividade e a emoção tão apreciadas por Henri Wallon, e o uso de novas tecnologias, como 
determinantes nas intervenções pedagógicas.

Palavras-Chave: Autismo; Educação Inclusiva; Afetividade; Emoção; Novas Tecnologias.
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INTRODUÇÃO

A justificativa do tema está diretamente 
relacionada à necessidade de se obter mais 
informações acerca do assunto. O educador 
precisa obter conhecimentos suficientes 
em relação ao autismo desde a Educação 
Infantil, para poder atender da melhor 
maneira possível aos alunos com essa 
síndrome e incluí-lo num contexto escolar 
mais favorável, sem discriminação. 

O objetivo geral é informar a respeito 
do tema, para que se processe de verdade 
a inclusão escolar. É preciso refletir e 
incorporar novos conceitos para desmistificar 
a complexidade da síndrome no ambiente 
escolar. 

Os objetivos específicos buscam 
esclarecer aos educadores sobre a síndrome, 
para que eles possam identificá-la mais 
facilmente, amenizando suas dificuldades e 
lhes facilitando buscar métodos pedagógicos 
alternativos que contemplem a afetividade e 
a emoção latentes em Wallon, por exemplo, 
além do uso das novas tecnologias, para 
complementar a deficiente formação que 
esses mestres geralmente receberam no 
período da faculdade em relação ao tema. 

É de conhecimento geral que a Educação 
atual tem buscado medidas facilitadoras para 
lidar com o autismo. Muitas escolas, possuem 
professores especialistas, auxiliares, salas 
com recursos adaptados, estagiários etc., 
todavia, ainda é pouco para que se instale de 
fato a inclusão. 

Outra questão latente é que ao invés 
de o autista se adaptar à escola, é a escola 
que deve se adaptar a ele, se adequar para 

recebê-lo, por meio de um trabalho em 
equipe bem coordenado e acalorado. Nesse 
caso, questiona-se: qual é a maneira mais 
adequada de o educador promover a inclusão 
de um autista na escola? Devem trabalhar 
em conjunto as emoções e a afetividade com 
as novas tecnologias?

É preciso buscar o quanto antes estas 
respostas, pois a hipótese é a de que os 
portadores de autismo têm plena capacidade 
de se adaptarem ao meio social no qual 
estão inseridos, comunicando-se bem e 
tornando-se mais autônomos. Assim, incluir 
emoção e afetividade nos procedimentos 
pedagógicos, torna-se imprescindível ao 
Programa Educação Inclusiva: Direito à 
Diversidade, promovido pela Secretaria 
de Educação Especial em todo o País. Só 
assim se garantirá o direito dos alunos com 
necessidades educacionais especiais de 
acesso e permanência, com qualidade, na 
escola regular de ensino.

Claro que houve avanços neste sentido, 
no Brasil, no tocante à legislação e aos 
documentos oriundos de órgãos educacionais. 
Várias iniciativas foram empreendidas pelo 
Ministério da Educação e Cultura (MEC) e por 
diversos órgãos no âmbito federal, estadual 
e municipal, com relação à formação de 
docentes para favorecer à inclusão de todos 
os alunos, na escola regular. Cresceram 
o número de cursos de licenciatura que 
oferecerem disciplinas voltadas à Educação 
Especial, numa perspectiva inclusiva. 
Contudo, sabe-se que ainda existe, da parte 
de docentes em formação, a necessidade de 
um aprimoramento deste processo e de uma 
formação continuada (BRASIL, 2006). 
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O referencial teórico, a seguir, por meio 
de uma pesquisa bibliográfica, procura 
esclarecer tudo isto. 

Por fim, chega-se à conclusão de que 
a inclusão deve ser pensada, também, de 
maneira a extrapolar a dimensão da sala de 
aula, envolvendo toda a comunidade escolar. 
É importante que a formação de professores 
leve em consideração, além dos sentimentos 
e comportamentos envolvidos, o máximo 
possível, o ambiente profissional real dos 
educadores, favorecendo situações em que 
possam mobilizar seus recursos no contexto 
da ação (BRASIL, 2006).

 AUTISMO: CARACTERÍSTICAS 
E IMPLICAÇÕES

Conforme Jordan (2000), o autismo 
caracteriza-se por três anomalias 
comportamentais: limitação ou ausência de 
comunicação verbal, falta de interação social 
e padrões de comportamento restritos. A 
manifestação dos sintomas acontece antes 
dos três anos de idade e continua durante a 
vida adulta. Apesar de os sinais do transtorno 
variarem, há dois que são considerados os 
mais comuns: o primeiro sintoma ocorre na 
interação social - no modo de a criança se 
relacionar com as outras crianças, adultos ou 
com o meio ambiente; o segundo sintoma 
recorrente é a dificuldade na comunicação, 
há crianças que não desenvolvem a fala 
e outras que até desenvolvem uma fala 
adequada, mas que costumam praticar a 
ecolalia - repetir palavras ou frases. 

Geralmente, os autistas são resistentes 
às mudanças e costumam manter rotinas. 

É comum insistirem em determinados 
movimentos - abanar as mãos e rodopiar. 
Qualquer mudança na rotina passa a ser 
incômodo para a criança autista, deixando-a 
nervosa e agitada. Muitos pais têm receio de 
descobrir que possuem um filho “especial” e 
não buscam auxílio por medo de diagnóstico, 
e, muitas vezes, quando buscam não 
encontram profissionais capacitados para 
elaborar um diagnóstico preciso e em curto 
espaço de tempo. Isto significa que a criança 
autista fica por muito tempo sozinha em seu 
mundo particular sem se dar conta do que 
está acontecendo ao seu redor.

Daí a necessidade de um trabalho 
interdisciplinar e integrado, quando vários 
profissionais da saúde usam procedimentos e 
técnicas em comum, discutindo com os pais a 
respeito das necessidades da criança e sobre 
o que ela consegue entender e executar. 

Segundo Jordan (2000), o ideal é os 
pais poderem contar com um profissional 
de apoio, que possa organizar e orientar 
o tratamento, analisando a evolução do 
quadro do paciente. Isto evita a resistência 
de muitos pais ao tratamento, por não mais 
temerem reações adversas, ao sentirem que 
estão recebendo orientações e informações 
mais precisas.

Além dessas situações, claro, é preciso 
que o educador esteja preparado, na 
escola, para receber essa criança com 
necessidades especiais. Ele deve adaptá-
la ao ambiente escolar da melhor maneira 
possível, contribuindo com sua interação, 
aprendizagem e conforto, e também 
encaminhá-la para fazer acompanhamento 
com especialidades, via psicopedagogo. 
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É isso que possibilitará a continuidade 
do tratamento da criança e de seu pleno 
desenvolvimento.

Conforme Cunha (2014), cabe ao educador 
também, o papel de apoiar à família no 
sentido de fazê-la enxergar que sua criança 
autista pode viver em sociedade como uma 
pessoa normal, sendo aceita mesmo com suas 
diferenças. Mesmo que haja necessidades 
de determinadas adaptações, mesmo que 
o autista tenda a se isolar dos demais, 
mesmo que ele não tolere contrariedades, 
cabe aos adultos e educadores saber agir 
nessas situações, com atitudes adequadas 
e eficientes para que a criança se acalme e 
consiga se envolver no meio social. 

Nesses casos, percebe-se o quanto é de 
fundamental importância a formação de 
professores. Eles precisam obter todas as 
informações acerca da síndrome. Só assim 
poderão atuar da maneira mais correta e 
útil com a criança especial. Somente uma 
escola estruturada e com recursos didáticos 
suficientes, com profissionais disponíveis 
para acolher aos alunos autistas e lhes dar o 
acesso a esses recursos disponíveis, poderá 
ser chamada de inclusiva.

O PAPEL DA ESCOLA 
INCLUSIVA: A 
COMUNICAÇÃO 
ALTERNATIVA (CA) COMO 
RECURSO PARA O AUTISMO

De acordo com Santos (2008), o autismo 
também pode apresentar em algumas 
crianças habilidades motoras, musicais, e de 

memórias, e outras avançadas que não estão 
nos níveis de sua idade.

A escola, tem um papel importante na 
investigação diagnóstica, uma vez que é o 
primeiro lugar de interação social da criança 
separada da família. É onde a criança vai ter 
maior dificuldade em se adaptar as regras 
sociais, o que é muito difícil para um autista 
(SANTOS, 2008, p. 79).

O professor deve observar o 
comportamento dessas crianças e tudo que 
lhes chame a atenção: a musicalidade, as 
rodas de leitura com os demais colegas, os 
brinquedos que mais lhe atraem etc., além 
de se especializar para melhor trabalhar 
com essas crianças, ensinando-as e lhes 
facilitando a questão do espaço. Nessas 
circunstâncias, as crianças autistas tendem a 
melhorar o comportamento.

O planejamento escolar deve ter um ritmo 
constante, manter contato, providenciar 
atividades que valorizem a organização do 
comportamento (concentração) e atividades 
para o desenvolvimento de habilidades, 
como jogos que promovem o raciocínio, 
estimulam o aprendizado e melhoram 
a aproximação com o outro. A criança 
necessita de atendimento individualizado e 
de serem estimuladas a participar dos demais 
grupos. Portanto, a escola mediadora terá o 
papel fundamental na formação deste aluno 
(OLIVEIRA, 2009, p. 27).

Ressalta ainda Fonseca (2014), que o 
prazer e a diversão na interação social é que 
levam o autista a querer socializar-se cada 
vez mais com outras pessoas ao seu redor 
e, consequentemente, a aprender mais. Por 
isso, o trabalho como educador de crianças 
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com autismo é fundamental, é como ver o 
mundo com os próprios olhos, é usar de suas 
perspectivas para ensiná-los, é inseri-lo em 
nossa cultura de forma mais independente, e 
aceitável possível (BELO, 2017). 

Segundo Passerino (2011), a Comunicação 
Alternativa (CA) é muito importante como 
Tecnologia Assistiva, abordando as ajudas 
técnicas para uma adequada comunicação, 
seja de forma a complementar, suplementar 
ou com alternativas para que o processo 
comunicativo aconteça. 

Existem diversos sistemas de 
comunicação alternativos que apresentam 
um vasto repertório quanto aos elementos 
representativos, como fotografias, desenhos 
e pictogramas. Os suportes para esses 
sistemas podem ser tanto de baixa tecnologia 
(material concreto) como de alta tecnologia 
(sistemas computacionais). A importância da 
CA justifica-se não pelo suporte midiático 
adotado, mas pelas estratégias e técnicas 
comunicativas que promovem autonomia 
nos sujeitos em situações de comunicação. 

Dado o impacto que o desenvolvimento 
da linguagem tem no desenvolvimento 
humano, sujeitos que apresentam déficits 
na comunicação, como os autistas, podem 
se beneficiar do uso de sistemas de CA 
com aplicação de técnicas e tecnologias, 
extrapolando o caráter instrumental e 
focando no desenvolvimento de habilidades 
para uso intencional de símbolos linguísticos. 

Considerando que no caso do autismo 
os déficits de comunicação podem se 
manifestar com alterações no uso, forma ou 
conteúdo da linguagem em nível pragmático, 
e em menor medida em nível sintático, 

morfossintático, fonológico ou fonético, a 
importância de utilizar um sistema de CA 
foca-se mais em processos de compreensão 
e produção, estando ambas as situações 
inter-relacionadas (PASSERINO, 2011). 

No caso do autismo, conforme Walter 
(2011), o uso da CA originou-se na década 
de 1990, sendo que no Brasil as pesquisas 
são mais recentes. Um dos primeiros 
trabalhos foi a adaptação e padronização 
do sistema PECS por Walter (1998, 2000). 
Estes estudos mostram também resultados 
importantes, especialmente quando apoiam 
os processos de comunicação alternativa com 
o uso de tecnologias digitais. Esses estudos 
apresentaram como resultados indícios de 
melhorias significativas nos processos de 
comunicação, seja na enunciação, seja na 
pragmática da mesma, dos sujeitos com 
autismo.

Acreditamos que, quando a comunicação 
alternativa é adaptada para as necessidades 
de sujeitos com autismo, esta atuaria como 
um fator de facilitação e aproximação ao 
propiciar outras formas de comunicação 
e estabelecer, desta forma, uma “ponte” 
com outras pessoas. Assim, sistemas de CA 
podem ser uma “ponte” na comunicação 
humana, sem, contudo, ingenuamente pensar 
que a mesma se sustentaria meramente 
na tecnologia. Pelo contrário, o recurso 
de CA precisa ser claramente alicerçado 
a uma metodologia epistemologicamente 
embasada (WALTER, 2011, p. 139). 

Afirma ainda Walter (2011), que muito 
mais importante que qualquer recurso 
utilizado para intermediar o diálogo, o que 
interessa é o tempo, a escuta e a dedicação 
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que é dispensada ao outro.
Em síntese, o uso de tecnologias com 

sujeitos autistas é frequente na literatura 
desde os anos 1970, para estimular o 
desenvolvimento da linguagem, resolução 
de problemas, interação social, cognição e 
aprendizagem. No Brasil, o primeiro estudo 
relatado foi desenvolvido por Valente (1991) 
no Laboratório de Inteligência Artificial de 
Edinburgh com uma criança autista de sete 
anos, e esse trabalho facilitou o processo de 
interação da criança com outras pessoas e 
a auxiliou no desenvolvimento de esquemas 
mentais (apud BELO, 2017).

Vygotsky (1988) já reconhecia que o 
computador, em especial de ambientes 
digitais de aprendizagem, adaptados aos 
interesses e necessidades dos sujeitos, 
mostra-se relevante e importante no 
desenvolvimento e na promoção da interação 
social das pessoas com autismo, quando 
estes elementos e recursos se inserem 
enquanto instrumentos de mediação numa 
concepção sócio histórica. 

Conforme Passerino (2005), uma vez que 
as estratégias são somadas ao poder de 
flexibilização, adaptação e possibilidade de 
complexificação que as tecnologias digitais 
nos permitem, estas ajudam a promover 
o desenvolvimento sociocognitivo dos 
participantes. É necessário, portanto, 
estabelecer estratégias para diferentes 
ambientes educativos, situações de 
aprendizagens e sujeitos em interação, de 
forma que a inserção da tecnologia possa 
acrescentar o diferencial qualitativo na 
promoção da interação social de sujeitos 
com autismo. 

Contudo, apesar de todos os benefícios 
relatados, ainda são restritos estudos que 
aliem a comunicação alternativa em sistemas 
tecnológicos a pessoas com autismo não 
oralizadas. Sabe-se que a comunicação com 
sujeitos autistas pode ser uma “verdadeira 
torre de babel”, que se acentua ainda mais 
quando os sujeitos são não oralizados (ÁVILA 
e PASSERINO, 2011). 

Conforme Vieira (2010), a Tecnologia 
Assistiva (TA) é um vocabulário novo para 
qualificar qualquer recurso que auxilie nas 
habilidades de pessoas com algum tipo 
de deficiência. É muito usada em escolas 
especiais, na adaptação de brinquedos. 
Hoje, existem softwares específicos 
para a Educação Especial que podem ser 
comprados em qualquer comércio local, mas 
também existem outros que são específicos 
do Windows, como: o Visio, o PowerPoint 
e o Paint. No Visio as imagens podem ser 
aumentadas e fáceis de manipular; no 
PowerPoint pode-se criar, editar, utilizando-
se imagens, sons, textos e vídeos. No Paint 
faz-se desenhos simples, que podem ser 
apagados, preenchidos com cores, lápis, 
pincel, spray, linhas e outros. É um software 
muito conveniente para brincar e ensinar as 
crianças especiais. 

Existem vários softwares livres que 
podem ser baixados e adaptados, com 
muitas ferramentas de interação para 
desenvolver a criatividade e aumentar os 
conhecimentos. Há teclados especiais para 
crianças com dificuldades motoras. Há 
várias pranchas diferentes, algumas com 
letras, outras com números, somente lado 
direito, lado esquerdo, alto contraste com 
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reduzidas informações, tudo que ajuda o 
trabalho com alunos que tem dificuldades.  
Há mouses especiais e são vários modelos 
com movimento do cursor com formato de 
caneta, cinco botões, toque de dedo na tela 
que comanda o cursor do mouse. 

Desse modo, há novas tecnologias de 
comunicação e informação (TICs) que são 
mediadoras, na construção conjunta do 
conhecimento por professores e alunos, 
mesmo os especiais, na formação de 
indivíduos que desenvolvam sua construção 
contínua, em que aprendem a aprender – 
aprendendo a ser, a fazer, a conhecer e a 
trabalhar com o outro de forma cooperativa 
a fim de criar uma inteligência coletiva de 
gerenciar conflitos e promover uma vida 
mais humana. 

A INFLUÊNCIA DA EMOÇÃO 
E DA AFETIVIDADE NO     
COMPORTAMENTO AUTISTA

Apesar de semanticamente parecerem 
significar a mesma coisa, emoção e 
afetividade são diferentes na teoria de 
Henri Wallon. Afetividade possui um caráter 
mais abrangente, levando à capacidade 
do indivíduo de ser afetado pelo mundo 
externo ou interno, gerando bem-estar ou 
mal-estar. Nesse sentido, a afetividade pode 
ser identificada em duas vertentes, uma de 
origem orgânica e outra de origem social.

A afetividade tem origem orgânica quando 
os motivos que provocam os estados de 
bem-estar e mal-estar estão ligados aos 
estímulos internos ou externos recebidos 

pelo organismo, gerando reflexos, contrações 
musculares, etc. E a afetividade tem origem 
social quando os motivos que provocam os 
estados de bem-estar e mal-estar envolvem 
a sensibilidade ao outro (DAMASCENO E 
GALVÃO FILHO, 2010).

Assim, a emoção, à luz de Wallon 
(apud Damasceno e Galvão Filho, 2010) 
é a exteriorização da afetividade, é a 
manifestação corporal, motora. A emoção é 
um recurso de ligação entre o orgânico e o 
social, e evolui sob o impacto das condições 
sociais, sendo uma manifestação da vida 
afetiva.

De acordo com Scarpato (2006), a 
afetividade é uma categoria macro em Henri 
Wallon, pois integra as relações afetivas, 
como a emoção, o sentimento e a paixão. 
O desenvolvimento da afetividade ocorre 
na interação entre o orgânico e o social. 
As emoções são manifestações orgânicas, 
os sentimentos são exteriorizados a partir 
do orgânico, e a paixão para desenvolver-
se precisa do equilíbrio entre sentimentos 
e emoções. Assim, a emoção se manifesta 
repleta de componentes orgânicos e tônicos, 
expressos de modo instantâneo. Já o 
sentimento se origina de reações reflexivas, 
sendo mais duradouro.

Percebe-se, com isso, que a emoção 
possui três mecanismos de ação claramente 
observáveis socialmente: contagiosidade, 
ou seja, a capacidade de contagiar as 
pessoas próximas, a regressividade, que é a 
possibilidade de retornar a um raciocínio, e 
a plasticidade, que demonstra no corpo os 
sinais da emoção. A emoção usa o corpo 
como veículo de expressão para o meio 
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social, como expressões faciais e posturais, 
e até alterações mais fisiológicas, como 
pulso acelerado, sudoração etc. (SCARPATO, 
2006).

O poder de contágio que a emoção provoca 
no ser humano é uma forma de adaptação 
dele ao meio social. 

Pelo contágio, a emoção provoca reações 
e propicia relações interpessoais e a fusão 
da vida em grupo, tanto para a criança que 
necessita da presença do outro para expressar 
uma forte emoção, quanto para um grupo de 
pessoas reunidas com um mesmo objetivo. 
(SCARPATO, 2006, p. 47).

Segundo o próprio Wallon (1968, p. 
149), “(...) O contágio das emoções é fato 
comprovado variadíssimas vezes”. E esta 
emoção pode manifestar-se pelos tônus 
postural ou corporal, ou seja, dependendo 
da emoção, o próprio corpo a reflete.

Com o intuito de reforçar o sentido do 
poder de contágio das emoções, torna-se 
conveniente citar novamente Damasceno 
e Galvão (2010, p. 64) ao afirmar que, por 
ser uma atividade eminentemente social, 
“a emoção nutre-se do efeito que causa no 
outro”, ou seja, “as reações que as emoções 
suscitam no ambiente funcionam como 
uma espécie de combustível para sua 
manifestação”.

É possível depreender, por meio do 
exposto, que emoção e afetividade estão 
claramente presentes na infância, portanto 
devem ser consideradas como parte da 
formação e do desenvolvimento do aluno.

De acordo com Dantas (1992), na teoria 
psicogenética de Henri Wallon, a dimensão 
afetiva é essencial para a construção da 

pessoa e do conhecimento. A construção 
da pessoa está constituída de momentos 
afetivos e cognitivos, não paralelos, mas 
integrados.

A consciência afetiva é a forma pela 
qual o psiquismo emerge da vida orgânica: 
corresponde à sua primeira manifestação. 
Pelo vínculo imediato que instaura com 
o ambiente social, ela garante o acesso ao 
universo simbólico da cultura, elaborado e 
acumulado pelos homens ao longo da sua 
história. Dessa forma é ela que permitirá a 
tomada de posse dos instrumentos com os 
quais trabalha a atividade cognitiva. Neste 
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sentido, ela lhe dá origem (DANTAS, 1992, 
p. 88).

Dessa forma, não é possível dissociar 
afetividade e cognição, ambos estão 
integrados. A construção da pessoa alterna 
momentos prioritariamente afetivos ou 
prioritariamente cognitivos. A afetividade, 
para evoluir, depende de conquistas 
realizadas no plano da inteligência e vice-
versa.

Amaral (2004) aborda a dimensão 
cognitiva de forma clara. Na constituição da 
pessoa, como já explicado, não é possível 
dissociar os conjuntos funcionais – motor, 
afetivo, cognitivo e pessoa. No caso do 
cognitivo, este permite à pessoa adquirir 
conhecimentos sobre o mundo que a rodeia, 
porque afetividade e inteligência se alternam 
ao longo do processo de constituição da 
pessoa. 

Segundo Mahoney e Almeida (2011, 
p. 17), se não satisfeitas as necessidades 
afetivas, haverá barreiras no ensino e na 
aprendizagem, e no desenvolvimento do 
aluno e do professor. “O papel do professor é 
de mediador do conhecimento. A forma como 
o professor se relaciona com o aluno reflete 
nas relações do aluno com o conhecimento e 
nas relações aluno-aluno”.

Com a afirmação de Wallon (1968), de que 
afetividade e cognição são indissociáveis, 
diversos autores, abordam as boas práticas 
do professor em sala de aula. Mahoney 
(2010), por exemplo, ressalta algumas ações 
do professor tendo em vista as emoções e a 
afetividade.

É que, como a emoção é contagiosa e 
alimenta-se do efeito que produz, para que 

o professor conduza a aprendizagem, é 
necessário reduzir a temperatura emocional 
do aluno, para chegar a um equilíbrio entre 
ambos, professor e aluno. Razão e emoção 
devem estar equilibradas e cabe ao professor 
perceber isto e levar a situação ao equilíbrio, 
caso contrário à aprendizagem não ocorrerá, 
especialmente se o aluno for especial – um 
autista, por exemplo.

Quanto à afetividade, cabe ao professor 
identificar as demandas do aluno para atendê-
lo em suas diferentes exigências de afeto 
dependendo da fase em que se encontra 
(MAHONEY, 2010). Scarpato (2006), por 
sua vez, dentre outras observações, explica 
que é fundamental o professor levar em 
consideração as necessidades tônico-
posturais dos alunos autistas, deixando-os 
variar as posições. Neste sentido, o professor 
deverá considerar que as emoções estarão 
expressas no tônus corporal. A afetividade 
sempre permeia a relação pedagógica, pois 
na sala de aula o desenvolvimento intelectual 
caminha lado a lado com o afetivo, ambos são 
interdependentes para se desenvolverem.

O professor não pode se esquecer de ter 
uma visão integrada, olhar o aluno autista 
por inteiro, como uma pessoa completa, 
que considera as dimensões afetiva, motora 
e cognitiva, e está a par da importância da 
relação afeto-cognição. O professor, neste 
sentido, deve adotar diferentes estratégias 
de ensino para canalizar a afetividade à 
produção do conhecimento.

Desta forma, o professor deve fazer a 
leitura de seu aluno autista frequentemente, 
sempre à luz dos domínios funcionais, e 
observar a tonicidade, as expressões, a 
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atenção, o interesse, e a partir de aí propiciar 
o andamento pertinente ao processo de 
ensino e aprendizagem. Como o professor 
desempenha o extraordinário papel de 
mediador entre o aluno e o conhecimento 
e esta mediação é tanto afetiva quanto 
cognitiva, compete ao professor canalizar a 
afetividade para produzir o conhecimento.

Conforme o exposto, deu para perceber 
que “a emoção é o agente mediador da 
ação pedagógica” (DANTAS, 1993, p. 
74).  Acontece que, frequentemente, os 
professores cometem um engano muito 
grande ao considerar o aprender apenas 
como atividade cognitiva, pois para a 
aprendizagem é preciso algumas formas de 
interação e, dentre estas, as trocas afetivas 
e a expressão das emoções são prioritárias. 
É justamente a intensidade da ligação 
afetiva na relação pedagógica que facilita ou 
dificulta a síntese cognitiva no processo de 
aprendizagem. 

Se é na sala de aula que se constitui o 
centro da educação escolar, se ela é o espaço 
onde se dá a formação básica do aluno, por 
meio do relacionamento com o ser humano 
e com o conhecimento, é nela também que, 
diariamente, o professor exerce sua prática, 
passando posições políticas, ideológicas, 
transmitindo e recebendo conhecimentos, 
valores e afetos (MAHONEY, 2010).

Afinal, na perspectiva walloniana fica claro 
que o professor contagia o ambiente da 
sala de aula com a própria tranquilidade ou 
intranquilidade e que uma ou outra contagia 
o aluno, e se positiva ambos alcançam bons 
resultados. Por isso, é muito importante 
o controle das emoções, que tendem a ser 

impulsivas, pois se estas forem educadas, 
ambos, professor e aluno, têm a oportunidade 
de organizar e modelar a expressão de seus 
sentimentos e manter o diálogo. Isso se 
intensifica nos casos de alunos autistas. 

A relação professor-aluno é uma relação 
dialética, na qual, tanto o professor como 
o aluno, estão passando por um processo 
de crescimento e desenvolvimento, 
aprendizagem de fato. O envolvimento do 
professor no processo de aprendizagem 
torna mais interessante e desafiador o 
ensino, gerando qualidade para o processo 
ensino-aprendizagem, pois há interação e 
aprendizado significativo a cada dia com 
seus alunos, especialmente os autistas.

Por outro lado, a afetividade e a inteligência, 
estruturam-se nas ações e pelas ações dos 
indivíduos. Dessa forma, o afeto pode ser 
entendido como a energia necessária para 
que a estrutura cognitiva passe a operar; 
influenciando a velocidade com que se 
constrói o conhecimento, pois, as pessoas 
aprendem com mais facilidade quando se 
sentem seguras (MAHONEY, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegou-se à conclusão que, para acontecer realmente 
uma educação inclusiva, juntamente com um processo de 
ensino aprendizagem eficiente, devem ser fortalecidos 
primeiramente os elos entre as famílias, a escola e a 
comunidade. E daí primeiro que o professor irá conseguir as 
informações acerca de seu aluno e de sua complexidade. 

A formação de professores precisa ser mais eficiente e 
adequada, também, a estas necessidades. É preciso que o 
futuro professor receba todo o apoio de que necessita em 
relação à educação inclusiva, obtendo todos os conhecimentos 
sobre as diversas síndromes que acometem as crianças e aos 
procedimentos básicos para auxiliá-las em seu desempenho, 
aprendizagem e interação. Somente assim haverá inclusão, 
crianças felizes, saudáveis e ambiente promissor. 

É extremamente necessário criar-se uma rede de apoio com 
docentes, gestores e principalmente as famílias, se o desejo 
é o de uma educação inclusiva de qualidade na instituição. 
Isso deve ocorrer, mesmo que seja um processo trabalhoso 
no início. E, o que não pode jamais acontecer é simplesmente 
deixar a criança só em sua condição de diferente.  

Todo aluno autista requer atenção, carinho, cuidados, 
afetividade, emoção, para que tenha uma relação significativa, 
sendo estabelecida com quem se aproxima dele. É o educador 
quem precisa se adaptar ao seu mundo e a sua linguagem, 
aprendendo com ele o quanto é especial o mundo em que 
ele vive.  

Assim, todas as práticas pedagógicas devem ser 
constantemente avaliadas, para que possam ser definidas 
a partir do aprendizado de cada um, considerando suas 
especificidades. Em outras palavras, deve existir abertura 
para um trabalho pedagógico efetivo e emotivo com a 
diferença presente nos educandos, em geral. Para tanto, 
é imprescindível investir – dentre outros fatores – na 
formação inicial dos profissionais de educação para atuação 
com a diversidade dos alunos. É importante também que as 
estratégias inclusivas estejam envolvidas com a comunidade  
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escolar e com os familiares das crianças 
especiais. Isto facilitará a interação e o 
desenvolvimento dessas crianças.

Enfim, melhorar a infraestrutura da escola, 
disponibilizar um professor especialista em 
sala de aula, os dados do laudo médico do 
aluno, desenvolver uma metodologia que 
possibilite melhora na socialização e aquisição 
de novas habilidades e valorizar a emoção e a 
afetividade no ambiente são imprescindíveis 
ao pleno desenvolvimento do aluno autista e 
ao respeito à sua diversidade.  

O uso do computador como ferramenta 
para o trabalho com essas crianças auxilia 
bastante também. Assim, a inclusão deve 
ser considerada uma responsabilidade de 
todos os envolvidos da equipe escolar, que 
devem auxiliar a criar condições para que 
os alunos autistas se sintam acolhidos e 
possam receber da escola mais do que uma 
simples socialização, uma evolução nas 
suas habilidades, um atendimento para sua 
higiene e alimentação e a possibilidade de 
exercícios físicos adequados.
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BILINGUISMO NA EDUCAÇÃO DO 
SURDO
RESUMO: Na esteira da implementação da educação inclusiva no Brasil, o presente artigo 
visa abordar aspectos do uso da língua brasileira de sinais (LIBRAS), em conjunto com a 
língua portuguesa, na educação de pessoas surdas. Desde a fundação da primeira escola para 
surdos-mudos ainda no reinado de Dom Pedro II, em 1857, fizemos uma breve explanação 
da formação da cultura surda, origem da língua brasileira de sinais (LIBRAS), reconhecida 
por lei como meio de comunicação e expressão da comunidade surda. Essa mesma lei 
que garante ao surdo o direito (e não faculdade) a uma educação bilíngue, obrigando as 
instituições de ensino regular proporcionarem um ambiente propício à comunicação gesto 
visual. Estabelecemos uma relação entre a LIBRAS, considerada a primeira língua do surdo, e 
a língua portuguesa em sua modalidade escrita, demonstrando que o bilinguismo pressupõe 
o domínio da língua de sinais pelo educando, permitindo que ele desenvolva a escrita. Nesse 
processo, destacamos a importância do aprendizado da linguagem visuomanual desde os 
primeiros anos de vida e a fundamental intervenção do tradutor intérprete de libras como 
“ponte” de comunicação entre e aluno surdo  e professor ouvinte, sendo que esse último 
deverá ter uma preparação especial visando resultados relevantes para a educação bilíngue.

Palavras-Chave: Surdo; Educação Bilíngue; Língua de Sinais; Tradutor Intérprete; Professor.
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INTRODUÇÃO

Por muitos séculos estigmatizado como 
sujeito incapaz de aprender, o surdo (por 
vezes denominado “surdo-mudo”) viu essa 
situação, no Brasil, começar a mudar a partir 
de 1857, quando Dom Pedro II convidou o 
professor francês surdo Ernest Huet para 
lecionar para seu genro, o príncipe Luis 
Gastão de Orleans – o Conde D’Eu, marido 
da princesa Isabel, que era parcialmente 
surdo, e para outras pessoas com deficiência 
auditiva. Aquele era o início do Imperial 
Instituto dos Surdos-Mudos, modificado, em 
1957, para Instituto Nacional de Educação de 
Surdos – INES, localizado no Rio de Janeiro 
(RJ), hoje órgão do Ministério da Educação.

Segundo Strobel (2008), o uso da língua 
de sinais francesa ensinada por HUET, 
misturada com a linguagem visuomanual já 
existente aqui, deu origem à LIBRAS. 

Com a adoção de uma língua própria, 
um meio de comunicação próprio, o surdo 
passa a se recusar a ser tratado como 
deficiente, ao menos no aspecto cognitivo. 
Conforme Klein (2011), a comunidade surda 
possui identidade e cultura características, 
construídas através de gerações. Por isso, 
é essencial para o educador conhecer essa 
identidade, essa cultura. 

O bilinguismo, assim, pressupõe não só 
o domínio do uso da língua de sinais tanto 
pelo professor quanto pelo educando, mas 
também o conhecimento da cultura da 
comunidade surda. 

A própria escola regular, ao receber o  
aluno surdo, deve propiciar a ele um  
ambiente favorável ao uso da língua de 

sinais, além de recursos que torne possível 
o processo de inclusão. Precisamos lembrar, 
outrossim, que diversas pessoas surdas 
(por exemplo, aquelas cujos pais são 
ouvintes) aprendem tardiamente a língua de 
sinais, o que torna ainda mais necessária a  
intervenção do corpo diretivo escolar.

Nesse sentido, a atuação do tradutor 
intérprete de LIBRAS tem se mostrado 
fundamental nesse processo de inclusão. Não 
é equivocado dizer que ele é o profissional 
que faz a ponte que liga dois mundos 
distintos, duas ou mais culturas distintas. 

Mas o aprendizado não é atribuição do 
intérprete. Ao professor cabe uma preparação 
especial, visando a realização de atividades 
pedagógicas cujo objeto é despertar o 
interesse do aluno surdo, favorecendo  
assim sua inclusão. Logo, torna-se 
fundamental sua formação bilíngue.

LIBRAS E LÍNGUA 
PORTUGUESA

A mesma lei federal que reconhece a 
LIBRAS como meio legal de comunicação 
e expressão ressalva, em seu parágrafo 
único, que a linguagem de sinais não poderá 
substituir a língua portuguesa na modalidade 
escrita.

Por isso, deve ser garantida ao aluno a 
educação bilíngue, na qual a LIBRAS seria 
a sua primeira língua e a língua portuguesa 
como sua segunda.

Mostra-se equivocada a visão da língua 
de sinais como suporte para o aprendizado 
da língua portuguesa, fazendo que com o 
educando aprenda as duas línguas ao mesmo  
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tempo. Fernandes (2003, p.51) ressalta a 
importância de se priorizar a LIBRAS na 
educação da criança surda:

“... saber propiciar a aquisição da Língua de 
Sinais à criança surda, antes de tudo como 
respaldo e principal instrumento para o 
desenvolvimento dos processos cognitivos, 
é o primeiro grande e indispensável passo 
para a verdadeira educação deste indivíduo”.

Nesse diapasão, revela-se a importância 
da participação dos pais do aluno surdo, 
especialmente dos pais ouvintes. A aquisição 
do domínio da língua de sinais por esses, 
fundamental para estabelecer a comunicação 
com o filho ou a filha e, consequentemente, 
a convivência familiar, colabora – e muito 
– com o desenvolvimento do educando 
no ambiente escolar. Assim como os pais 
de alunos ditos “normais”, é dever dos pais 
de alunos com necessidades especiais a 
participação na vida escolar do(a) filho(a); no 
caso do aluno surdo, demanda-se aos pais o 
aprendizado da língua de sinais. 

Segundo a fonoaudióloga escolar Sandra 
Refina Leite, que trabalha na Escola para 
Crianças Surdas (ECS) Rio Branco, em São 
Paulo, “a melhor maneira de potencializar 
a produtividade e o desenvolvimento dos 
bebês é ensinar a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) desde os primeiros dias de vida”(¹).

Assim como o ouvinte deve dominar sua 
língua natal para que possa aprender um 
segundo idioma, é fundamental para o surdo 
o domínio da língua de sinais para que possa 
aprender a língua portuguesa na modalidade 
escrita. Logo, o ideal seria o surdo adquirir, o 
mais cedo possível, contato com a LIBRAS, 
preferencialmente com outro surdo mais 

experiente, seus familiares aprenderem essa 
língua e o educando surdo ingressar em uma 
escola que adote o bilinguismo como base 
educacional.

O aluno surdo que não domina a LIBRAS 
é invariavelmente excluído de seu grupo 
por não conseguir interagir com os demais 
alunos de forma satisfatória. Sua presença 
física não é suficiente para suprir a falta de 
comunicação.

A falta de domínio de uma língua pelo  
surdo dificulta a construção de sua 
subjetividade e este fator, em conjunto 
com as práticas pedagógicas que enfatizam 
a deficiência como empecilho para o 
aprendizado, fazem com que o surdo não 
seja estimulado de maneira eficaz, que 
impulsione seu desenvolvimento linguístico 
e cognitivo. (SILVA, 1999, p.12).

O APRENDIZADO DA ESCRITA 
PELO SURDO

O bilinguismo para o surdo ultrapassa 
a fronteira linguística e permite o 
desenvolvimento do aluno dentro e fora da 
escola. 

“A educação para surdos deve ser  
pensada em termos educacionais, não 
mais em termos de línguas, mas sim, como 
essas línguas estão sendo eficazes para as 
interações e aquisição de conhecimento” 
(GÓES, 2000, p.37).

Ainda segundo a autora, o  
desenvolvimento cognitivo, afetivo,  
sócio-cultural e acadêmico das crianças 
surdas não depende necessariamente de 
audição, mas sim do desenvolvimento 
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espontâneo da sua língua,  no caso a 
língua de sinais. 

A Língua Brasileira de Sinais, interagindo  
(e não como suporte) com a língua  
portuguesa proporciona ao aluno surdo 
o processo de construção da escrita, 
fazendo com que alcance, por meio dos 
sinais, a interpretação dos signos gráficos, 
apropriando-se dessa nova forma de 
comunicação, a ponto de deixar sua escrita 
inteligível para qualquer leitor.

Estimulado pela língua brasileira de sinais, 
o surdo adquire experiências de mundo, 
vocabulário amplo, facilidade de socialização 
e interação. No entanto, os filhos de 
pais ouvintes, na maioria das vezes, não 
experimentam, desde a infância, o contato 
com a LIBRAS, ocasionando, na maioria das 
vezes, grande dificuldade de aprendizado. É 
a língua de sinais que permite aos educandos 
surdos, além da assimilação do contexto, 
compreender o que lhes for ensinado, 
pensar rápido, tomar decisões inéditas, 
praticar ações capazes de surpreender pela 
criatividade, inovação e construção de  
novos saberes. 

A IMPORTÂNCIA DO 
TRADUTOR INTÉRPRETE DE 
LIBRAS

A escola precisa estar preparada para 
atender o aluno com os recursos didáticos 
necessários, e profissionais capacitados na 
área. Logo, o professor-intérprete de Libras 
torna-se peça-chave, sendo determinante sua 
atuação na construção do conhecimento do 
aluno surdo. Se o domínio da Língua de Sinais 

pelo surdo e a educação bilíngue se mostram 
imprescindíveis, o papel do intérprete é, 
consequentemente, tão imprescindível 
quanto. Isso destaca a importância de uma 
formação adequada, visto que a relevância e 
complexidade do papel do intérprete exigem 
profissionais capacitados, competentes e 
possuidores de valores éticos, considerando 
que o que está em jogo é a formação integral 
do aluno.

Além disso, esse profissional deve estar 
apto a discernir significados, baseados no 
conhecimento da cultura surda e do contexto 
em que a mensagem a ser interpretada 
está inserida. Assim, mais do que um 
conhecedor da Língua de Sinais, conclui-se 
que o intérprete precisa ser um educador em 
potencial, que compreende a singularidade 
de seu papel e faz da mediação um ato 
educativo.

O artigo 6º da Lei nº 12.319/2010 
(BRASIL, 2010) abrange sobre as atribuições 
e competências deste profissional, a saber: 

Art. 6º. São atribuições do tradutor 
e intérprete, no exercício de suas 
competências: I - efetuar comunicação 
entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, 
surdos e surdos-cegos, surdos-cegos e 
ouvintes, por meio da Libras para a língua 
oral e vice-versa; II - interpretar, em Língua 
Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as 
atividades didático-pedagógicas e culturais 
desenvolvidas nas instituições de ensino 
nos níveis fundamental, médio e superior, 
de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos 
curriculares; III - atuar nos processos 
seletivos para cursos na instituição de 
ensino e nos concursos públicos; IV - atuar 
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no apoio à acessibilidade aos serviços e às 
atividades-fim das instituições de ensino 
e repartições públicas; e V - prestar seus 
serviços em depoimentos em juízo, em 
órgãos administrativos ou policiais.

É possível dizer que o tradutor-intérprete 
é uma ponte que liga dois mundos distintos, 
é o profissional que efetua a ligação entre 
duas ou mais culturas e favorece que uma 
mensagem cruze a barreira linguística 
destes mundos. Mas para que esta transição 
aconteça de forma fiel, é preciso lembrar 
que em cada enunciado circulam sentidos, 
que são constituídos por quem enuncia e 
por quem ouve ou vê o que foi dito. Trata-
se de uma construção, já que a língua não é 
transparente, que coloca em diálogo a história 
dos interlocutores e os conhecimentos 
anteriores de cada um sobre o que está 
sendo dito.

Na sala de aula, o intérprete, além de 
ensinar língua de sinais, exerce outras tarefas 
que o aproxima da função de educador, 
dentre elas a de atender necessidades dos 
alunos (por exemplo, cuidado com o aparelho 
auditivo). Por conta disso, alguns estudiosos 
entendem que ele deva integrar a equipe 
educacional, apesar de não ser um professor 
de ensino regular.

Por sua vez, o regente da sala aula também 
deve ter conhecimento da língua de sinais, 
não permitindo que toda a comunicação 
dos alunos surdos fique a cargo do tradutor. 
Afinal, é do professor a responsabilidade pela 
educação do aluno surdo, não do intérprete 
cujo papel principal é interpretar. O que se 
espera é um trabalho conjunto, colaborativo, 
no qual um possa apontar equívocos e 

sugerir ações para o outro. Logo, o grau de 
capacitação do intérprete ganha importância 
por envolver conhecimento sobre o processo 
ensino/aprendizagem, sobre a formação de 
conceitos e a construção de conhecimentos, 
além da formação linguística aplicada no 
trabalho de interpretação.

O PAPEL DO PROFESSOR NA 
EDUCAÇÃO DO SURDO

O professor está preparado para contribuir 
no desenvolvimento da aprendizagem do 
aluno surdo? Em tese, existe a necessidade 
de redefinir e colocar em ação novas 
alternativas de capacitação contínua 
ao professor, garantindo assim práticas 
pedagógicas que favoreçam a inclusão do 
aluno surdo, promovendo a atualização e o 
desenvolvimento de conceitos educacionais 
compatíveis com esse grande desafio, 
trabalhando com estratégias que auxiliarão 
o entendimento dos alunos surdos.

“O estudo da educação de pessoas surdas 
remete não só aos aspectos que caracterizam 
as suas limitações e potencialidades, mas 
também os preconceitos presentes nos 
diversos contextos sociais. Nesse sentido, 
os desafios e impedimentos enfrentados 
pela pessoa surda, principalmente durante 
a infância conclamam a atenção dos 
profissionais da educação, com ênfase 
nos professores para que estes planejem 
estratégias pedagógicas que favoreçam 
também o desenvolvimento dessas crianças 
de forma plena.” (DAMAZIO, 2007, p.43).

Considerando a necessidade de planejar 
as aulas pensando nesta criança com 
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necessidades especiais que tem os mesmos 
direitos que as outras crianças, o professor 
precisa estar alerta quanto às dificuldades 
metodológicas e ao preparo e escolha do 
material de apoio, é preciso encontrar saídas 
pedagógicas diferentes para cada aluno, 
lembrando que cada caso novo trazido à 
escola exige mais pesquisa, empenho e 
estudo.

Dentre as principais orientações dirigidas 
aos professores responsáveis por alunos 
com deficiência auditiva, pode-se salientar 
a postura de professor pesquisador, que 
estuda, lapida-se diariamente, diante a 
uma demanda de educandos, no qual não 
existe uma fórmula pronta a ser trabalhada 
ou respostas infalíveis para as perguntas 
que surgirão, visto que o foco do professor 
deve ser a necessidade especial de cada 
aluno, evitando rótulos e generalizações, 
considerando a heterogeneidade das turmas 
de educação especial, pode se indicar a 
distribuição dos alunos com necessidades 
especiais, em diferentes classes, levando 
em conta os princípios da educação para a 
diversidade, no qual passam a beneficiarem 
das diferenças, pois ampliam positivamente 
as experiências de todos os alunos.

A convivência em uma escola inclusiva 
desperta para uma educação no 
conhecimento da diversidade apresentada 
pelos alunos, e também pelas suas próprias 
aprendizagens.

O professor é o facilitador do 
conhecimento, especialmente na faixa etária 
que compreende o período da educação 
infantil. Ele deve procurar diferentes 
maneiras para o aluno surdo se expressar e 

interagir com o restante da sala, e também 
deve estar sempre atento ao fato de que 
o aluno surdo é muito visual, e propor 
atividades que despertem seu interesse, 
chame sua atenção, favorecendo o processo 
de aquisição do conhecimento.

Para que o trabalho bilíngue tenha 
qualidade é fundamental que o professor 
tenha preparo, que seja capaz de realizar 
um conjunto de técnicas, operações 
didáticas, que domine métodos de ensino, 
procedimentos, recursos e verifique se atingiu 
os objetivos de rendimento tanto do aluno 
quanto dele, além, é claro, da preparação 
voltada à comunicação gestovisual (LIBRAS) 
e à realização de atividades que despertem o 
interesse do surdo.

O professor deve compreender que o 
ambiente do ensino da língua oral é artificial 
para o surdo. É como se ele, educador 
dominante de seu idioma natal, estivesse 
numa sala em que todos falassem uma língua 
diversa à qual ele jamais teve acesso, e a 
única maneira de entender algo do que está 
sendo dito é pelo gesto. 

Logo, é de extrema importância o trabalho 
em equipe do professor com o tradutor 
intérprete de LIBRAS. Ambos devem atuar 
em harmonia e sintonia, complementando-
se, cada um cumprindo com a sua função. Vale 
relembrar que o professor não deve deixar a 
cargo do intérprete toda a comunicação com 
seus alunos surdos, já que a responsabilidade 
de ensiná-los é dele. De outra parte, há 
um entendimento de que o tradutor deve 
possuir um mínimo de formação pedagógica, 
sem que isso signifique um desvio de sua 
principal função, que é a de interpretar.
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A implementação do ensino bilíngue nas instituições de 
ensino regular vem se revelando o método de educação 
inclusiva  que mais se aproxima do respeito ao sujeito surdo 
em sua identidade e cultura.

“Compreende-se que o bilinguismo seja a opção educacional 
mais adequada para a criança com surdez, pois a expõe a 
uma língua de fácil acesso, a língua de sinais, possibilitando 
o desenvolvimento linguístico e cognitivo desta. Estas 
condições somadas a exposição da criança à estimulação 
sistemática dos resíduos auditivos e da língua oral, podem 
lhe oferecer condições de aprendizagem e desenvolvimento 
similares a das crianças ouvintes” (GOLDFELD, 2002, p.38).

A lei federal nº 10.436 de 2002 tornou obrigatória sua 
inclusão na grade curricular das escolas públicas e privadas 
brasileiras, apesar de, na prática, sabermos que em sua  
grande maioria ainda existe uma resistência à matrícula de 
alunos com necessidades especiais em instituições voltadas 
à formação educacional de alunos considerados “normais”, 
seja por despreparo, desinteresse ou até mesmo um velado 
e odioso preconceito.

“Obriga-se a criança surda a participar de um processo 
educativo em um contexto de artificialidade comunicativa 

O corpo diretivo da instituição de ensino, por sua vez,  
deve priorizar o visual na prática com o aluno deficiente 
auditivo. A utilização de uma metodologia que lance mão dos 
recursos visuais para que impulsione a compreensão atitudinal 
da Língua Portuguesa, mediados pela exploração concreta e 
contextualizada, dos conteúdos programáticos, observando 
ainda as sugestões contidas nos parâmetros curriculares 
nacionais, oportunizará que o educando adquira de forma 
prazerosa e eficaz os conteúdos da Língua Portuguesa. O 
professor ainda deve ser o mediador preocupado em planejar 
e desenvolver aulas estimulantes, desafiadoras, provocando 
no aluno o interesse pela busca autônoma do conhecimento 
e a perda do medo em enfrentar desafios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Graduação em Educação Artística 
pela Universidade de Guarulhos. 
(2007); Professora de Ensino 
Fundamental II e Médio - Artes 
- na E.E. Veridiana C. C. Gomes, 
Jardim Brasil, SP.
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de expectativas impossíveis (como a 
obrigatoriedade de escrever um português 
impecável, por exemplo) e de limitação dos 
universos discursivos (na qual a língua dos 
professores não é a mesma dos alunos nem 
se deseja a aproximação de usuários da 
mesma língua).” (LIMEIRA DE SÁ, 2006, p.33)

Por outro lado, observa-se uma tendência 
de queda dessa barreira. A educação inclusiva 
pode – e deve – contribuir para que o surdo 
seja visto como um sujeito especial, e não 
deficiente, capaz de aprender, ensinar e 
contribuir de forma efetiva para a sociedade.  
A adoção do bilinguismo na educação do 
surdo – sujeito de características e cultura  
próprias – é cada vez mais aceita por 
educadores, sendo de suma importância 

acompanhar o desenvolvimento de sua 
aplicação para alunos e professores e analisar 
seus resultados.  

O êxito da educação inclusiva depende, 
necessariamente, da participação   de 
todos, não só profissionais da educação, 
mas também dos pais ou responsáveis 
e membros do poder público, cada um 
desempenhando o seu papel. Enquanto 
os pais devem demonstrar interesse pelo 
desenvolvimento escolar de seu filho, as 
autoridades governamentais devem adotar 
políticas voltadas à estruturação, apoio e 
desenvolvimento do ensino inclusivo.

Com insistência, é possível alcançar uma 
educação de qualidade para o surdo.
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CIDADANIA, INCLUSÃO SOCIAL E 
DIVERSIDADE NO 
CONTEXTO DE APRENDIZAGEM
RESUMO: Este estudo objetiva apresentar e discutir os temas Cidadania, Inclusão e 
Diversidade no contexto educacional e de aprendizagem, neste sentido aborda alguns 
conceitos relativos ao trabalho com estes temas na escola e quais ações e práticas pedagógicas 
podem ser desenvolvidas no sentido de uma proposta inclusiva na escola. Uma proposta 
curricular voltada para a cidadania deve pautar-se na diversidade e respeito as diferenças, 
com base em princípios éticos para que os alunos possam adquirir os saberes necessários 
para a construção de uma consciência cidadã e ética. A escola e os seus educadores são 
responsáveis pela difusão de saberes agindo no combate ao preconceito e a discriminação, 
construindo uma escola com princípios democráticos na qual o diálogo e a tolerância sejam 
ações cotidianas no contexto educacional. O currículo escolar e a maneira como a escola e 
seus educadores propõem o trabalho com o conceito de cidadania vai interferir diretamente 
no sujeito que se pretende formar, a visão de educação e o processo educacional que permeia 
as ações dos profissionais visa contribuir para a formação do cidadão crítico.

Palavras-Chave: Diversidade; Cidadania; Inclusão; Legislação.
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INTRODUÇÃO

Este estudo objetiva apresentar e discutir 
os temas Cidadania, Inclusão e Diversidade 
no contexto educacional e de aprendizagem, 
neste sentido aborda alguns conceitos 
relativos ao trabalho com estes temas na 
escola e quais ações e práticas pedagógicas 
podem ser desenvolvidas no sentido de uma 
proposta inclusiva na escola. 

Este estudo torna-se extremamente 
relevante no sentido de que a abordagem 
do tema diversidade na escola, bem como 
a forma como o trabalho com as diferentes 
culturas e o contexto educacional baseado 
na perspectiva de uma escola inclusiva 
é fundamental para uma educação de 
qualidade e para a garantia de direitos.

Segundo Oliveira (2001) a compreensão 
da evolução do direito a educação para todos 
e de sua legalização, nos últimos anos, torna 
a educação como requisito fundamental para 
que o sujeito tenha acesso a todos os bens e 
serviços presentes na sociedade atual, como 
um meio necessário e eficaz para a garantia 
dos direitos de cidadania.

O currículo escolar e a maneira como 
a escola e seus educadores propõem o 
trabalho com o conceito de cidadania vai 
interferir diretamente no sujeito que se 
pretende formar, a visão de educação e o 
processo educacional que permeia as ações 
dos profissionais visa contribuir para a 
formação do cidadão crítico. A escola deve 
atuar no sentido de permitir a participação 
dos alunos nos contextos de aprendizagem, 
promovendo a harmonia e a boa convivência 
entre os educandos.

Mantoan (2003) ressalta que para a inclusão 
escolar há a necessidade de uma inovação 
que implica um esforço de modernização 
e de reestruturação das condições atuais 
da maioria de nossas escolas, ampliando a 
discussão para as mudanças necessárias no 
âmbito das políticas públicas que envolvem 
o processo organizacional e administrativo.

O direito a educação é reconhecido 
como um dos direitos fundamentais do 
homem, e é respaldado em toda a legislação 
brasileira. Todas as pessoas devem participar 
ativamente na organização da sociedade e 
devem ter acesso e oportunidades para se 
desenvolver nos aspectos sociais e culturais.

CIDADANIA, INCLUSÃO E 
DIVERSIDADE NA ESCOLA

Segundo Brito (2014) a Constituição 
Brasileira de 1988, passa a considerar o 
tema direitos humanos e propõe a iniciativa 
de políticas públicas que envolvam as 
questões relacionadas aos direitos humanos. 
Neste sentido é imprescindível pensar em 
uma sociedade que o respeito permeia as 
ações e todos sejam considerados iguais 
perante a lei, pensando em uma formação 
voltada a construção da dignidade da pessoa 
humana e de um sujeito que seja capaz de 
pensar e atuar na sociedade eticamente e 
criticamente. 

Uma proposta curricular voltada para a 
cidadania deve pautar-se na diversidade e 
respeito as diferenças, com base em princípios 
éticos para que os alunos possam adquirir os 
saberes necessários para a construção de 
uma consciência cidadã e ética. A escola e 
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os seus educadores são responsáveis pela 
difusão de saberes agindo no combate ao 
preconceito e a discriminação, construindo 
uma escola com princípios democráticos na 
qual o diálogo e a tolerância sejam ações 
cotidianas no contexto educacional. 

Com base nos PCNs (BRASIL, 1997) a 
exclusão social inclui a desigualdade social 
e a discriminação, impossibilitando o sujeito 
de acessar os bens materiais e os bens 
culturais que são produzidos pela sociedade. 
Esta exclusão se contradiz com os princípios 
de dignidade e de justiça, que é pressuposto 
fundamental para a democracia. 

Com base nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais Ética (BRASIL, 1997) temos que 
a cidadania pode ser trabalhada também 
com a organização dos conteúdos em torno 
de projetos, possibilitando a articulação 
de contribuições de diversos campos de 
conhecimento, desta maneira, os projetos 
podem se desenvolver e ser direcionados 
para metas objetivas. Após a definição de 
um aspecto relevante e específico sobre um 
tema, será possibilitado ao aluno a aplicação 
de conhecimentos que já possuem sobre o 
assunto; a busca por novas informações e 
a utilização dos conhecimentos e recursos 
oferecidos pelas diversas áreas.

Segundo Camargo (2017, p.1) os 
deficientes devem ter acesso e participação 
garantida não apenas nos níveis básicos da 
educação, é necessário que após o término 
do ensino médio, sejam criadas medidas 
efetivas de inclusão nos âmbitos educacionais 
superiores. O processo de Inclusão é 
um processo contínuo que deve ocorrer 
em todos os níveis de escolaridade e na 

sociedade de uma maneira geral, garantindo 
os direitos da pessoa com deficiência, nas 
esferas educacionais, culturais e sociais.

A Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 
1988) assegura o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 
e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos. Em seus artigos traz que 
“todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade”. 

A inclusão escolar demanda a revisão 
das dinâmicas de funcionamento e dos 
paradigmas para assim favorecer a criação 
de ambientes inclusivos. Para que estas 
modificações ocorram é necessário romper 
algumas barreiras existentes no âmbito 
escolar, partindo para o princípio de 
igualdade, lidando e convivendo com as 
diferenças e buscando alternativas para a 
construção de uma escola inclusiva.

Com base nos PCNs (BRASIL, 1997) a 
criança quando chega na escola se depara 
com a diversidade e deve aprender com ela, 
as diferentes características e singularidades 
presentes no âmbito escolar vão contribuir 
para a formação de conceitos positivos e 
respeito as diferenças. Neste sentido, a 
criança vai criando vínculos e percebendo 
as diferenças ali presentes, aprendendo a 
respeitá-las e fugindo do senso comum.

Nesta nova concepção de aprendizagem, 
na educação inclusiva, todos os alunos são 
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capazes de aprender juntos, participar das 
mesmas atividades e compartilhar o mesmo 
espaço. As necessidades educacionais 
especiais e outras “diferenças” devem ser 
respeitadas e o acesso as oportunidades 
devem ser os mesmos, nesta visão incluem-
se todas as crianças que possam ter alguma 
dificuldade de acesso e permanência à escola 
e não só os deficientes.

O Fórum Educação para a Cidadania em 
2008 tratou da importância em desenvolver 
não apenas a educação, mas também a 
formação para o exercício da cidadania global. 
Uma educação preocupada em formar “um 
ser humano livre, responsável, autónomo, 
solidário, sujeito de direitos, respeitador 
das outras pessoas e das suas ideias, aberto 
ao diálogo e à livre troca de opiniões, com 
um espírito crítico, democrático, pluralista, 
criativo e interventivo face à sociedade”, 
habilitando aos educandos a terem 
posicionamentos esclarecidos e críticos 
relativamente às questões do mundo de 
hoje. (BRITO, 2014, p.6).

O currículo escolar e a maneira como 
a escola e seus educadores propõem o 
trabalho com o conceito de cidadania vai 
interferir diretamente no sujeito que se 
pretende formar, a visão de educação e o 
processo educacional que permeia as ações 
dos profissionais visa contribuir para a 
formação do cidadão crítico. A escola deve 
atuar no sentido de permitir a participação 
dos alunos nos contextos de aprendizagem, 
promovendo a harmonia e a boa convivência 
entre os educandos.

Brito (2014) destaca que o espaço escolar, 
como um espaço político, também deve ter a 

colocação das regras de funcionamento e das 
normas de conduta, para permitir o convívio 
social na escola, desta maneira os alunos 
desenvolverão os conceitos de cidadania de 
uma forma consciente, compreendendo por 
meio de um ensino organizado, as normas e 
limites que permeiam as ações no cotidiano 
escolar. 

O desafio que o Parecer das Diretrizes 
Nacionais traz para a educação é o de 
promover a inclusão escolar para todos 
os alunos, independentemente de suas 
diferenças, necessidades especiais ou 
características individuais. O movimento 
para a inclusão escolar está ligado a uma 
reforma no sistema educacional, prevista 
em legislação específica, que promova uma 
educação de qualidade para todos.

É dever do Estado a promoção e o 
incentivo as políticas públicas de reparação 
para que possam ser garantidos os direitos 
dos sujeitos, enquanto cidadãos. Neste 
sentido, será possível romper os sistemas 
de exclusão e mérito que acabam por gerar 
injustiças e privação de direitos.

O Art. 26A da Lei 9.394/96 Lei de  
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
provoca bem mais do que inclusão de 
novos conteúdos, “exige que se repensem 
relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, 
procedimentos de ensino, condições 
oferecidas para aprendizagem, objetivos 
tácitos e explícitos da educação oferecida 
pelas escolas”. (BRASIL, 2004, p.9).

As Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana apresenta em seu texto 
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dispositivos legais nos quais assegurar a 
igualdade de condições e direitos as culturas 
que fazem parte de nossa sociedade e que 
compõem a nação brasileira. 

[...] é preciso admitir que o trabalho 
de implementar medidas no sentido de 
democratizar as relações de trabalho 
constitui um elemento importante na 
agenda da gestão da escola, bem como da 
política educacional, visando à abordagem 
crítica do tema da diversidade étnico-racial, 
de modo a proporcionar condições para 
o desenvolvimento das atividades cujas 
características não venham a reproduzir 
hierarquias sociais marcadas historicamente 
pela divisão racial do trabalho e pela 
distribuição desigual dos recursos de poder. 
(BRITO, 2011, p. 69).

Os estabelecimentos de ensino e 
seus administradores, bem como todos 
os profissionais envolvidos no processo 
educacional, devem conhecer, pesquisar e 
buscar orientações a respeito das relações 
étnico-raciais, segundo as DCNs para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana (2004, p.2) buscar “valorização 
da história e cultura dos afro-brasileiros, 
à diversidade da nação brasileira, ao igual 
direito à educação de qualidade, isto é, 
não apenas direito ao estudo, mas também 
à formação para a cidadania responsável 
pela construção de uma sociedade justa e 
democrática”. 

Segundo Brito (2011, p. 64-65) há a 
percepção de que a educação das relações 
étnico-raciais é uma questão que diz 
respeito ao conjunto da sociedade brasileira 

e não apenas a luta do Movimento Social 
Negro, “existe uma mobilização que envolve 
gestores da política educacional, agentes 
públicos e privados, instâncias do poder 
judiciário, universidades, profissionais da 
educação e militantes do Movimento Social 
Negro, no sentido de construir estratégias 
locais visando à implementação da lei”. 

As políticas voltadas à educação 
dos negros deve garantir o sucesso e a 
valorização de sua cultura, promovendo 
formas de relacionamento onde o respeito 
à diversidade cultural, artística e histórica 
seja amplamente discutida por profissionais 
e professores capacitados, implicando 
assim, em atitudes de auto afirmação, 
reconhecimento e valorização das diferentes 
culturas e etnias existentes no contexto da 
escola. Bem como, aos alunos brancos e de 
outras etnias, promover o conhecimento e o 
acesso as diferentes manifestações culturais 
existentes.

Apresentar uma legislação especifica  
sobre o tema em questão não garante o 
trabalho efetivo em prol da valorização da 
diversidade no âmbito escolar, neste sentido, 
o currículo escolar deve ser repensado, 
abordando a diversidade cultural existente 
no país e no mundo, para que todos os 
alunos tenham acesso ao conhecimento 
“negado” durante anos ou tratado de maneira 
estereotipada e fora de contexto, produzindo 
assim um sentimento de pertencimento a 
uma cultura e etnia inferior por parte dos 
afro-brasileiros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos aspectos observados e analisando a 
legislação em vigor, a escola como órgão do Estado e tendo 
o dever de cumprir e desenvolver a sua função social, deve 
trabalhar no sentido de difundir as práticas de respeito e 
tolerância as diferenças, sejam elas de qualquer espécie, e 
promover a conscientização para a formação de alunos para 
a diversidade, desenvolvendo ações de maneira democrática 
e construído uma cultura escolar pautada em tais princípios.

O desafio que o Parecer das Diretrizes Nacionais traz para 
a educação é o de promover a inclusão escolar para todos os 
alunos, independentemente de suas diferenças, necessidades 
especiais ou características individuais. O movimento para 
a inclusão escolar está ligado a uma reforma no sistema 
educacional, prevista em legislação específica, que promova 
uma educação de qualidade para todos.

O processo de aprendizagem não envolve apenas como 
se aprende, mas também como se ensina, principalmente 
quando pensamos em uma educação pautada nos princípios 
de inclusão escolar. Neste sentido o professor deve rever a 
sua prática docente e utilizar-se de estratégias diferenciadas 
para que a aprendizagem ocorra e alcance a todos os alunos. 

Uma proposta curricular voltada para a cidadania deve 
pautar-se na diversidade e respeito as diferenças, com base 
em princípios éticos para que os alunos possam adquirir os 
saberes necessários para a construção de uma consciência 
cidadã e ética. A escola e os seus educadores são responsáveis 
pela difusão de saberes agindo no combate ao preconceito 
e a discriminação, construindo uma escola com princípios 
democráticos na qual o diálogo e a tolerância sejam ações 
cotidianas no contexto educacional. 

Para o trabalho com tais temáticas, somente a formação 
especifica do professor não se torna suficiente, é necessário 
que o educador adquira uma postura crítica e aborde tais 
conteúdos de maneira eficiente, contribuindo para a formação 
de alunos conscientes, que sejam capazes de conhecer e 
reconhecer as diversidades e diferenças presentes na escola, 
eliminando as formas de preconceito, seja ele de qualquer 
espécie.

Graduação em Pedagogia pela 
Universidade Metropolitana de 
Santos (2015); Professora de 
Educação Infantil na Prefeitura 
do Município de São Paulo, atua 
como Coordenadora Pedagógica 
na EMEI Rosa e Carolina Agazzi
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COMO APLICAR A ADIÇÃO POR 
MEIO DE JOGOS E BRINCADEIRAS 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar o uso do lúdico no ensino 
da Matemática na Educação Infantil. Dessa forma, é apresentado como teóricos, como 
D’Ambrosio, Boyer, Fiorentini, justificam as possibilidades dos jogos e brincadeiras na 
educação matemática, especialmente, na adição. Se as investigações sobre o desenvolvimento 
da criança demonstram que é ela própria que constrói o seu conhecimento, irá depender 
do educador apresentar situações e materiais variados, sugerindo ideias, motivando e 
incentivando a criança a interagir em vários ambientes e situações. Antes de escolher um 
material ou um jogo, é preciso analisar a proposta político-pedagógica, a cerca do papel 
histórico da escola, do tipo de aluno que se deseja formar, de qual matemática acredita-
se ser importante para esse aluno. Conclui-se, portanto, que apesar de requerer normas e 
controle, presume-se, na utilização do lúdico na matemática, um fazer sem obrigação externa 
e imposta.
Palavras-Chave: Matemática, Jogos e Brincadeiras, Adição, Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

De acordo com Fiorentini e Miorim (1996), 
são diversas e conhecidas as dificuldades 
apresentadas por educandos e educadores 
no processo ensino-aprendizagem da 
matemática. De um lado, está o aluno, que 
não consegue entender a matemática, sendo 
muitas vezes reprovado nesta disciplina. 
Mesmo quando é aprovado, muitas vezes, 
sente dificuldades em usar o conhecimento 
obtido. De outro lado, há o professor, ciente 
de que não obtém resultados satisfatórios 
com seus educandos e com dificuldades de, 
por si só, refletir de modo satisfatório sua 
prática pedagógica, busca novos elementos 
que, em muitas vezes, são apenas simples 
receitas de como ensinar certos conteúdos. 
Uma prova disso é o fato de crescer a cada dia 
a participação de educadores em encontros, 
conferências ou cursos (FIORENTINI & 
MIORIM, 1996). 

É nestes eventos que se nota o grande 
interesse dos educadores por jogos e 
brincadeiras. As salas ficam cheias e os 
educadores ficam encantados com um novo 
material ou um jogo desconhecido. Parece 
que encontram nesses materiais a resposta, 
a solução definitiva para todos os problemas 
que encaram no cotidiano da sala de aula 
(FIORENTINI & MIORIM, 1996). 

No entanto, segundo Mansutti (1999), o 
educador nem sempre tem certeza acerca 
dos motivos essenciais pelos quais os jogos e 
brincadeiras são importantes para o processo 
de ensino-aprendizagem da matemática e 
quando utilizá-los. 

De uma forma geral, relaciona-se a 

importância de jogos e brincadeiras somente 
ao fato de serem “motivadores” ou por se ter 
“ouvido falar” que o ensino da matemática 
deve partir do concreto ou, ainda, porque 
por meio dos mesmos as aulas ficam mais 
animadas e os educandos passam a gostar 
da matemática. 

Porém, será possível afirmar que os jogos 
e brincadeiras são realmente imprescindíveis 
para que uma efetiva aprendizagem da 
matemática ocorra? 

É nesse sentido que surgiu o tema para 
este trabalho, que não tem a pretensão de 
adequação de métodos, mas sim pesquisar 
formas indicadas na literatura da área de 
estimular a aprendizagem dos alunos.

Muitos pesquisadores contemporâneos 
reconhecem que o terceiro milênio é o do 
lúdico, haja vista que, a ludicidade é realmente 
uma necessidade humana, considerando que 
promove o aumento dos níveis de uma boa 
saúde mental.

Para Visca (2018), o brincar é o modo mais 
natural com o qual o ser humano aprende a se 
relacionar com o mundo. É por meio do jogo 
que a criança formula hipóteses e conceitos 
e recria a própria vida, experimentando 
conflitos e prazeres, solucionando-os e 
suprindo-os pela imaginação.

Também Winnicott (1975, p. 80) afirma 
que “é no brincar, e somente no brincar, 
que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser 
criativo e utilizar sua personalidade integral: 
e é somente sendo criativo que o indivíduo 
descobre o eu”. 

Na opinião de Perelman (2008, p. 47), 
O ensino da Matemática precisa priorizar a 

evolução do conhecimento da criança diante 
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de situações significativas de aprendizagem, 
sendo que os jogos e brincadeiras ajudam na 
transmissão do conteúdo, proporcionando a 
aquisição de habilidades e o desenvolvimento 
cognitivo da criança.

Os conceitos matemáticos podem ser 
complicados para as crianças e de nada 
adianta estudar se não compreenderem como 
aplica-los. Para auxiliá-las na compreensão de 
tais conceitos existem inúmeras brincadeiras 
e jogos capazes de fazer com que elas 
aprendam brincando.

JOGOS E BRINCADEIRAS NA 
MATEMÁTICA

A visão de que o ensino de matemática 
requer contribuição de outras áreas de 
conhecimento e de que o fenômeno 
educativo é multifacetado é, para o professor 
de matemática, algo recente e ainda, 
infelizmente, pouco difundido e aceito.

A análise dessa tendência aponta 
a necessidade de refletir acerca de 
novas propostas de ensino, levando em 
consideração os diversos fatores presentes 
na prática pedagógica do educador. Foi 
preciso que contribuições de outras áreas de 
conhecimento passassem a se incorporar à 
matemática para que fosse possível avaliar 
os erros cometidos com vistas à melhoria do 
ensino.

Em relação à matemática, D’Ambrosio foi 
aquele que realizou as primeiras defesas da 
inclusão no ensino dos elementos culturais. 
Estudos como os de Gerdes (1993 apud 
PEREIRA, 2018) e de Bishop (1988 apud 
PEREIRA, 2018), também comprovam a 

crescente evidência dada à cultura como 
condutora de proposta de ensino de 
matemática.

Recentemente as teorias de cunho sócio 
interacionista nos trazem outros elementos 
que vêm juntar-se àquelas que tomam o 
ato de ensinar como elemento completo e 
multifacetado. Os conteúdos passam a ser 
vistos de forma mais ampla. Não são apenas 
informações de uma determinada disciplina 
e, sim, definidos com base em um conjunto 
de valores sociais a serem preservados, 
criados ou recriados e difundidos pela escola. 
Os conteúdos passam a ser considerados 
objetivos tornados conceitos possíveis de 
ser veiculados por meio de atividades de 
ensino (COLL, 1994).

Para analisar os novos elementos 
incorporados à educação matemática não 
se deve deixar de considerar o progresso 
dos debates acerca da educação e dos 
fatores que colaboram para uma melhor 
aprendizagem. Dessa forma, os jogos e 
brincadeiras surgem dentro de um amplo 
cenário que busca apresentar a educação, 
sobretudo a educação matemática, em 
bases cada vez mais científicas. Concorda-se 
com Moura (1991), quando afirma que esse 
cenário deve ser o nosso porto seguro para 
não cairmos em erros grosseiros como os já 
cometidos na história da matemática.

Grandes teóricos como Piaget (1989) 
e Vygotsky (1998), entre tantos outros, 
contribuíram muito para a presença dos jogos 
em propostas de ensino de matemática.

Kishimoto (2011) menciona diversos 
autores que propõem ou fazem uso de 
jogos e brincadeiras nas várias áreas do 
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conhecimento escolar. São exemplos mais 
recentes de aplicação das contribuições 
teóricas da psicologia, da antropologia e da 
sociologia para a educação.

Conforme Portella e Gama (2018), a 
importância do uso de jogos e brincadeiras 
no Ensino da Matemática é de fato um 
mecanismo facilitador do processo de 
ensino e do processo de aprendizagem. 
O uso de atividades lúdicas torna o 
ensino mais atrativo, e possibilitando aos 
alunos desenvolverem a construção do 
seu próprio conhecimento estimulando 
o desenvolvimento do raciocínio lógico, 
por meio das diversas etapas que o aluno 
necessita para concretizar o conhecimento 
acerca de uma determinada atividade lúdica. 

Weiss (2000) trabalha com a noção de 
que é por intermédio do lúdico que a criança 
desenvolve seu espaço de experimentar, de 
transitar entre o mundo interno e externo. E 
é neste espaço transacional que acontece a 
aprendizagem. Por esta razão é que o lúdico 
é tão importante no trabalho pedagógico. 

Na opinião de Fiorentini (1995), os 
alunos sentem dificuldade em resolver 
problemas matemáticos, pois a abstração 
que envolve os conteúdos matemáticos é um 
problema constante no processo de ensino 
aprendizado da mesma. Nesse sentido, os 
educandos aprendem a resolver/interpretar 
melhor problemas matemáticos por meio 
de materiais manipulativos, desenhos, 
esquemas ou jogos, notando-se assim uma 
extrema importância na utilização de jogos 
como facilitador do ensino da Matemática, 
e tendo em vista ainda a conotação de 
interesses voltados às mídias digitais, em 

especial a utilização de jogos digitais, por 
parte dos nativos digitais.

“É importante destacar que a Matemática 
deverá ser vista pelo aluno como um 
conhecimento que pode favorecer o 
desenvolvimento do seu raciocínio, de sua 
sensibilidade expressiva, de sua sensibilidade 
estética e de sua imaginação” (BRASIL, PCNs, 
1997, p. 23). 

As atividades com jogos requer que o 
aluno conheça as regras do jogo. E passando 
pelas etapas de estudar, analisar, planejar, 
levantar hipóteses e fazer investigação que o 
aluno irá consolidar seu conhecimento e irá 
desenvolver o raciocínio lógico. 

Na opinião de Dohme (2018), usando os 
jogos e as atividades lúdicas como atividade 
rotineira junto às aulas teóricas e da maneira 
correta, o resultado da aprendizagem 
significativa é mais satisfatório. Durante 
as atividades com jogos as contribuições 
são inúmeras: os alunos interagem uns 
com os outros, trocam experiências; 
realizam descobertas; pensam logicamente; 
relacionam ideias; realizam descobertas; 
compreendem regras; respeitam regras; 
sabem ganhar e perder; interagem com 
os colegas; e consequentemente irão 
desenvolver a criatividade. A ludicidade 
possibilita interação também entre o 
professor e a turma e entre os alunos. 

As brincadeiras e os jogos devem envolver 
conteúdos Matemáticos, que estimulem 
o raciocínio lógico dedutivo e consolidem 
determinadas habilidades. O trabalho com 
essas atividades requer alguns cuidados. 
Primeiramente, o professor deve ter total 
domínio sobre o material que esta sendo 
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proposto para os alunos como também o 
conhecimento do conteúdo matemático 
abordado na atividade (GONÇALVES; 
KIERCKHOEFEL, 2018).

Na sequência, o material deve ser oferecido 
às crianças antes das explicações teóricas e 
do trabalho com lápis e papel. É necessário 
que elas tenham tempo e liberdade para 
explorar o material, brincar com ele, fazer 
descobertas sobre sua organização (DOHME, 
2018).

Depois de algum tempo de trabalho livre, o 
educador pode intervir, sugerindo questões, 
incentivando os educandos a manifestarem 
sua opinião, possibilitando-lhe ação e o 
raciocínio, pois, apenas ele mesmo é capaz 
de formar as noções matemáticas. 

”Brincar é uma forma de aprender. Por 
isso, as brincadeiras devem fazer parte 
das atividades escolares, vivenciadas, 
principalmente pelas crianças das séries 
iniciais” (FORTUNA, 2006).

Essa percepção do lúdico com o concreto 
faz uma grande diferença no aprendizado 
da criança pelo simples fato da mesma 
desenvolver habilidades sócio cultural dentro 
do seu contexto de vida, de comunidade, de 
família e etc. o processo associativo que não 
deixa de ser um conhecimento da criança da 
forma mais hábil objetiva possível. 

Vygotsky (1998) considera que a mente 
humana é social e culturalmente construída, 
dessa maneira abre novas perspectivas de 
análise do próprio processo de construção 
do conhecimento. Ainda para esse autor, as 
pessoas não têm conhecimento direto sobre 
os objetos, mas sim um acesso mediado, 
proporcionado pelo seu próprio processo 

de representação mental e pelos sistemas 
simbólicos de origem social. 

Nesse sentido, as brincadeiras podem ser 
entendidas como instrumento de mediação 
do conhecimento, também proporcionam 
ricas interações entre seus participantes, 
permitindo-lhes ativação da zona de 
desenvolvimento proximal (ZDP). Assim, 
brincando, é possível aprender (FORTUNA, 
2006). 

A ZDP consiste na distância que medeia 
entre o nível atual de desenvolvimento da 
criança, determinado pela sua capacidade 
atual de resolver problemas individualmente 
e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado pela resolução de problemas sob 
a orientação de adultos ou em colaboração 
com os pares mais capazes (VYGOTSKY, 
1998).

DESTACANDO OS JOGOS NO 
ENSINO DA MATEMÁTICA

A utilização dos jogos em sala de aula não 
é algo recente, assim como é conhecido o 
potencial de aprendizagem que ele exerce nas 
diversas áreas do conhecimento cognitivo.

Nas aulas de matemática ele tem exercido 
um papel fundamental, visto que proporciona 
uma ruptura no tradicional ensino, no qual 
o livro e em seus exercícios padronizados 
é o principal recurso didático disponível. O 
jogo em si já desperta no aluno, quando bem 
planejado e orientado, o desenvolvimento 
de habilidade como observação, análise, 
levantamento de hipótese, reflexão, tomada 
de decisão entre outras, em que estão 
ligadas ao assim chamado raciocínio lógico 
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(DOHME, 2018).
Segundo Bicudo e Borba (2005), muitas 

são as vantagens que norteiam a utilização de 
jogos na sala de aula, além de proporcionar 
uma mudança no processo ensino-
aprendizagem, os alunos têm a oportunidade 
de resolver problemas, investigar e descobrir 
a melhor jogada, refletir e analisar as regras, 
estabelecendo relações entre os elementos 
do jogo e os conceitos matemáticos. 

Além disso, trabalhar com os jogos 
proporciona uma maior interação entre os 
alunos e um maior poder de decisão, após 
análise de suas jogadas e de seus colegas, 
podendo defender pontos de vista e aprender 
a ser crítico e confiante em si mesmo. 

A utilização de jogos é uma alternativa 
eficiente para ensinar vários conteúdos 
e proporcionando assim trabalhar a 
interdisciplinaridade. Com os jogos o aluno 
encontra uma maior facilidade em assimilar 
os conteúdos propostos e envolve, com 
maior entusiasmo, a assimilação dos mesmos. 
Percebemos que os jogos é uma atividade 
motivadora para a resolução de cálculos 
mentais (PORTELLA; GAMA, 2018). 

Conclui-se que o jogo é uma ferramenta 
imprescindível para dar significado ao 
conteúdo matemática abordado em sala 
de aula, podendo ser utilizado em várias 
circunstâncias: para introduzir um conteúdo 
novo, reforçar um assunto em andamento ou 
concluí-lo.

TIPOS E EXEMPLOS DE 
JOGOS

De acordo com Portella e Gama (2018), os 

jogos precisam ter regras e são classificados 
em três tipos:

• Jogos Estratégicos – que trabalham 
as habilidades que constituem o raciocínio 
lógico. Por meio deles, os alunos leem as 
regras e procuram meios para alcançarem 
o objetivo final, fazendo uso de estratégias 
para isso. O fator sorte não é determinante. 

• Jogos de Treinamento - os quais são 
utilizados quando o educador percebe que 
alguns educandos necessitam de reforço 
em algum conteúdo e quer substituir as 
cansativas listas de exercícios. Nesse tipo de 
jogo, quase sempre o fator sorte desempenha 
um papel dominante e influencia nos 
resultados.

• Jogos Geométricos - que têm 
como propósito desenvolver a habilidade 
de observação e o pensamento lógico. 
Por meio deles, é possível trabalhar as 
figuras geométricas, suas propriedades e 
particularidade.

Ainda de acordo com as autoras acima, o 
trabalho com jogos matemáticos em sala de 
aula traz vários benefícios, como:

• Permite detectar os educandos que 
estão com dificuldades reais;

• O educando manifesta para seus 
colegas e docentes se o tema foi bem 
compreendido;

• Há uma competição entre os jogadores 
e os adversários, uma vez que desejam ganhar 
e para isso se aprimoram e ultrapassam seus 
limites;

• Permite observar se o educando 
se torna mais crítico, alerta e confiante, 
manifestando o que pensa, questionando 
e tirando conclusões sem precisar da 
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interferência ou aprovação do docente;
• Não há o medo de errar, visto que o 

erro é julgado como um passo necessário 
para se alcançar uma resposta adequada;

• O estudante se empolga com o clima 
diferente, o que o leva a aprender de forma 
natural, sem perceber.

Porém, é preciso, ainda, conforme as 
autoras, ter cautela ao escolher os jogos a 
serem utilizados, como:

• Não tornar o jogo como algo 
obrigatório;

• Selecionar jogos em que a sorte não 
influencia nas jogadas, possibilitando que 
ganhe aquele que descobrir as melhores 
estratégias;

• Fazer uso de atividades que abranjam 
dois ou mais educandos, para permitir a 
interação social;

• Definir regras, que podem ou não ser 
alteradas durante uma rodada;

• Trabalhar a frustração pela derrota na 
criança, a fim de minimizá-la;

• Estudar o jogo antes de utilizá-lo.
Para que o aluno perceba a importância 

dos jogos na sua aprendizagem, é importante 
que o professor realize trabalhos de 
exploração dos jogos pelo aluno, visto que, o 
jogo por si só não é suficiente na construção 
do conhecimento matemático.

Sendo assim, o jogo pode ser trabalhado em 
uma perspectiva de resolução de problemas, 
pois Moura (1991, p. 80-81), os jogos 
matemáticos são recursos assumidos com 
a finalidade de “[...] desenvolver habilidades 
de resolução de problemas possibilitando 
o aluno a oportunidade de estabelecer 
estratégias o para atingir determinados 

objetivos, executando jogadas e avaliando 
seus resultados”. 

Ademais, Gimenez (2005, p. 29) afirma 
que: 

Analisando a relação entre o jogo e a 
resolução de problemas, ambos enquanto 
estratégica de ensino, evidenciamos 
vantagens no processo de criação e 
construção de conceitos, quando possível, 
por meio de uma ação comum estabelecida 
a partir da discussão matemática entre os 
alunos, e entre o professor e os alunos.

Além disso, o trabalho com jogos em 
conjunto com técnicas de resolução de 
problemas permite o professor realizar uma 
avaliação dos rendimentos dos alunos, por 
meio de observações durante e depois o ato 
de realizar uma jogada pelo aluno, na qual 
ele pode expor ao professor e aos colegas 
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Segundo o MEC (BRASIL, 2002), com base 
nas evidências da prática e da pesquisa, as 
propostas didáticas relativas à educação 
Matemática foram sofrendo modificações 
com o tempo.

Boyer (1988) exemplifica isso, dizendo 
que no período entre 1950-1965, as 
operações eram trabalhadas priorizando-se 
as técnicas operatórias, mas sem justificá-
las: a prova real e a prova dos nove eram 
apresentadas como maneiras de certificação 
de resultados. Os cálculos mentais e escritos 
eram ensinados por meio de treinamentos 
e exercícios constantes de fixação, que 
tinham como propósito a memorização dos 
resultados.

De acordo com Boyer (1988), no período 
entre 1960 e 1970, o ensino de Matemática 
teve influências de um movimento chamado 
de Matemática moderna, que deu origem à 
preocupação com a didática da Matemática. 
Entretanto, enfatizou as abstrações internas 
à própria Matemática. Trabalhava-se as 
operações nas séries iniciais baseando-se na 
teoria dos conjuntos; a adição era realizada 
a partir de dois conjuntos distintos. Não se 
priorizava o cálculo mental. Acreditava-se que 
nada deveria ser decorado. O ensino passou 
a priorizar a aprendizagem de símbolos 
específicos da área (intersecção, contido, 
não contido, pertence, não pertence, etc.).

Piaget (1989) também analisou o 
ensino da Matemática, fazendo com que 
professores procurassem novas maneiras 
de ensinar, chegando a reproduzir as provas 
piagetianas para trabalhar a conservação das 
quantidades, por exemplo.

O trabalho com operações, da mesma 
forma que a construção do conceito de 
número, passou a fazer ampla utilização de 
materiais, como: material dourado, os ábacos, 
jogos de troca, na tentativa de compreender 
o que está oculto no sistema de numeração. 
Tal ideia ainda estimulou os professores, 
objetivando a construção de uma escrita 
numérica e a leitura dos números com maior 
compreensão, explicando, logo no começo, 
as ordens que constituem essa escrita: 
unidade, dezena, centena, etc. (SARMENTO, 
2018).

No entanto, conforme Oliveira (2008), 
poucos profissionais usufruíram da 
oportunidade para fazer uso e compreender o 
número e muito menos se pensava na solução 
de problemas, no estudo da Matemática com 
base nos problemas vivenciados no dia-a-dia 
e encontrados nas diversas disciplinas.

Ainda segundo Oliveira (2008), tais ideias 
passavam a ser mais divulgadas com a criação 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais, nos 
quais solucionar problemas não quer dizer 
fazer cálculos com os números do enunciado 
ou aplicar algo que os alunos aprenderam nas 
aulas. O objetivo é incentivar o surgimento 
das estratégias pessoais e averiguar nas 
próprias estratégias procedimentos ligados 
à organização do sistema de numeração e 
de conceitos e procedimentos relacionados 
ao pensamento numérico, ao algébrico, ao 

MATERIAIS E RECURSOS 
DIDÁTICOS EM MATEMÁTICA

a estratégia usada para realizar determinada 
ação, tornando-se assim capaz de analisar 
suas próprias decisões.
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geométrico, à competência métrica. Um 
problema matemático requer a realização 
de uma sequência de ações ou operações 
para obter um resultado. Isto é, a resposta 
não está disponível no começo, porém, é 
possível alcançá-la. Consoante Oliveira, para 
solucionar um problema é necessário que o 
aluno:

• Elabore um ou vários procedimentos 
de resolução (simulações, fazer tentativas, 
formular hipóteses);

• Compare seus resultados com os de 
outros alunos;

• Valide seus procedimentos.
Bicudo e Borba (2005 apud BRASIL, 1997), 

afirmam que recursos didáticos como jogos, 
vídeos, livros, computadores, calculadoras, 
régua, balança e outros possuem um papel 
muito importante no processo de ensino-
aprendizagem. No entanto, eles devem estar 
adaptados a situações que tragam a prática 
da análise e da reflexão.

A ADIÇÃO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E O USO DE JOGOS 
E BRINCADEIRAS

A adição é uma das operações básicas 
da Matemática e é fundamental que o 
professor trabalhe essa competência na 
Educação Infantil. Certamente, o modo de 
inserir esse conceito será diferente, uma 
vez que deve ser apresentado ludicamente 
e, muitas vezes, sem o linguajar utilizado nas 
séries mais avançadas. Usar a criatividade 
é primordial para que o educador tenha 
êxito em atividades, sobretudo aquelas que 

envolvam essa disciplina (DOHME, 2018).
Assim, é importante que os alunos da 

Educação Infantil sejam expostos a um 
contexto de aula no qual ouvir, ler, falar e 
escrever em matemática sejam não somente 
estimulados, mas parte indissociável do 
ambiente educativo para que percebam a 
matemática e sua linguagem como forma 
de integrar-se ao meio e de ter acesso à 
informação que elas proporcionam.

O ensino da matemática deve ser prazeroso. 
As crianças devem ver e entender o sentido 
da aprendizagem da matemática para que 
saibam reconhecer esse aprendizado para 
resolver problemas. Trabalhar a matemática 
nas séries iniciais ajuda na autonomia das 
crianças, pois elas priorizam estratégias, 
raciocinam e justificam suas escolhas.

Os anos iniciais são essenciais para se 
aprender matemática. É de suma importância 
que seja despertado na criança o raciocínio 
logico.

Conforme Vygotsky (1998), para a criança 
até 6 anos de idade, o brincar é coisa muito 
séria, uma vez que ela não separa a situação 
imaginária da real. Portanto, o brinquedo tem 
grande relevância no desenvolvimento da 
criança, visto que desenvolve novas relações 
entre situações fantasiosas e situações reais.

Uma das tarefas principais do 
desenvolvimento nos primeiros anos de vida é 
a construção dos sistemas de representação, 
sendo essencial nesse processo a capacidade 
de “jogar com a realidade”. É nesse sentido, 
que é possível dizer que o brincar permite 
a própria construção do pensamento e a 
aquisição do conhecimento (KISHIMOTO, 
2003, p. 46).
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Já dizia Lavoisier, que “Nada se cria, nada 
se perde, tudo se transforma”. Esse princípio 
tão conhecido também pode ser aplicado 
nas atividades com os alunos, visto que, 
algumas vezes, ao desenvolver algo novo, 
além de muito mais difícil, pode produzir 
efeitos não muitos interessantes. Já, quando 
se busca desenvolver algo já existente, 
mas com adaptações e aprimoramento, é 
possível obter resultados bastante positivos 
(AGRANITO, 2018, p. 02).

Esse é o caso do famoso Jogo da Velha, 
que é um jogo muito simples e que não 
precisa nada mais do que uma folha de papel 
e um lápis. A sugestão é utilizar esse jogo 
para trabalhar com crianças da Educação 
Infantil noções de adição, desenvolvimento 
de situações-problema e estratégias para 
resolvê-las.

Fonte: AGRANITO (2018, p. 04).

Materiais:

• 1 tabuleiro por dupla
• 16 fichas (podem ser tampinhas de 

garrafa: 8 de cada cor – ou mesmo grãos 
coloridos)

Número de jogadores: 2
Instruções:
1. É escolhido um aluno para começar o 

jogo.
2. Na sua vez de jogar, o jogador escolhe 

dois números do tabuleiro, que vai do 1 ao 3, 
e faz com eles uma adição.

3. Depois, ele coloca sua ficha em uma 
casa do tabuleiro que representa a soma 
desses dois números. Por exemplo, se um 
jogador escolhe os números 2 e 3, cuja 
soma é 5, ele pode marcar no tabuleiro com 
sua ficha as casas em que apareçam cinco 
animais desenhados.

4. A cada vez, um jogador coloca apenas 
uma ficha no tabuleiro.

5. Vence o jogador que primeiro 
conseguir alinhar seguidamente suas fichas 
na horizontal, na vertical ou na diagonal.

Regra: É possível somar números iguais, 
como 1 mais 1. Apenas 3 mais 3 não dá 
certo, pois, no tabuleiro usado, não há uma 
casa com seis animais desenhados.

Somando com o Material Dourado: 
Esse jogo também pode ser jogado 

de forma individual ou em grupo de três 
ou quatro alunos. Para tanto, é preciso 
providenciar um dado para cada estudante, 
Material Dourado, folhas de papel A4, lápis 
e borracha. O jogo consiste em fazer uso do 
material dourado para efetuar a soma, com 
o auxílio do material concreto, o que irá 
facilitar o aprendizado da adição.

SUGESTÕES DE JOGOS PARA 
APLICAÇÃO DA ADIÇÃO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
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Fonte: AGRANITO (2018, p. 02).

Instruções:
• Decide-se quem será o primeiro 

jogador, fazendo uso de diferentes estratégias 
(sorteio, par ou ímpar, etc.).

• Na sequência, o primeiro jogador joga 
o dado e procura no Material Dourado o 
número que tirou no dado. Por exemplo: se 
saiu quatro bolinhas no dado, o educando 
deverá selecionar quatro unidades 
(quadradinhos) no Material Dourado.

• Os dois jogadores registram em sua 
folha o número referente à quantidade que 
tirou no dado.

• Na sequência, os jogadores precisam 
indicar o sinal de adição MAIS (+) na frente 
do número.

• O segundo jogador joga o dado e 
seleciona a quantidade de unidades que 
tirou no Material Dourado. Os dois jogadores 
registram o número que correspondente a 
essa quantidade.

• Logo após, eles dão o resultado da 
conta, isto é, igual (=).

• Os jogadores precisam fazer a soma 

usando o Material Dourado e registrar o 
resultado.

Jogos Online de Adição:
Existem vários jogos que podem ser 

jogados no computador pelos educandos. 
É sabido que a utilização das tecnologias 
na educação pode colaborar muito para 
a reestruturação do processo de ensino-
aprendizagem.

• Discovery Kids – “Aprenda a Somar”. 
• “Smartkids – jogo de adição”. 
• “Bomba Jogos – jogo adição”. 
Lembrando que essas são apenas algumas 

dentre tantas sugestões para fazer uso de 
jogos e brincadeiras no ensino da Matemática 
na Educação Infantil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, conclui-se que além de ser um objeto 
sociocultural em que a Matemática está presente, o jogo é 
uma atividade natural no desenvolvimento humano. Apesar 
de requerer normas e controle, presume-se um fazer sem 
obrigação externa e imposta.

Para as crianças pequenas, além de outras funções, os 
jogos são as ações que elas repetem de forma sistemática, 
porém que possuem um sentido funcional, ou seja, são 
mananciais de significados e, assim, permitem compreensão, 
causam satisfação, constituem hábitos que se organizam 
num sistema. Tal repetição funcional também deve existir 
na atividade escolar, visto que é importante para auxiliar a 
criança a notar regularidades. 

Por meio dos jogos, as crianças não somente experimentam 
situações que se repetem, como também aprendem a lidar 
com símbolos e a pensar por analogia (jogos simbólicos): os 
significados das coisas passam a ser imaginados por elas. 
Criando tais analogias, elas se convertem em produtoras de 
linguagens, criadoras de convenções, tornando-se capazes 
de se submeterem a regras e dar explicações. 

No entanto, a utilização dos jogos na cultura escolar 
apenas pode ser estabelecida corretamente por intermédio 
da compreensão dos elementos que contribuem para uma 
aprendizagem ativa. Muitas vezes, vemos jogos de regras 
alterados sendo utilizados em sala de aula com o objetivo 
de transmitir e fixar conteúdos de uma disciplina, de uma 
maneira mais agradável e atraente para os alunos. Porém, 
mais do que o propriamente o jogo, o que irá incentivar uma 
boa aprendizagem é o clima de discussão e troca, com o 
professor possibilitando tentativas e respostas discordantes 
ou alternativas, permitindo erros, proporcionando a sua 
análise e não apenas os corrigindo ou avaliando o resultado 
final. Mas, isso tudo não é muito fácil de controlar e muito 
menos de se prever e planejar previamente, o que pode 
trazer desconforto e insegurança ao professor. Assim, ele 
é inclinado a fazer uso dos jogos e outras alternativas que 
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possivelmente impulsionam as iniciativas dos 
alunos de forma muito restrita e direcionada 
e não como recurso de exploração e 
construção de conhecimento novo. 

Na realidade, por trás de cada material, 
está oculta uma visão de educação, de 
matemática, do ser humano e de mundo; isto 
é, juntamente com o material, existe uma 
proposta pedagógica que o justifica. 

O que se quer dizer é que, antes de escolher 
um material ou um tipo de jogo, é necessário 
analisar a proposta político-pedagógica; a 
respeito do papel histórico da instituição 
escolar, do tipo de educando que se deseja 
formar, de qual matemática se acredita ser 
relevante para esse educando. 

O educador não pode escolher um material 
ou jogo apenas porque ele é atraente ou 
lúdico. Na verdade, nenhum tipo de recurso é 
válido por si só. Os materiais e sua utilização 
precisam sempre estar em segundo plano. 
A simples inserção de jogos ou materiais 
na educação matemática não assegura uma 
melhor aprendizagem da disciplina. 

É comum notar em alguns educadores uma 
mistificação dos jogos ou materiais concretos. 
Antes a matemática era o terror dos alunos. 
Na atualidade, as crianças adoram porque se 
divertem brincando, ao mesmo tempo em 
que aprendem sem decoreba e sem traumas. 
Isso pode ser confirmado por muitos alunos 
que afirmam que a matemática é a matéria 
que mais gostam. 

A cada novo conceito inserido é 
interessante apresentar também um jogo ou 
uma brincadeira até que o aluno se familiarize 
com ele, para apenas então introduzir o 
próximo conceito, sem pressa, pois, quanto 

mais seguro ele se sentir com relação à  
adição, por exemplo, mais rapidamente 
entenderá a subtração, e assim por diante. 
Fazer uso de conceitos já bem assimilados 
para construir o aprendizado de novos 
assuntos constrói o aprendizado do educando 
de modo gradativo e sólido.

É necessário conceder ao aluno o direito 
de aprender. Mas, não uma aprendizagem 
mecânica, repetitiva, de fazer sem saber o que 
se está fazendo e o porque. Muito menos uma 
aprendizagem que se esvai em brincadeiras. 
Mas sim, uma aprendizagem expressiva, na 
qual o educando participa raciocinando, 
compreendendo, reorganizando o saber já 
constituído e superando, dessa forma, sua 
visão ingênua, fragmentada e parcial da 
realidade. 

Nesse sentido, os jogos podem ser 
essenciais para que isso aconteça. Contudo, 
nem sempre o material mais apropriado é 
o mais bonito ou o já desenvolvido. Muitas 
vezes, durante o desenvolvimento de um 
jogo o aluno tem a oportunidade de aprender 
matemática de modo mais efetivo. 

O que se espera é que cada professor possa 
planejar suas atividades docentes levando 
em conta circunstâncias locais e variáveis 
que constituem a identidade de seu trabalho, 
transformando a discussão curricular numa 
prática democrática, sistemática e em 
constante construção.
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CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA E A 
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O ser humano é considerado a única espécie de ser vivo capaz de produzir história 
e perpetua-la por seus descendentes. Graças a isso, as dinâmicas e relações estabelecidas 
proporcionam mudanças no decorrer dos anos, proporcionando novas concepções, 
interações e reflexões sobre sua socialização. Desta forma, pensar na História da Educação 
Infantil implica diretamente em refletir sobre as concepções de infância vigentes no decorrer 
das décadas e sua influencia social. Para tanto, essa pesquisa teve como metodologia uma 
pesquisa bibliográfica, tendo como instrumentos de coleta de dados pesquisas no campo 
de educação e sociologia. Partiu-se da hipótese de que as interações sociais estabelecidas 
entre criança e adulto são dependentes das concepções vigentes em cada período temporal 
e geográfico. Assim, o presente artigo busca entender como problema como se estruturou 
a atual concepção sobre a Escolarização Infantil e qual o posicionamento profissional de um 
professor no ambiente de primeira infância.

Palavras-Chave: Educação Infantil; Infância; Atuação Pedagógica. 
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INTRODUÇÃO

A criança desde o seu nascimento interage 
com grande diversidade de pessoas e, ao 
ingressar na escola de Educação Infantil, 
o professor assume grande importância e 
influência sobre a sua vida dentro de seu 
sistema de relações, sendo responsável, 
sensível às necessidades e desejos de seus 
alunos, estabelecendo vínculos, fortalecendo 
relações construídas entre si, envolvendo-
os em situações significativas de formas 
variadas, utilizando-se de diversos recursos.

Considerando que a escola atual é  
entendida como um elemento de 
transformação da sociedade, onde sua 
função principal é contribuir, juntamente 
com outras instâncias da vida social, para 
o desenvolvimento infantil, o trabalho da  
escola deve, em um dos focos centrais, 
considerar as crianças como seres sociais 
e trabalhar com elas no sentido de que sua 
integração na sociedade seja construtiva, 
ou seja, tornar possível a construção de 
sua autonomia, criticidade, criatividade, 
responsabilidade e cooperação. O ser humano 
é um animal simbólico, cujo comportamento 
revela intencionalidade, gestos significantes 
ou papéis, são interiorizados, assim como 
os gestos (ou papéis) complementares, 
constituindo a linguagem. Na medida em 
que o indivíduo pode tomar o papel do outro 
e ver-se como o outro o faria, ele pode fazer 
indicações a si mesmo, selecionar aspectos 
da situação e pensar alternativas de ação.

No entanto, a Educação Infantil nem 
sempre foi entendida desta forma. A 
história da educação infantil está repleta de 

transformações ao longo dos séculos, onde 
concepções deram singularidades às relações 
humanas de socialização e valorização.

METODOLOGIA 

A presente pesquisa parte de uma 
metodologia bibliográfica, de abordagem 
qualitativa, tendo como instrumentos de 
coleta de dados biográficos relacionadas 
à educação e sociologia. Essa pesquisa foi 
desenvolvida buscando analisar a construção 
social da Educação infantil, considerando as 
transformações nas concepções de infância 
ao longo dos séculos. Para tanto, partiu-se 
da hipótese de que as percepções sociais 
influenciam no desenvolvimento infantil, 
inclusive nas relações estabelecidas entre 
criança-adulto.

Assim, utilizaram-se conteúdos 
bibliográficos do campo de educação e 
sociologia, voltadas principalmente para 
a educação infantil e o desenvolvimento 
histórico da escolaridade para esse campo 
de atuação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A concepção de infância sofreu grandes 
alterações ao longo da história. O processo 
de aquisição para constituição do que é a 
criança, inicia-se com a criança sendo um ser 
sem importância que no decorrer das décadas 
passa a ser vista como um sujeito pessoal e 
composto de uma história, devendo, assim, 
ser valorizada. Mary Del Priore observa que:

O mundo que a ”criança deveria ser” ou 
“ter” é diferente daquele onde ela vive, ou 



Revista Educar FCE - Abril 2018

620

no mais das vezes, sobrevive. O primeiro é 
feito de expressões como “a criança precisa”, 
“ela deve”, “seria oportuno que”, “vamos 
nos engajar em que”, até o irônico “vamos 
torcer para”. No segundo as crianças são 
enfaticamente orientadas para o trabalho, 
para o ensino, para o adestramento físico 
e moral, sobrando-lhes pouco tempo, para 
a imagem que normalmente a ela está 
relacionada: do riso e da brincadeira.  (DEL 
PRIORE, 2004, p. 08). 

Segundo (ARIÈS, 1979),  nos séc. 
XV, XVI e XVII, a criança era vista como 
um ser que necessitava de tratamento 
singular, sendo colocada em quarentena 
para, posteriormente, iniciar-se uma vida 
adulta (ARIÈS, 1979). Ainda no século 
XVIII, as crianças eram dadas como seres 
incapazes, sendo preciso educá-las para 
desenvolver sua razão e caráter, e, para tal, 
seria imprescindível o auxílio de um adulto 
capaz e que, preferencialmente, tivesse uma 
educação com preceitos religiosos rigorosos 
e científicos.

Na sociedade medieval o sentimento de 
infância, não existia – o que não quer dizer 
que as crianças fossem negligenciadas, 
abandonadas ou desprezadas. O sentimento 
da infância não significa o mesmo que afeição 
pelas crianças: corresponde à consciência da 
particularidade infantil, essa particularidade 
que distingue essencialmente a criança do 
adulto, mesmo jovem. Essa consciência não 
existia (ARIÈS, 1979, p. 156).

Na Idade Média, a sociedade não  
distinguia a criança do adulto, a distinção 
vinha baseada unicamente na fisiologia, 
acreditando-se que quando apareciam os 

primeiros dentes é que a criança passava a ter 
o seu papel na sociedade, uma vez que, a partir 
desse período a criança teria possibilidade de 
falar, fazendo-se a compreensão das palavras. 
Antes desse fato acreditava-se que a criança 
não poderia exercer seu papel na sociedade. 
Outro caráter marcante deste período 
observa-se que a sociedade na Idade Média 
priorizava a vestimenta da criança, as quais 
correspondiam a vestimentas de adultos, 
em tamanhos adaptados. Essa consideração 
para a época não causava estranhamento 
(ARIÈS, 1979).

No séc. XVII, a transmissão de saberes 
e valores não eram realizados pela família. 
Nem todas as crianças dessa época eram 
afastas de seus pais e levadas para outras 
famílias, as que eram afastadas, eram para 
as realizações de tarefas. Sendo assim, essa 
criança passava para a sua fase adulta. A 
criança não passava pelas transições naturais 
da vida, como infância e adolescência até o 
período adulto (ARIÈS, 1979).

No séc. XVII inicia-se um olhar 
diferenciado para a criança, onde essa passa 
a ter a vestimenta própria para a sua idade, 
tendo essa uma especificação diferenciada 
dos adultos, oposto a Idade Média, onde a 
criança era vestida como um adulto.

Com as transformações que se iniciava no 
séc. XVII, a relação afetiva passa-se ter um 
papel marcante na vida da criança. Philippe 
Áries menciona:

Essa afetividade era demonstrada, 
principalmente, por meio da valorização que 
a educação passou a ter. A aprendizagem das 
crianças, que antes se dava na convivência 
das crianças com os adultos em suas tarefas 
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cotidianas, passou a dar-se na escola. O 
trabalho com fins educativos foi substituído 
pela escola, que passou a ser responsável 
pelo processo deformação. As crianças foram 
então separadas dos adultos e mantidas em 
escolas até estarem prontas para a sociedade 
(ARIÈS, 1979, p. 99).

A afetividade passa a ser um marco 
para a transformação da família também 
na sociedade. Surge a preocupação com a 
formação da criança. A Igreja passa a ter o 
compromisso nessa função, de modo que 
novamente a concepção de criança é divida 
entre um ser puro angelical e um ser que 
necessita da moralização, por ser imperfeita. 
Essa holística influenciou as famílias, de 
modo que as mesmas posicionassem-se 
numa tentativa de preparar a criança para o 
futuro.

A partir do séc. XVIII, a sociedade passa 
a preocupar-se com o bem estar da criança, 
tendo a higiene, educação e saúde como 
prioridades. Esse atendimento, voltado 
primordialmente para as crianças de 
status familiar privilegiado, excluía parte 
da sociedade infantil das classes menos 
favorecidas. Nesse período a criança vivia 
no máximo cinco ou seis anos juntamente 
com seus familiares e depois novamente era 
isolada. 

Diferentemente dos séculos anteriores, 
a criança passou a ser tratada com carinho, 
afinidade e piedade, como afirma Carvalho 
(2003), essa época é “marcada pela 
transformação tecnológica - cientifica e 
pelas mudanças ético - político – sociais 
cumpriu todos os requisitos para efetivar a 
conquista do último salto na educação da 

criança, legitimando-a, de fato, como figura 
social” (CARVALHO, 2003, p. 49).

Para Eronilda Maria Goés de Carvalho 
(2003), a preocupação com a educação 
nas instituições acontece com a Revolução 
Industrial, período em que se sentiu a 
necessidade de um local onde haveria o 
atendimento às necessidades assistenciais. 
Mais uma vez, passa-se a ter um olhar 
diferenciado sobre a concepção de infância, 
tendo a certeza de que a criança não poderia 
ser mais vista como um adulto em miniatura, 
mas sim como um sujeito de ideias próprias. 

A criança, nesse período, passa a ser vista 
como sujeito social e de direitos consideradas 
a partir de então como alguém que precisaria 
de cuidados, ser escolarizado e preparado 
para uma atuação futura. Ela, a partir desse 
momento, passa a “viver a sua infância em 
termos biológicos, psicológicos e lúdicos, 
mas sempre com a condição de que tudo se 
desenvolva dentro da instituição familiar ou 
escolar” (CARVALHO, 2003, p. 49).

Maria Alice Nogueira (1993) aponta que 
a Revolução Industrial representou uma 
série de inovações técnicas e, com essa 
nova transformação, a utilização do trabalho 
infantil é pensada para diminuir os gastos 
com o trabalho adulto, pois se pensava num 
barateamento da mão de obra utilizando-se 
do trabalho infantil. 

Nessa mudança, as crianças passaram a 
ser enviadas para as escolas, possibilitando 
a comunicação entre adultos, pois a partir 
desse momento, começariam os “segredos”, 
ou seja, assuntos que diriam ser a respeito 
somente pelos adultos (CARVALHO, 2003, 
p. 49). Entra então, a concepção de infância 
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moderna, que se estende até os dias atuais, 
a qual se reporta a uma fase da vida em 
que as crianças precisariam de cuidados 
especiais e deveriam estar resguardados 
de diversas informações ás quais poderiam 
lhes ser nocivas, para um desenvolvimento e 
constituição futuras, como indivíduos plenos 
(adultos).

Sendo assim, Kramer (apud CARVALHO, 
2003, p. 50) aponta que “a criança não é 
um adulto incompleto, não é um pedaço 
inacabado de uma sequencia de etapas. 
Ela é sujeito social e histórico, real, cidadã, 
pessoa gente”. Considerando-se assim que a 
criança é um agente social detentor de uma 
identidade, digno de respeito, composto de 
sentimentos. Assim, a partir do século XVIII, 
a criança passa a ter um papel central nas 
preocupações da família e da sociedade, 
ganhando reconhecimento pelos seus 
direitos e espaços.

Em meados do sec. XVII passou-se a 
considerar a forma como uma criança se 
desenvolve e vive diferente do adulto e 
propuseram novas formas de lidar com 
sua presença, construindo-se novas leis e 
condutas sociais. Com o passar do tempo, 
novas estruturas são construídas para o 
processo de escolarização, surgindo então 
um estudioso chamado Friedrich Wilhelm 
August Fröbel (1782- 1852) que idealizou 
o primeiro jardim de infância, qual tinha 
como uma de suas principais características 
pedagógicas a metodologia de ensino e 
aprendizagem por intermédio da prática, o 
“aprender fazendo”. 

Segundo Alessandra Arce ( 2002), Friedrich 
Wilhelm August Fröbel foi um dos primeiros 

educadores a se preocupar com a educação 
de crianças pequenas, a qual a importância 
destacou em sua obra “Kindergarten” datada 
do ano de 1837. Para ele, a infância poderia 
ser comparada a uma planta, necessitando 
de um cuidado atencioso, receber nutrientes 
e crescer em solo rico em nutrientes e ter a 
luz do sol na medida certa. Neste sentido:

o jardim seria um ambiente onde as 
plantas não crescem em estado totalmente 
silvestre, totalmente selvagem, é um lugar 
onde elas recebem os cuidados do jardineiro 
ou da jardineira. Mas o jardineiro sabe que, 
embora tenha por tarefa cuidar para que a 
planta receba todo o necessário para seu 
crescimento e desenvolvimento, em ultima 
instancia é o processo natural da planta 
que deverá determinar quais cuidados a ela 
deverão ser dispensados (ARCE, 2002, p. 
20).

No Brasil, a ideia chega na década de 1870, 
foi aplicada na sala de jardim de infância 
aberto ao lado de uma igreja protestante 
americana, instalada em São Paulo, por uma 
divulgação no jornal do médico Carlos Costa. 
Essa iniciativa inspirou outras duas escolas: 
uma no Colégio Meneses Vieira (Rio de 
Janeiro/1875) e outra no Caetano de Campos 
(São Paulo/1896), que adaptou a pedagogia 
de Fröebel para a realidade brasileira. Durante 
os anos de 1970/ 80, a educação infantil 
submetia-se a uma dualidade: jardins de 
infância e creches, as quais se diferenciavam 
em suas propostas pedagógicas, a qual suas 
destinações estavam vinculadas às classes 
sociais atendidas, ou seja, jardins de infância 
atendendo a hierarquia social e as creches 
em assistência à mães da classe operária. 
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Não se pode esquecer que, pouco 
depois do golpe militar, o país encontrava-
se politicamente numa estrutura de 
ditadura, e, na busca por um avanço 
nacional. Estruturou-se uma proposta de 
desenvolvimento econômico, expandindo 
empresas nacionais e buscando a ampliação 
de cargos ao proletariado. Durante esta 
década, ocorreu no mundo, originado na 
Europa, mas estendendo-se para o mundo, 
uma luta aclamada até os dias atuais como 
movimento feminista, o qual permitiu que o 
gênero feminino pudesse participar de outras 
atividades no meio social e econômico. 

Historicamente, nos anos 70 o Movimento 
Feminista ecoa em todo mundo, levando à 
discussão o papel da creche no que se refere 
às mudanças no âmbito doméstico-familiar, 
principalmente devido à inclusão da mulher 
no mercado de trabalho, e também sobre o 
questionamento da ideia de que os serviços 
de educação e cuidado infantil deveriam ser 
restritos às famílias pobres, trabalhadoras, 
ou em situação de risco (HADDAD, 2006). 

Como resultado desse processo o Poder 
Público sente-se obrigado a se preocupar 
com a criança, mesmo que forma secundária, 
pois o alvo principal no atendimento a ela 
nesse momento é principalmente o direito 
da mãe trabalhadora e a nova concepção do 
papel feminino na sociedade, resultados da 
luta do Movimento Feminista pela igualdade 
de gênero. 

O movimento de mulheres, em muitos 
países, teve o importante papel de inaugurar 
um novo conceito no atendimento infantil: 
um serviço educacional, não filantrópico, de 
direito da criança, da mulher e da família; 

acompanhando as grandes transformações 
de valores, atitudes, práticas e papéis 
na sociedade a partir desse momento. 
Certamente, esse foi o início da discussão 
sobre educação e cuidado infantil, também de 
uma nova estrutura familiar e da preocupação 
com uma educação que preparasse a criança 
para a nova realidade social que se iniciava 
na época. 

Pode-se notar também que na trajetória  
do atendimento infantil houve o  
aparecimento de uma dicotomização 
marcada pelo tipo de atendimento às crianças 
de acordo com sua classe social. Um dos 
aspectos que caracteriza essa dicotomização 
é o direcionamento apenas das crianças de 0 
a 3 anos para atendimento na creche baseado 
em diversos motivos como, por exemplo, 
a falta de investimentos, limitando assim o 
acesso dos maiores de 4 a 6 anos que seriam 
atendidos pelas pré-escolas, diminuindo 
em muitos lugares, o acesso das crianças 
maiores ao atendimento em período integral, 
ou criando períodos complementares à 
escola regular para assistência aos maiores 
que necessitassem desse atendimento, que 
geralmente eram aqueles pertencentes a 
grupos menos favorecidos. 

Nesse período, o atendimento 
generalizado das crianças estava ligado às 
secretarias de Saúde ou de Assistência e 
Bem estar Social, situação que pode ser 
verificada até a aprovação da atual LDB em 
1996, e isso denunciava a concepção de que 
o Estado não investia nem deveria investir na 
educação das crianças pequenas, pois esse 
atendimento foi marcado por soluções de 
baixo custo e qualidade, o que denunciava  
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política de submissão preparando os pobres 
para aceitar a exploração social a qual eram 
submetidos. 

O paralelismo nos serviços de educação e 
cuidado infantil caracteriza-se por um sistema 
de oferta tradicionalmente distribuído em 
dois grandes blocos: um conjunto de serviços 
que oferecem uma estrutura de atendimento 
diário e de tempo integral, frequentemente 
nas modalidades de creche institucional 
e domiciliar, e voltado a um segmento da 
população considerado em situação de risco; 
e um conjunto de programas pré-escolares 
(jardim-de-infância, escola materna etc.) 
de tempo parcial e/ou integral, em geral 
voltado à promoção do desenvolvimento 
e aprendizagem da criança. A vinculação 
do primeiro ao setor social (bem-estar, 
assuntos familiares, saúde, trabalho etc.) e 
do segundo ao setor educacional conduz 
a uma polarização nessas duas dimensões 
do atendimento, influenciando fortemente 
a maneira como as instituições são 
organizadas em cada setor, no que se refere 
a objetivos, público-alvo, regulamentação, 
financiamento, oferta, pessoal, tipo de 
funcionamento etc. (HADDAD, 2006). 

Às classes médias e altas desse período 
destinaram-se a criação de Jardins da Infância 
geralmente em estabelecimentos privados, 
preocupados com uma proposta pedagógica 
de acordo com estudos disponíveis sobre 
a infância naquele momento, que nos 
remetem a autores como Comenius, Rosseau, 
Pestalozzi e Froebel; que atenderiam crianças 
de 4 a 6 anos por meio do trabalho com jogos 
e brincadeiras, buscando a formação moral 
e disciplinada das crianças. Essas diferenças 

encontradas no atendimento de crianças 
de até 6 anos em creches ou em jardins 
de infância denunciam uma das marcas na 
história da educação infantil: as crianças das 
classes favorecidas eram beneficiadas por 
um atendimento em instituições respaldadas 
por um caráter educativo e as crianças das 
classes baixas eram submetidas à instituições 
com caráter assistencial. 

Porém, nesse momento aumentava a 
consciência da população em geral de que 
as crianças de 0 a 6 anos deveriam ser 
encaminhadas às instituições de atendimento 
infantil, o que fez crescer a procura por vagas e 
surgir ofertas de atendimento diferenciadas. 

Segundo Flúvia Rosemberg (1996), no 
Brasil, iniciaram-se propostas de inserção 
da mulher no mercado de trabalho, numa 
tentativa de baratear a mão de obra, onde o 
governo convidou mulheres para o trabalho 
nesta área de atuação, considerando que pelo 
fato de dominarem as práticas domésticas e o 
cuidado com as crianças no ambiente privado, 
natural ao gênero feminino, como requisitos 
suficientes para a atuação. Além desta 
configuração, a contratação de profissionais 
não especializados pode ser considerado 
como parte da atual desvalorização da 
Educação Infantil (ROSEMBERG, 1996), 
que, apesar da formação acadêmica, exigida 
em todas as instancias de educação, o 
campo da educação sofre com ausência de 
investimentos públicos e prestigio social, 
principalmente na atuação com a primeira 
infância a qual é entendida como um espaço 
apenas para o brincar, sem a valorização do 
trabalho cognitivo desenvolvido.

Para Regina Aiko Fukunaga et al KATO 
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(2000), quando a criança realiza uma 
atividade que ela gosta e sente prazer, 
independente de sozinha ou acompanhada, 
ela vive limitações que são impostas pela 
realidade, recebendo influencia sobre o 
meio, propiciando aprendizagem. Brougère  
(apud KISHIMOTO T. M., 2002, p. 32) explica 
que, “quem brinca se serve de elementos 
culturais heterogêneos para construir sua 
própria cultura lúdica com significações 
individualizadas”. 

Edilene Medesto de Souza (apud 
CARNEIRO, 2000) explica que, com relação 
a criança de 0 a 3 anos, não é possível 

brincar por elas, é necessário que a criança 
brinque sozinha ou com alguém, a criança 
não aprende somente visualizando os 
demais brincando, mas o adulto pode mediar 
e ampliar o repertorio, sendo que, para ter 
significado para a criança é necessário que 
ela crie, descubra e invente. 

Segundo as diretrizes curriculares nacionais 
para educação infantil (2010) as propostas 
pedagógicas devem priorizar as interações 
e brincadeiras , ampliando experiências 
por meio dos sentidos, da movimentação 
corporal respeitando o desenvolvimento de 
cada criança. também uma
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ser humano é um animal simbólico, cujo comportamento 
revela intencionalidade, gestos significantes ou papéis, 
são interiorizados, assim como os gestos (ou papéis) 
complementares, constituindo a linguagem. Na medida em 
que o indivíduo pode tomar o papel do outro e ver-se como o 
outro o faria, ele pode fazer indicações a si mesmo, selecionar 
aspectos da situação e pensar alternativas de ação.

Analisar a história da educação Infantil permite reavaliar 
a concepção atual que se tem sobre a aprendizagem e 
as relações criança-criança, criança-adulto e criança-
aprendizagem, o que tende a favorecer o desenvolvimento 
de uma atuação profissional mais consciente e direcionada. 
Perceber a como a visão da infância vem se transformando 
e ás práticas pedagógicas vem se consolidando diante das 
demandas.

A convivência entre crianças e adultos num espaço e 
tempo planejados e estruturados possibilitam a ampliação 
de saberes e conhecimentos.

Para o professor a compreensão de como se coordenam 
entre as crianças os papéis tornará possível entender como 
a criança se apropria de modos culturais, que significados 
e sentido dão para o  mundo, como fantasiam e recriam. 
Entender o que promove o desenvolvimento de sua forma 
de agir, sentir e pensar.

Garantir ás crianças a apropriação de diversas linguagens 
(musicais, artísticas, lógicas, corporais) para que tenham 
condições de articular os saberes e aprendizagens de forma 
pena.

As escolas de educação infantil necessitam estar 
estruturadas para garantir este espaço rico em conhecimento, 
profissionais dispostos e conscientes da sua influencia sobre 
o bom ou mau desenvolvimento das atividades, as quais 
devem permitir que ás crianças cresçam, aproveitando ao 
máximo os benefícios que o brincar oferece, podendo assim, 
desde os primeiros momentos de escolaridade, ampliar, 
reformular e manifestar suas identidades.

Adriana Lourenço 
Rodrigues

Pedagoga especializada em 
Educação Infantil
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E 
LUDICIDADE: CONVITE AOS 
EDUCADORES
RESUMO: Este estudo apresenta a relação entre a ludicidade e a contação de histórias 
enquanto recursos significativos no aprendizado da leitura e da escrita. O processo de 
ensino aprendizagem já passou por muitas transformações e na atualidade a escola busca 
qualificar suas práticas e torná-las mais atraentes e significativas para os alunos. Os estudos 
da Ludopedagogia vêm possibilitando o entendimento acerca da relevância do brincar para 
o desenvolvimento infantil e isso se reflete em todas as áreas do saber. A Contação de 
Histórias é um dos muitos recursos onde é possível unir a riqueza da literatura infantil com 
elementos que trazem ludicidade para o processo de aquisição da leitura e da escrita. A 
preocupação em formar leitores na escola é um problema que vem sendo refletido por muitos 
educadores, que vêem as crianças se afastarem do mundo literário a cada dia mais. O objetivo 
do presente estudo é compreender o papel da contação de histórias no desenvolvimento 
infantil e os objetivos específicos são apresentar a literatura infantil por meio da contação de 
histórias, refletir sobre a prática lúdica na alfabetização e o papel do educador. O estudo é 
de abordagem qualitativa, com revisão bibliográfica de obras e artigos. A ludopedagogia vem 
contribuindo positivamente para rever as práticas pedagógicas na infância e transformar o 
contexto escolar em um momento que une aprendizado e ludicidade.

Palavras-Chave: Aprendizagem; Contação de Histórias; Ludopedagogia.  
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INTRODUÇÃO

O estudo aqui apresentado trata da 
Contação de História e da ludicidade. A obra 
literária é um recurso para atrair os futuros 
leitores por apresentar magia, encantamento, 
conhecimento do mundo e de si. A Contação 
de Histórias pode ser oportunizada de forma 
lúdica, e assim unir o prazer de ouvir uma 
obra literária e ao mesmo tempo participar de 
uma experiência simbólica com implicações 
positivas no desenvolvimento da criança. 

Quando ingressam na escola as crianças 
ampliam seus vocabulários, o que coincide 
com a ampliação dos cenários sociais e de 
novos códigos necessários para integrar-se 
com outros grupos. Dentro dessa perspectiva 
o papel do educador no oferecimento 
de histórias e momentos lúdicos de 
interação história-criança é relevante para 
o desenvolvimento da criança, sendo aqui 
refletido. 

 O tema da pesquisa surgiu da necessidade 
de proporcionar momentos lúdicos de 
interação entre a criança e a leitura. O 
presente estudo busca ampliar a discussão 
sobre a ressignificação do processo 
educativo e apontar as possibilidades 
lúdicas alcançadas por meio da Contação de 
Histórias e delimita-se ao apontamento e 
referenciamento bibliográfico.

O acesso ao mundo letrado começa muito 
antes da criança ingressar na escola, mas 
nem todos têm acesso ao mesmo ambiente 
letrado, portanto é no ambiente educativo 
que a prática da leitura e da escrita deveria 
ser amplamente oportunizada, mas nem 
sempre é assim que ocorre. Investimentos 

na capacitação e reflexão docente frente 
à necessidade de incluir o lúdico na 
Educação Básica apontam que é preciso 
instrumentalizar os profissionais para que a 
aprendizagem seja significativa. A questão 
norteadora é qual a contribuição da contação 
de história e a ludicidade na formação de 
leitores?

O objetivo do presente estudo é 
compreender o papel da contação de histórias 
no aprendizado e os objetivos específicos 
são apresentar a literatura infantil por meio 
da contação de histórias, refletir sobre a 
prática lúdica e o papel do educador

A presente pesquisa tem como  
metodologia a revisão bibliográfica. A 
pesquisa privilegiou dados qualitativos e não 
quantitativos e publicações mais recentes 
sobre os recursos lúdicos possíveis na 
Contação de Histórias. O método bibliográfico 
possibilitou o estreitamento com obras, 
periódicos e publicações eletrônicas.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E 
LUDICIDADE: RELEVÂNCIA 
NA APRENDIZAGEM

As histórias abrem caminhos para 
descobertas, liberam o impulso criativo, 
enriquecem a linguagem e ampliam a bagagem 
cultural de maneira divertida e dinâmica. 
Antes de entrar na escola as crianças amam 
escutar histórias, pedem para pais, irmãos, 
tios, avós e professores que leiam diversas 
vezes a mesma história. Depois entram na 
escola, alfabetizam-se e, curiosamente, o 
interesse desaparece, tornando-se muitas 
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vezes aversão pela leitura (BETTELHEIM, 
1997). 

Bettelheim (1997) acredita que a leitura 
deve ser oferecida por prazer e, que não se 
deve colocar a leitura no currículo apenas 
para cumprir um dever a mais, mas buscar 
atividades que envolvam a literatura infantil 
de forma significativa, inovadora, prazerosa, 
que proporcione troca e interação, 
conscientização, e o conhecimento do 
mundo e de si mesmo. 

De acordo com Bettelheim (1997) há 
muitos aspectos relevantes no oferecimento 
dos contos de fadas às crianças e são 
importantes contribuições na aprendizagem 
e desenvolvimento, pois “divertem, 
esclarece anseio sobre si próprio, favorece 
o desenvolvimento de sua personalidade, 
oferece inúmeros significados, enriquece a 
existência das crianças como nenhum outro 
gênero é capaz” (BETTELHEIM, 1997, p. 20).

Abramovich (1997) defende a contação 
de histórias como importante recurso e 
estratégia para aproximar os leitores do 
mundo literário, pois são as histórias que ao 
longo dos tempos aguçam os sentidos e as 
mais importantes emoções, possibilitando 
abrir todas as comportas para entender o 
mundo por meio dos olhos e vivências de 
personagens que acabamos de identificá-
los como parte de nossa história pessoal. As 
histórias são como bálsamos, elas suscitam 
interesse, tristeza, perguntas, anseios e 
compreensões acerca de diversos assuntos 
e temas. 

A autora acrescenta ainda que no 
momento de contar a história se faz 
necessário toda uma preparação:

É bom que quem esteja contando crie  
todo um clima de envolvimento,  
de encanto... Que saiba dar pausas, criar 
intervalos, respeitar o tempo para o 
imaginário de cada criança construir seu 
cenário, visualizar seus monstros, criar seus 
dragões, adentrar pela casa, vestir a princesa, 
pensar na cara do padre, sentir o galope do 
cavalo, imaginar o tamanho do bandido e 
outras coisas mais (ABRAMOVICH, 1997, p. 
21).

Gomes e Pereira (2013) analisam que 
durante muitos séculos, a linguagem oral 
era a única forma de comunicação entre 
os povos, e segundo Torres e Tettamanzy 
(2008), era a única forma de se transmitir 
conhecimento e perpetuar suas memórias 
por meio do compartilhamento de suas 
histórias e experiências. As quais também 
eram ferramentas de afirmação de suas 
origens e cultura, pois o legado dos povos 
era transmitido por meio das gerações pelas 
histórias, as quais poderiam se modificar com 
o tempo, sendo aprimoradas pelas visões de 
mundo do narrador. Esse processo levou ao 
surgimento de lendas e contos relacionados 
às crenças de cada povo, tornando-se parte 
de sua identidade e ideologias. 

Já na idade média, segundo Souza e 
Bernardino (2011) o hábito de contar 
e transmitir histórias era uma pratica 
restrita aos povos mais simples, os quais 
não possuíam conhecimentos de leitura e 
escrita, e por reuniões ao redor de fogueiras 
transmitiam toda sua cultura aos jovens, 
crianças e adultos que também não eram 
letrados. 

Os oradores se tornavam símbolos 
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de conhecimento e referência entre os 
ouvintes, recebendo a atenção e admiração 
dos mesmos. O que lhes proporcionava a 
oportunidade não apenas de transmitir uma 
história, mas sim educar os ouvintes por 
meio dela, de forma lúdica e que despertasse 
o interesse dos demais.

Torres e Tettamanzy (2008) afirmam que 
a troca de conhecimentos entre orador e 
ouvinte durante a transmissão da história é 
muito intensa, e ambos expõem suas visões 
e bagagem intelectual neste momento, 
compartilhando experiências e pontos de 
vistas, o que lhes permite criar uma relação 
muito mais forte e profunda. 

Ainda durante a Idade Média surgem 
às histórias escritas, tanto relacionadas 
a histórias reais como também as lendas 
e contos de ficção. O surgimento desta 
linguagem se deu mediante o uso da 
linguagem oral, pois a escrita se tornou uma 
forma de materializar as histórias contadas, 
podendo disseminá-las de maneira mais 
eficaz na sociedade. 

É neste contexto que se desenvolve 
a literatura infantil, ao adaptar histórias 
antigas ao publico de crianças que as 
recebiam, desenvolvendo técnicas para 
atingir o interesse delas. Segundo Souza e 
Bernardino (2011). A escrita complementou 
a linguagem oral, acrescentando uma base de 
pensamento a ser reproduzida pelo orador, 
porém sem alterar sua autonomia na maneira 
de transmitir a informação. 

A criança e o adulto, o rico e o pobre, o 
sábio e o ignorante, todos, enfim, ouvem 
com prazer as histórias – uma vez que essas 
histórias sejam interessantes, tenham vida e 

possam cativar a atenção. A historia narrada, 
lida, filmada ou dramatizada, circula em todos 
os meridianos, vive em todos os climas, não 
existe povo algum que não se orgulhe de 
suas histórias, de suas lendas e seus contos 
característicos (TAHAN, 1966, p.16 apud 
SOUZA e BERNARDINO, 2011, p. 237).

Porém, Souza e Bernardino (2011) 
ressaltam que ao passar dos séculos 
surgiram novas técnicas e ferramentas 
de conhecimento. Dentre elas estão à 
informática, os recursos de áudio visual, 
internet entre outros. As histórias a partir 
dessas inovações deixaram de ser baseadas 
apenas na oralidade ou no uso da escrita, 
passando a ter como elemento essencial as 
imagens, vídeos e sons. 

Essa visão é confirmada por Gomes e  
Pereira (2013) que vão ainda mais a fundo 
ao relatar que o advento da imprensa, 
em conjunto com as tecnologias afastou 
as práticas de ensino da ludicidade, 
distanciando-se das fantasias, contos e 
do estimulo a imaginação que as histórias 
despertam. 

O uso exacerbado dos computadores, 
vídeo games e televisão pelos educandos 
dificultam sua relação com os livros e o 
hábito da leitura, o que consequentemente 
também prejudica sua escrita, pois ambos 
estão intimamente ligados. Visto que um bom 
leitor gera um bom escritor, pois a leitura é 
a base para a construção do conhecimento 
da própria linguagem e as maneiras corretas 
de utilizá-la. Esses fatores agem de forma 
negativa sobre o processo de aprendizagem, 
pois interferem nos princípios básicos para a 
construção e transmissão do conhecimento.
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Torres e Tettamanzy (2008) entendem que 
o papel da escola é despertar nos alunos o 
gosto pela leitura, já que é justamente ela 
que abrirá caminhos para outras maneiras de 
representação, como a escrita. A contação 
de histórias é a via mais intima entre essas 
representações, pois quem ouve desenvolve 
a habilidade de contar e consequentemente 
de ler. Pois, quem gosta de ouvir histórias, 
também irá gostar de lê-las, ou até mesmo, 
escrevê-las. 

No inicio da formação de seu intelecto a 
criança ao ter contato com o conhecimento 
transmitido mediante as histórias, adquire a 
habilidade de reflexão, analise e interpretação 
dos fatos, pois interage com a história como 
um ouvinte ativo e também criador.

 A construção desta base intelectual será 
levada para o resto da vida acadêmica do 
aluno, pois se trata dos pilares básicos para o 
desenvolvimento de sua educação. A leitura, 
escrita e demais representações partem da 
observação e capacidade de desenvolver um 
assunto proposto. 

Segundo Torres e Tettamanzy (2008) 
não houve nenhuma sociedade que não 
contasse histórias ou criasse fábulas e 
contos sobre suas origens, a fim de construir 
sua imagem perante a própria sociedade. E 
com a mecanização dos tempos modernos, 
a contação de histórias guarda justamente 
os valores intrínsecos que foram sendo 
deixados de lado. O compartilhamento  
de experiências, o prazer em ouvir e se 
aventurar em mundo diferente do seu, 
que permite imaginar e viajar para lugares 
distintos por meio das histórias é o  
que da ao indivíduo o encanto  
pela leitura.

EDUCADORES E O DESAFIO 
DE PROPORCIONAR 
LUDICIDADE

O educador tem que buscar novas 
ferramentas e alternativas para despertar 
novamente o interesse pelos livros e suas 
histórias, e o trabalho com  lúdico pode ser 
um aliado no momento de encantar a partir 
das obras literárias 

Faz-se necessário que, como educadores, 
tenhamos consciência da nossa 
responsabilidade diante da importância 
da leitura para a vida social e cultural do 
educando. Assim, a escola deve valorizar 
o livro, indicar leituras, mantê-los sempre 
visíveis, e também criar diretrizes que 
incentive a prática da leitura.  (GOMES e 
PEREIRA, 2013, p. 8).

Souza e Bernardino (2011) afirmam que 
o hábito da leitura de histórias durante a 
aprendizagem auxilia no desenvolvimento 
criativo e cognitivo dos alunos, o que lhe 
agrega uma função que vai além da própria 
história contada. A criança ao se interessar 
pela história absorve o conhecimento 
transmitido por ela de forma mais eficaz, 
pois a atividade se apresenta para ela como 
um ato de lazer e não uma obrigação.

Gomes e Pereira (2011) falam que ao ouvir 
a história as crianças constroem a capacidade 
de narração e aprendizado linguístico, 
e é incentivada a contar e construir sua 
própria história usando como parâmetro os 
ensinamentos e lições de moral que muitas 
leituras trazem consigo.

Torres e Tettamanzy (2008) fala sobre a 
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importância de ouvir histórias desde o inicio 
da vida acadêmica, pois elas ao serem bem 
contadas podem desenvolver o raciocínio, 
educar e instruir os alunos, e ser ponto de 
partida para a construção de conhecimentos 
posteriores. Pois é durante a leitura do 
mundo que fazemos ao analisar uma nova 
informação é eu estaremos preparados para 
escrever e analisar os demais textos que se 
apresentarem. 

Por isso as autoras defendem a 
importância das vozes em sala de aula, como 
forma de expressão e compartilhamento de 
conhecimento, e não apenas dos livros.

  Por meio da contação de histórias é  
possível reproduzir conceitos, ampliar 
simbologias, criar laços sociais e afetivos 
e proporcionar momentos de empatia 
com a trajetória na escola, favorecendo 
o desenvolvimento criativo e inventivo 
do educando. Por isso, é considerado um 
instrumento pedagógico prazeroso e de 
grande auxílio no processo de ensino e 
aprendizagem e principalmente no incentivo 
a leitura e escrita. (GOMES e PEREIRA, 2013, 
p. 3).

A amplitude de gêneros e enredos das 
histórias permite ao educador um leque de 
opções a serem aplicadas para cada tipo 
de ouvinte. Cabe ao professor conhecer 
seus alunos para que seja possível utilizar o 
gênero textual que mais irá chamar a atenção 
dos pequenos. Sejam eles contos de fadas, 
crônicas, relatos, lendas, obras de ficção, 
entre outros, são capazes de atingir os pólos 
imaginários e cognitivos das crianças. Souza 
e Bernardino (2011) reforçam essa ideia ao 
afirmar que as histórias são rodeadas de 

encantos e ludicidade, o que torna o processo 
de aprendizagem muito mais interativo e 
vivo, fazendo com o que o aluno se sinta a 
vontade para expressar suas interpretações 
e visões particulares.

Segundo Rodrigues (2013) a ludicidade 
tem como pressupostos a valorização da 
criatividade, a afetividade, a sensibilidade, 
o alimento da alma, e nesse sentido é 
uma facilitadora no processo de ensino-
aprendizagem, já que permite um trabalho 
pedagógico com o objetivo de construir 
conhecimento.

Rodrigues (2013) entende que a ludicidade:
É um dos caminhos que estimula o 

desenvolvimento do pensamento, da 
afetividade, da sociabilidade e da motricidade. 
Através de jogos e brincadeiras as crianças 
despertam o interesse para aprender de 
forma prazerosa e alegre, estimulando a 
criatividade, a curiosidade e ressignificando 
o mundo ao seu redor (RODRIGUES, 2013, 
p. 46).

E, para Kishimoto (2008) o ingresso no 
processo simbólico ocorre quando a criança 
aprende a simbolizar, a assumir papéis, ao 
usar objetos com outras finalidades para 
expressar significações, não se limitando 
a exercícios ou cópia de letras e números 
em práticas de uso do brinquedo no ensino 
formal. “a criança, ao brincar desenvolve a 
linguagem, e assim penetra no mundo letrado 
e gradativamente avança no processo de 
simbolização” (KISHIMOTO, 2008, p. 2).

São inúmeras as atividades que unem a 
ludicidade e o letramento, mas aqui serão 
destacadas as práticas de contação de 
histórias. Atividades que permitem a criança 
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expressar seus sentimentos em todos os 
aspectos, desde sua dramatização até a 
sua felicidade e euforia. Por meio de cores, 
desenhos, palavras e expressões corporais 
transmitem ao mundo suas sensações e 
comunica-se com as ideias dos colegas 
(KISHIMOTO, 2008). 

O que influenciará na sua relação com 
outros indivíduos, pois o mundo criado por 
meio da ludicidade refletirá em suas ações 
concretas. As atividades lúdicas carregam 
em si um contexto cultural, que defini um 
grupo social, e a criança é incorporada a ele 
por meio dessas atividades, absorvendo seu 
vocabulário e agindo de forma individual 
sobre eles. 

Para isso é necessário à presença de 
profissionais aptos a desenvolver e aplicar 
as atividades lúdicas disponíveis. Ou seja, 
a ludicidade pode ser trabalhada desde o 
berçário, momento em que os pequenos 
estão ampliando o repertório e necessitam 
de muitas atividades para compor sua 
aprendizagem e seu desenvolvimento.

As histórias agregam uma diversidade 
de expressões humanas, desde os bons 
sentimentos como o amor, amizade, perdão 
e compaixão, até aqueles mais negativos 
como raiva, inveja, competição entre outros, 
mesmo que de forma fantasiosa e lúdica, 
as sensações continuam humanas e reais. A 
criança ao entrar em contato com elas passa 
a conhecer um pouco de seu próprio mundo, 
pois se tratam de sentimentos reais e que 
ela também sente. Ao se identificar, o aluno 
passa a compreender melhor a si mesmo, 
pois vê o reflexo de suas emoções na história 
(SOUZA e BERNARDINO, 2011) 

A contação de histórias é fundamental 
para a formação de um indivíduo letrado, 
pois esta prática não se preocupa apenas 
com o plano prático, mas com a formação do 
pensamento, valorizando a capacidade de 
formar leitores e valorizar outras culturas e 
estimular o imaginário, podendo levar para 
a sala de aula histórias de outros povos, 
contribuindo para o respeito à diversidade 
cultural. (TORRES e TETTAMANZY, 2008, p. 
7)

‘Souza e Bernardino (2011) afirmam sobre 
a importância da leitura prévia do enredo 
pelo orador, para que seja possível analisá-lo 
mais profundamente a fim de conhecer seus 
reais objetivos morais e as informações que 
agrega. Ao conhecê-lo melhor o educador 
cria uma relação mais intima com a história 
e pode discernir se esta é adequada ou 
não para seu público de ouvintes, pois a 
escolha do gênero correto para cada grupo 
infantil é um dos pontos cruciais para o bom 
desenvolvimento da atividade. 

Assim, depois da escolha feita, o orador 
já íntimo do enredo pode transmiti-lo de 
forma mais interpretativa, utilizando de 
seus recursos corporais, fonoaudiólogos 
e visuais de forma mais segura, e também 
elementos lúdicos. O educador ao construir 
uma boa apresentação diante de uma 
história, consegue alcançar sua plateia e 
envolve-la em sua atividade, despertando 
seu interesse e atenção, o que lhe permite 
alcançar seus objetivos educacionais. 
Posterior a relação criada entre conto e 
contador, agora se constrói a relação entre 
contador e ouvinte. Pois o envolvimento das 
crianças é ponto de partida para a realização 
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de qualquer atividade educacional. (TORRES 
e TETTAMANZY, 2008).

A dificuldade encontrada por muitos 
educadores para colocar a leitura em 
pratica, tem sua origem na falta de preparo 
do mesmo. Isso Acaba por resultar em uma 
prática onde as histórias são utilizadas de 
maneira superficial, apenas são lidas, sem 
explorar suas reais capacidades pedagógicas 
e lúdicas. 

Souza e Bernardino (2011) ainda discorrem 
sobre a relevância de considerar alguns 
aspectos no desenvolver da atividade de 
contar histórias. Começando pelo aspecto 
físico e corporal, a maneira como o educador 
se porta diante de seus ouvintes quando 
exerce suas funções, sentado ou em pé, os 
gestos, o tom da voz, a maneira de falar, 
andar e olhar para os alunos. 

Tudo isso gera um efeito sobre eles, ainda 
mais ao se tratar de crianças, as quais são 
mais sensitivas e observadoras. Quando 
o narrador se porta de maneira aberta e 
realizada para os ouvintes, oportuniza a eles 
a liberdade de também se sentirem assim, o 
contar de histórias deve ser feito de maneira 
calma e com pausas durante o enredo, 
gerando um suspense e dando tempo para 
que as crianças possam imaginar o que 
irá acontecer a seguir, o que os afasta da 
passividade e os tornam ouvintes ativos no 
processo.

O educador ao contar a história  
utilizando a linguagem corporal, fantoches 
e dedoches para imitar os personagens 
auxiliam na construção de imagens na 
cabeça dos pequenos e auxilia no processo 
de imaginação. Além de diverti-los e atrair 

de forma mais concreta sua atenção. 
A representação por intermédio dos 

bonecos e fantoches, em especial, é 
uma ferramenta eficaz no processo de 
aprendizagem, pois cativam a atenção 
das crianças de maneira fácil e simples. As 
histórias contadas por intermédio deles 
ensinam as crianças a prestar atenção no 
universo sonoro juntamente com o que 
é visível, visto que apenas os elementos 
visuais já são suficientes para conquistar seu 
interesse.

Esse recurso, de acordo com Souza e 
Bernardino (2011) abre portas no imaginário 
das crianças, a qual pode ser usada pelo 
professor para transmitir outros conteúdos 
programáticos, que podem ser fixados de 
forma mais profunda, pois além da memória 
de ouvinte o aluno é estimulado em sua 
memória visual. 

O ambiente imaterial construído em sala 
de aula é a base para as relações que irão 
se desenvolver entre orador e ouvinte, 
a confiança, a liberdade e a amizade 
construída entre eles irão se refletir durante 
a aprendizagem. É importante que o 
educando esteja relaxado enquanto ouve as 
histórias, para que ela represente também 
um momento de paz e reflexão para ele, 
e não uma aula repetitiva e muitas vezes 
entediante. 

Dessa forma, contar histórias com 
ludicidade é relevante no sentido de formar 
leitores apaixonados, ouvintes instigados 
a imaginar e criar. Nessa perspectiva é 
importante apontar que a escola será um 
local muito mais atrativo e motivador, ou 
seja, todos saem ganhando. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As contribuições dos estudos de letramento e ludicidade 
por meio da Contação de Histórias para a educação escolar, 
desde os anos iniciais possibilitam repensar os modos de 
ampliar e desenvolver o gosto pela leitura e pela palavra 
escrita. Também aponta estratégias e auxilia o professor a 
conduzir a criança a entender o mundo em que está inserida, 
assim como a si própria.

A questão da emergência do letramento e a necessidade 
de ludicidade colaboram com propostas de novas práticas, 
contextualizadas com a realidade da criança e seus 
conhecimentos prévios. Tais contribuições têm o sentido de 
aproximar cada vez mais o contato da criança com o mundo 
literário e o universo da cultura escrita.

A literatura abre uma gama variada de possibilidades, 
sendo que a presente pesquisa buscou apontar a Contação 
de Histórias com ludicidade como recurso significativo na 
formação de leitores e, ampliação de conhecimento sobre o 
mundo, a sociedade e aprender a ler e a escrever. 

Para realizar um bom trabalho nessa área é preciso 
que o educador selecione e pesquise os títulos que serão 
acessados pelas crianças em seu processo de formação 
leitora. A Contação de Histórias é um tema que precede a 
escrita, a questão da linguagem e da escrita foram abordadas 
e apontam a necessidade de um aprofundamento na hora de 
planejar e oportunizar atividades.

Considera-se por fim que os objetivos iniciais da presente 
pesquisa foram alcançados, a soma entre conhecimentos 
prévios e conjecturas entre os diversos autores e obras 
selecionadas e pesquisadas apontaram para as inúmeras 
contribuições que a Contação de Histórias podem 
proporcionar no desenvolvimento do ser humano, sendo um 
trabalho que requer aprimoramento e fundamentação por 
parte dos educadores. 

Leandro Carvalho dos 
Santos

Professor de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental I na Rede 
Estadual e Municipal de São 
Paulo.  
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EDUCAÇÃO INFANTIL UMA 
PERSPECTIVA HISTÓRICA
RESUMO: Este artigo tem o objetivo de permitir ao leitor uma visão do processo de instalação e 
reconhecimento da educação infantil no Brasil, enfocando-se as concepções assistencialista e 
compensatória da educação. Apresentar uma breve revisão bibliográfica com a apresentação 
de algumas concepções sobre infância e desenvolvimento infantil, bem como estudo dos 
documentos relativos à evolução da creche no Brasil e dos referenciais teóricos acerca da 
educação infantil e da qualidade de atendimento oferecido às crianças de zero a Três anos. 
Creio que conhecendo e entendendo a história e a trajetória da Educação Infantil no Brasil 
descobriremos a necessidade da busca de uma nova identidade da instituição para superar 
a dicotomia educação/assistencialismo e que existe uma distância entre o que está presente 
nos documentos e as práticas efetivas no cotidiano, deixando imprecisas as concepções 
sobre as atividades de cuidado e o vínculo com a dimensão educacional. Permite também 
uma compreensão do atual significado de infância e de criança na sociedade moderna.

Palavras-Chave: Conceito Histórico; Educação Infantil; Cuidar; Educar.
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INTRODUÇÃO

Durante a formação dos professores nos 
deparamos com situações que nos inquietaram 
e que fazem parte do momento atual de 
nossa sociedade. Tanto a escola quanto a 
família, têm passado por transformações 
importantes. A família deixou de ser extensa 
constituída por avós, pai, mãe, filhos, noras, 
genros e netos residindo na mesma casa, 
concentrando-se hoje, em núcleos menores 
e, muitas vezes, diferentes da tradicional 
família nuclear, configurando-se em outros 
modelos como monoparental (somente um 
dos pais), formadas por casais separados 
que tinham filhos de outro casamento e, 
mesmo por casais de homossexuais. Com 
as mudanças ocorridas no papel da mulher 
na sociedade moderna, o ingresso das 
mulheres no mercado de trabalho, cresce a 
necessidade de alguém que cuide/eduque 
as crianças enquanto as mães estão fora 
trabalhando, daí à necessidade cada vez 
maior de instituições de Educação Infantil, 
que possibilitem o desenvolvimento integral 
da criança até os cinco anos de idade em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual 
e social, para contribuir na constituição da 
criança como um cidadão, critico atuante, 
ético, capaz de lidar e transformar a 
realidade da vida. A expansão da educação 
infantil no Brasil e no mundo tem ocorrido 
de forma crescente nas últimas décadas, 
por vários fatores que serão detalhados ao 
longo do trabalho, a sociedade está mais 
consciente da importância das experiências 
na primeira infância. Pesquisas científicas 
sobre o desenvolvimento infantil apontam a 

importância fundamental dos primeiros anos 
de vida para o desenvolvimento e melhora 
significativa do aproveitamento na educação 
básica para as crianças que cursaram uma 
boa pré-escola. A ideia que se tem hoje 
de criança enquanto sujeito, demorou 
muitos anos até ser aceita na sociedade. O 
presente artigo tem por objetivo discutir 
a trajetória da educação infantil no Brasil, 
destacando-se o caráter assistencialista, o 
caráter compensatório e a visão de infância 
predominante na sociedade atual.

PERSPECTIVA HISTÓRICA

No Brasil, segundo JÓIA (2008), define-
se a primeira infância geralmente como o 
período que vai até os seis anos de idade, 
mesmo que a Convenção sobre os Direitos 
da Criança (ONU) proponha estender até a 
idade de oito anos (UNICEF, 2006). 

Segundo o Estatuto da criança e do 
adolescente (Lei no. 8.6069, de 13/07/90), 
em seu Art. 2º “Considera-se criança, para 
os efeitos desta Lei, a pessoa até doze 
anos de idade incompletos...”Philippe Ariés 
(1981), em sua obra História Social da 
Criança e da Família, aponta que o conceito 
ou a ideia que se tem da infância foi sendo 
historicamente construído e que a criança, 
por muito tempo, não foi vista como um ser 
em desenvolvimento, com características e 
necessidades próprias, e sim como um adulto 
em miniatura. Nesse sentido, a história da 
infância surge como possibilidade para muitas 
reflexões sobre a forma como entendemos e 
nos relacionamos atualmente com a criança. 
Assim, a história da criança contada por 



Revista Educar FCE - Abril 2018

640

Ariés (1981), destaca que as crianças foram 
tratadas como adultos em miniatura: na 
sua maneira de vestir-se, na participação 
ativa em reuniões, festas e danças. Os 
adultos se relacionavam com as crianças 
sem discriminações, falavam vulgaridades, 
realizavam brincadeiras grosseiras, todos 
os tipos de assuntos eram discutidos na 
sua frente, inclusive a participação em 
jogos sexuais. Isto ocorria porque não 
acreditavam na possibilidade da existência 
de uma inocência pueril, ou na diferença de 
características entre adultos e crianças: “...
no mundo das fórmulas românticas, e até 
o fim do século XIII, não existem crianças 
caracterizadas por uma expressão particular, 
e sim homens de tamanho reduzido.” (ARIÉS, 
1981, p. 51). Ariés (1981) identifica a ausência 
de um sentimento da infância até o fim do 
século XVII, quando teria então iniciado uma 
mudança considerável neste cenário. 

Entre os séc. XVII e XVIII, a educação da 
criança das classes burguesas e aristocráticas 
segue por três fases diferentes: a colocação 
da criança na casa de uma ama, o retorno 
ao lar e depois à partida para o convento 
ou internato. A criança viverá no máximo, 
em média, cinco ou seis anos sob o teto 
paterno, o que não significa que viverá com 
os pais, sendo comum nesta época à criança 
conviver com o abandono moral e afetivo. 
Quando as crianças retornam das casas das 
amas são imediatamente confinadas a uma 
governanta, até por volta de sete anos. Em 
seguida, se for menino, é entregue a um 
preceptor. As meninas continuam confinadas 
aguardando um marido, e quando não 
conseguem o destino é o convento. Ariés 

(1981) destaca, ainda, que foram séculos de 
altos índices de mortalidade e de práticas de 
infanticídio. As crianças eram jogadas fora 
e substituídas por outras sem sentimentos, 
na intenção de conseguir um espécime 
melhor, mais saudável, mais forte que 
correspondesse às expectativas dos pais e 
de uma sociedade que estava organizada em 
torno dessa perspectiva utilitária da infância. 
O sentimento de amor materno não existia, 
como uma referência à afetividade. A família 
era social e não sentimental. Assim, as 
crianças sadias eram mantidas por questões 
de necessidade, mas a mortalidade também 
era algo aceito com bastante naturalidade. 
(ARIÉS, 1981, p. 56) 

No século XIV, devido ao grande 
movimento da religiosidade cristã, surge 
a criança mística ou criança anjo. “... essa 
imagem da criança associada ao Menino 
Jesus ou Virgem Maria, causa consternação, 
ternura nas pessoas.” (OLIVEIRA, 1999, p. 
22). 

As mudanças com relação ao cuidado 
com a criança, só vêm ocorrer mais tarde, 
no século XVII, com a interferência dos 
poderes públicos e com a preocupação 
da Igreja em não aceitar passivamente o 
infanticídio, antes secretamente tolerado. 
Preservar e cuidar das crianças seriam 
trabalhos realizados exclusivamente pelas 
mulheres, no caso, as amas e parteiras, que 
agiriam como protetoras dos bebês, criando 
uma nova concepção sobre a manutenção 
da vida infantil. “... como se a consciência 
comum só então descobrisse que a alma da 
criança também era imortal. É certo que essa 
importância dada à personalidade da criança 
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se ligava a uma cristianização mais profunda 
dos costumes.” (ARIÉS, 1981, p. 61).

O conceito de criança foi se transformando 
à medida que se modificavam também, as 
relações de produção. E é no bojo dessas 
transformações sociais – urbanização e 
proletarização – que se constitui a família 
nuclear, a qual além de outras atribuições 
encarrega-se do cuidado com a criança 
pequena.

Dessa forma, surgiram medidas para 
salvar as crianças. As condições de higiene 
foram melhoradas e a preocupação com a 
saúde das crianças fez com que os pais não 
aceitassem perdê-las com naturalidade. 
Consequentemente, houve a necessidade 
da imposição de regras e normas na nova 
educação e a formação de uma criança melhor 
doutrinada, atendendo à nova sociedade 
que emergia. Tal concepção de indivíduo que 
aparece faz com que a criança seja alvo do 
controle familiar ou do grupo social em que 
ela está inserida.

Com o surgimento desse novo homem, 
moderno aparecem também as primeiras 
instituições educacionais, permitindo a 
concepção de que os adultos compreenderam 
a particularidade da infância e a importância 
tanto moral como social e metódica das 
crianças em instituições especiais, adaptadas 
a essas finalidades. (ARIÉS, 1981, p. 193).

Com a evolução nas relações sociais, que 
se estabelece na Idade Moderna, a criança 
passa a ter um papel central nas preocupações 
da família e da sociedade. A nova percepção 
e organização social fizeram com que os 
laços entre adultos e crianças, pais e filhos, 
fossem fortalecidos. A partir deste momento, 

a criança começa a ser vista como indivíduo 
social, dentro da coletividade, e a família 
têm grande preocupação com sua saúde e 
sua educação. Tais elementos são fatores 
imprescindíveis para a mudança de toda a 
relação social. 

Ainda segundo o autor, no capitalismo, 
com as mudanças científicas e tecnológicas, 
a criança precisava ser cuidada para uma 
atuação futura. A sociedade capitalista, através 
da ideologia burguesa, caracteriza e concebe 
a criança como um ser: a histórico, acrítico, 
fraco e incompetente, economicamente não 
produtivo, que o adulto deve cuidar. Isso 
justifica a subordinação da criança perante 
o adulto. Na educação, cria-se o primário 
para as classes populares, de pequena 
duração, com ensino prático para formação 
de mão-de-obra; e o ensino secundário para 
a burguesia e para a aristocracia, de longa 
duração, com o objetivo de formar eruditos, 
pensantes e mandantes. No final do século 
XIX, difunde-se o ensino superior na classe 
burguesa. Por causa da fragmentação 
social, a escola popular se tornou deficiente 
em muitos aspectos. O padrão de criança 
era a criança burguesa, mas nem todas 
eram burguesas, nem todas possuíam uma 
bagagem familiar para ser aproveitada pelo 
sistema educacional. E para resolver esse 
problema, criaram-se os programas de cunho 
compensatório para suprir as deficiências de 
saúde, nutrição, educação e as do meio sócio 
cultural.

De acordo com Kramer (2007, p.23), 
as aspirações educacionais aumentam 
à proporção em que se acredita que a 
escolaridade poderá representar maiores 
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ganhos, o que provoca frequentemente a 
inserção da criança no trabalho, simultâneo 
à vida escolar. E acrescenta que ao recorrer 
aos estudos históricos da educação brasileira 
constatou-se que a educação, em especial 
a elementar de quatro anos, passou a ser 
considerada dever de Estado e direito dos 
cidadãos apenas nos últimos cinquenta anos. 
(KRAMER, 2007, p.17)

ORIGEM E EVOLUÇÂO DAS 
CRECHES

As primeiras creches surgiram no século 
XIX na Europa, e no início do século XX 
no Brasil, precedidas pela estruturação 
do capitalismo, a crescente urbanização 
e a necessidade de reprodução da força 
de trabalho composta por seres capazes, 
nutridos, higiênicos e sem doenças. Foram 
criadas por associações ou organizações 
sociais, religiosas ou filantrópicas compostas 
por grupos femininos. Tinham como objetivo 
explícito, o atendimento aos filhos das 
trabalhadoras. Todavia, a sua prática refletia 
uma preocupação voltada menos a liberar a 
mulher para o trabalho e mais a reforçar seu 
lugar no lar e com os filhos. 

Ao mesmo tempo em que surgiu para 
atender à necessidade da mulher operária 
por não ter esta alternativa quanto ao 
lugar para deixar os seus filhos, a creche 
surgiu também para atender os filhos das 
“mães incompetentes”, assim consideradas 
por não serem boas donas-de-casa e não 
cuidarem adequadamente de seus filhos, 
não evitando os perigos que pudessem 
levá-los à vagabundagem e à morte. Desta 

forma, caracterizou-se como uma relação de 
favor entre as associações provedoras e as 
famílias. Promovia-se a ideologia da família 
ao mesmo tempo em que se salientava a 
incompetência daquelas que se utilizavam 
das creches. (HADDAD, 1991, p.20).

No entanto, no capítulo: “As primeiras 
propostas de instituições pré-escolares no 
Brasil”, Kulmann Jr. (2007, p.79) considera 
que no ano de 1899 ocorreram dois fatos que 
são considerados marco inicial: fundação do 
Instituto de proteção e assistência à Infância 
do Rio de Janeiro e foi o ano de inauguração 
da creche brasileira da Companhia de Fiação 
e Tecido Corcovado (RJ), a primeira creche 
brasileira para filhos de operários que se tem 
registro. Kulmann Jr (2007, p. 87) cita que 
Sônia Kramer atribui ao período inicial do 
atendimento pré-escolar, chamado por ela de 
fase pré-1930, um caráter de atendimento 
médico sanitário. No mesmo sentido as 
creches teriam sido implantadas pelos 
médicos, aliados às mulheres burguesas, 
nos interesses do movimento higienista e 
visando ao atendimento às trabalhadoras 
domésticas.

Historicamente no Brasil, a educação 
infantil se desenvolveu em duas diferentes 
modalidades de atendimento, pois os 
contextos de demandas eram distintos. Por 
um lado, surgiram os jardins de infância 
(precursores das pré-escolas), inspirados 
em modelos desenvolvidos em outros 
países, voltados às crianças de famílias mais 
abastadas, o que foi chamado “A tendência 
romântica: A pré-escola sendo um jardim, as 
crianças são flores ou sementes e a professora 
a jardineira – A educação deveria favorecer o 
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desenvolvimento natural.” (KRAMER, 2007, 
p.25), e, por outro, as creches destinadas 
às crianças das camadas trabalhadoras – 
especialmente da recém-classe operária 
brasileira – de cunho essencialmente 
assistencialista. A segunda foi, durante muito 
tempo, caracterizada como uma instituição 
para abrigar e salvar crianças (pobres) cujas 
famílias, consideradas desajustadas, não 
possuíam estrutura para fazê-lo. 

Assim, a maior preocupação das propostas 
presentes nas creches era com a higiene, 
considerada extremamente precária entre as 
camadas populares, e com a saúde, tendo em 
vista o altíssimo grau de mortalidade infantil.  
Não tiveram um caráter educacional e sim 
assistencialista sem a preocupação com a 
educação. (JÓIA, 2000, p. 4) Essa vinculação, 
segundo Rosemberg (2007), trouxe pesadas 
consequências à instituição, tanto na 
perspectiva de sua expansão, como na busca 
de sua identidade, uma vez que o serviço era 
visto como emergencial e provisório. 

A expansão da pré-escola se dá em um 
contexto de difusão da teoria da privação 
cultural e da proposta da educação 
compensatória, transformando o espaço que 
anteriormente valorizava mais a recreação e 
a socialização, em um local de preparação da 
criança para a escola regular (o lema passa 
ser o combate ao fracasso escolar). Enquanto 
isso, as creches permaneceram no âmbito do 
bem estar social, cuja função prioritária era a 
guarda da criança; e foi durante muito tempo 
concebida como substituta materna, ou seja, 
como uma instituição que acolhia crianças 
enquanto suas mães trabalhavam fora de 
casa.

Na década de 60, um novo discurso 
chegou às creches: um discurso baseado nas 
teorias da privação cultural. A creche, então, 
recebeu uma nova função: compensar as 
deficiências bio-psico-culturais apresentadas 
no desenvolvimento da criança. De acordo 
com Adelaide Jóia (2000), em seu texto 
Cuidar e Educar: Determinantes Históricos e 
tendências atuais, também nas décadas de 
60 e 70 o advento da revolução cultural, dos 
movimentos sociais, dos ideais de liberdade, 
de vida em comunidade, acabam por 
influenciar o comportamento educacional 
e a mulher passa a ocupar maior espaço na 
esfera pública, a questionar sobre seu papel 
– exclusivo – no cuidado e educação das 
crianças e começa a propor responsabilidade 
social compartilhada, utilizando como slogan 
“o filho não é só da mãe”. Essa mobilização 
que envolve donas de casa, feministas, 
clubes de mães, sociedade amigos de bairro 
e partidos políticos acaba por impulsionar 
o movimento de luta por creches, não mais 
como mal necessário e, sim, como serviço de 
qualidade, como instituição de direito e de 
educação das crianças e das mães. 

Novas categorias profissionais foram 
introduzidas como, por exemplo, professores 
recreacionistas, psicólogos e pedagogos. 
Foram adotadas medidas de reorganização, 
houve redistribuição do espaço, diminuição 
do tempo de espera da criança na fila por 
uma vaga, e ênfase na sua autonomia e 
independência. (HADDAD, 1991).

A década de 70 caracterizou-se pela 
eclosão de vários movimentos sociais e, em 
alguns lugares, a creche ganhou enfoque 
diferente, passando a ser reivindicada como 
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um direito da mulher-operária. No Estado 
de São Paulo, reivindicada por mulheres das 
camadas populares, ganhou aceitação por 
parte do Estado pela sua função reconhecida 
de guarda e assistência às crianças pobres, 
ficando subordinada à Secretaria do Bem-
Estar Social. O consenso era que apenas 
crianças necessitadas, órfãs, abandonadas, 
enfim, filhas de famílias com problemas, 
deveriam ser educadas e cuidadas em 
instituições coletivas e que a educação e 
o cuidado da criança pequena constituíam 
preocupações da vida privada das famílias 
especialmente das mães.  Porém, o 
reconhecimento da cidadania plena das 
mulheres abriu o leque de possibilidades para 
o controle da natalidade e sua participação 
no mercado de trabalho. Hoje, 62,5% das 
mulheres brasileiras trabalham fora de casa 
(PNAD 2007).  Para as famílias brasileiras, de 
todo o tipo de organização, o trabalho da mãe 
se tornou imprescindível para a manutenção 
da qualidade e do padrão de vida. Além disso, 
vem ocorrendo um aumento das “famílias 
chefiadas” por mulheres: 23,5% em 2007 
(PNAD, 2007).

No Brasil, a oferta de vagas em creches tem 
forte ligação com o ingresso das mulheres no 
mercado de trabalho, cresce a necessidade 
de alguém que cuide das crianças enquanto 
as mães estão fora trabalhando.

Segundo Haddad (2001, p.2), o Brasil 
foi palco de diversos movimentos sociais 
no final dos anos 1970, em plena ditadura 
militar, resultando na abertura política. O 
Movimento de Luta por Creches defende um 
novo conceito de creche como uma questão 
de direito, em oposição à tradição caritativa 

e de custódia. Em São Paulo, onde esse 
movimento teve origem, a resposta do poder 
público foi bastante expressiva. Implantou-
se um programa de expansão da rede pública 
de creches, que até hoje é a maior da América 
Latina. 

Dois aspectos merecem especial 
consideração: o primeiro é que a ampliação 
de serviços nesse período decorre de uma 
demanda social endógena e espontânea na 
maioria dos países ocidentais; o segundo, é 
que as reivindicações dos movimentos foram 
incorporadas às políticas sociais, mais do que 
às políticas educacionais. O movimento de 
mulheres, em muitos países, teve o importante 
papel de acenar com novas possibilidades 
de socialização extra parental, inaugurando 
um novo conceito de atendimento infantil 
– um serviço educacional, não filantrópico, 
de direito da criança, da mulher, da família 
– em consonância com as profundas 
transformações de valores, atitudes, práticas 
e papéis que permearam as décadas que se 
seguiram. Possivelmente, esse novo conceito 
foi o embrião do que é chamado agora de 
“educação e cuidado infantil”, o precursor de 
um modelo moderno de socialização extra 
familiar com componentes profissionais e 
educacionais, capaz de atender tanto às 
necessidades de cuidado e educação da 
criança quanto às necessidades sociais, 
ocupacionais e familiares dos pais. Com 
maior ou menor sucesso, o setor social 
procurou responder a questões cruciais da 
vida moderna que o sistema de ensino nem 
sempre se dispôs ou foi capaz de responder, 
como, por exemplo, a atenção aos menores 
de três anos, a necessidade de período 
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integral e o envolvimento das famílias. 
A década de 1980 pode ser considerada 

um divisor de águas na trajetória da educação 
infantil brasileira; foi marcada pelas lutas 
sociais (Movimento de Luta por Creches), 
pela movimentação de profissionais ligados 
à pesquisa e ao atendimento à infância, 
que discutiam creche e pré-escola no 
mesmo campo temático, visando o pleno 
desenvolvimento da criança, e também 
pela Constituição Federal de 1988 que 
reconheceu como direito da criança e dever 
do Estado o acesso à educação em creches e 
pré-escolas, como lemos no art.208 “O dever 
do Estado com educação será efetivado 
mediante garantia de: ... IV – atendimento 
em creche e pré-escola às crianças de zero 
a seis anos.” (Constituição Brasileira, 1988, 
cap. III, art. 208, inciso IV).

De acordo com Haddad (1991), a questão 
da creche avançou muito no Brasil nos 
últimos anos. Vários setores da sociedade 
(grupos ligados aos movimentos populares, 
representantes dos Conselhos da Condição 
Feminina, a comunidade acadêmica, 
profissionais que atuam nos programas pré-
escolares) passaram a reivindicar creches e 
pré-escolas como um direito à educação das 
crianças de todas as camadas sociais.

Para Campos (2006), em seu artigo A 
qualidade da Educação Infantil brasileira, 
os motivos que justificam a crescente 
importância que vem sendo conferida 
à Educação Infantil são de naturezas 
diversas. Em primeiro lugar, decorrem das 
mudanças ocorridas no papel da mulher na 
sociedade moderna. Em segundo, na forma 
como as crianças vivem sua infância nas 

nações industrializadas. Em terceiro, estão 
fundamentadas na evolução das pesquisas 
científicas sobre o desenvolvimento infantil, 
as quais apontam a enorme importância 
dos primeiros anos de vida para o 
desenvolvimento e melhora significativa do 
aproveitamento na escola primária para as 
crianças que cursaram uma boa pré-escola, 
especialmente para alunos de baixa renda. 
Verificou-se uma grande alteração na atitude 
da sociedade a respeito da assistência à 
criança. Existe hoje a compreensão de que 
na infância esta a base para a saúde mental 
e finalmente, para a maturidade em termos 
do adulto que pode identificar-se com a 
sociedade, sem perder o sentido de sua 
importância pessoal. (WINNICOTT, 2008, 
p.21)

Nos anos 90, a educação infantil em 
creches e pré- escolas passou a ser, ao menos 
do ponto de vista legal, um dever do Estado 
e um direito da criança (artigo 208, inciso IV). 
O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 
1990, destaca também o direito da criança 
a este atendimento. Reafirmando essas 
mudanças, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei no 9.394, promulgada 
em dezembro de 1996, estabelece de forma 
incisiva o vínculo entre o atendimento às 
crianças de zero a seis anos e a educação, 
na medida em que considera, pela primeira 
vez na história de nosso país, a educação 
infantil como primeira etapa da educação 
básica, e traz também o debate em torno da 
dicotomia cuidar e educar, na perspectiva da 
sua integração.

Nesse momento histórico percebe-
se, ao menos do ponto de vista legal, uma 
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tendência de integração entre o cuidar e o 
educar, na medida em que a instituição que 
acolhe a criança quer seja a creche, quer seja 
a pré-escola faz na perspectiva do direito 
e não mais do “favor”; e que famílias e 
instituições têm que ser parceiras e atuar de 
forma que uma seja complementar à outra.  
Aparecem, ao longo do texto, diversas 
referências específicas à educação infantil. 
Essa definição legal introduziu mudanças 
importantes: 1) agregou as creches para 
crianças de zero a três anos aos sistemas 
educacionais; 2) definiu como formação 
mínima para os professores o curso de 
magistério no nível médio e como meta, a 
formação em nível superior; 3) estabeleceu 
claramente a responsabilidade do setor 
público com respeito à oferta de vagas na 
Educação Infantil, respeitando a opção das 
famílias, ou seja, sem o caráter obrigatório 
que caracteriza o Ensino Fundamental; 4) 
adotou um critério universal – o da idade 
– para diferenciar a creche da pré-escola, 
esta última dirigida às crianças entre quatro 
e seis anos de idade. A legislação também 
determinou que os municípios devessem, 
prioritariamente, atender à Educação Infantil 
e ao Ensino Fundamental.

No título III, Do Direito à Educação e do 
Dever de Educar, art. 4o, IV, se afirma que: 
“O dever do Estado com educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia 
de atendimento gratuito em creches e pré-
escolas às crianças de zero a seis anos de 
idade”. Tanto as creches para as crianças de 
zero a três anos como as pré-escolas, para as 
de quatro a seis anos, são consideradas como 
instituições de educação infantil. A distinção 

entre ambas é feita apenas pelo critério de 
faixa etária.

Segundo o Referencial Curricular 
Nacional de Educação Infantil. (I, 1998, 
p.11) a educação infantil será oferecida em: 
I - creches ou entidades equivalentes para 
crianças de até três anos de idade; II - pré-
escolas, para as crianças de quatro a seis 
anos.

O Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil adota a mesma divisão por 
faixas etárias contemplada nas disposições 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
da Educação Nacional, de 1996. Embora 
arbitrária do ponto de vista das diversas 
teorias de desenvolvimento, buscou-se 
apontar possíveis regularidades relacionadas 
aos aspectos afetivos, emocionais, 
cognitivos e sociais das crianças das faixas 
etárias abrangidas. No entanto, em alguns 
documentos fez-se uma diferenciação para 
os primeiros 12 meses de vida da criança, 
considerando-se as especificidades dessa 
idade. 

A educação infantil é considerada 
a primeira etapa da educação básica, 
segundo LBDEN/96 (título V, capítulo II, 
seção II, art. 29), tendo como finalidade o  
desenvolvimento integral da criança até  
seis anos de idade. O texto legal marca ainda 
a complementaridade entre as instituições 
de educação infantil e a família, indica o 
reconhecimento, dos direitos da criança, que 
incluem o direito à educação de qualidade 
desde os primeiros anos de vida. Tais direitos 
vêm sendo conquistados e reafirmados graças 
à mobilização das mulheres, dos educadores 
e de todos aqueles que desejam viver em 
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sociedades mais justas e democráticas. A 
educação infantil passa a ser vista por um 
novo ângulo, valorizando-se a criança e a 
sua cultura, considerando-a ativa e capaz 
de construir o seu próprio conhecimento. 
O professor passa a assumir um novo papel, 
o de mediador entre a criança e o mundo. 
A família é co-participante do processo 
de ensino-aprendizagem. Os conteúdos 
são desenvolvidos de maneira lúdica, 
respeitando-se a bagagem cultural de cada 
um.

Esta sociedade, esta nova família, esta 
nova mãe, esta nova mulher, este novo filho, 
esta nova criança precisam de uma instituição 
social que, fora do espaço doméstico, 
complemente e enriqueça o educar/cuidar. A 
educação e o cuidado dispensados em casa, 
pela família, continuam sendo considerados 
necessários, mas não mais suficientes. Daí 
as creches e as pré-escolas, daí a educação 
infantil. Daí a Constituição reconhecer à 
criança pequena o direito à educação que 
passa, também, a ser um dever do Estado 
e de toda a sociedade. Poucos e esparsos 
eram os sinais de que educar/ cuidar de 
crianças pequenas era uma tarefa de toda a 
sociedade.

De acordo com Rosemberg (2007), 
estamos entrando em uma nova etapa da 
educação infantil brasileira após a aprovação 
do FUNDEB.  A Emenda Constitucional nº 
53, de 19 de dezembro de 2006, institui o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação Fundamental 
– FUNDEF, fundo de natureza contábil, 
regulamentado pela Medida Provisória nº 

339, posteriormente convertida na Lei nº 
11.494/2007, na qual se transforma em 
FUNDEB. Sua implantação foi iniciada em 1º 
de janeiro de 2007, de forma gradual, com 
previsão de ser concluída em 2009, quando 
estará funcionando com todo o universo de 
alunos da educação básica pública presencial 
e os percentuais de receitas que o compõem 
terão alcançado o patamar de 20% de 
contribuição. O Fundeb substituiu o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério 
- Fundef, que só previa recursos para o 
ensino fundamental. Os recursos do Fundo 
destinam-se a financiar a educação básica 
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(creche, pré-escola, ensino fundamental, 
ensino médio e educação de jovens e 
adultos). Sua vigência é até 2020, atendendo, 
a partir do terceiro ano de funcionamento, 
47 milhões de alunos. Para que isto ocorra, 
o aporte do governo federal ao Fundo, de 
R$ 2 bilhões em 2007, aumentará para R$ 
3 bilhões em 2008, R$ 5 bilhões em 2009 e 
10% do montante resultante da contribuição 
de estados e municípios a partir de 2010. 

Quando a mobilização por Educação 
Infantil atingiu o Brasil os educadores não 
tinham um modelo firmado, não sabiam como 
fazer. Acreditavam em soluções milagrosas. 
Conheciam a escola primária como educação 
para a infância e orfanatos como instituições 
para a infância pobre. Daí terem abrigado 
experiências nem sempre favoráveis às mães 
e às crianças, segundo Rosemberg (2007). A 
autora avalia que foi a Educação Infantil que 
trouxe, para a educação brasileira, a proposta 
de educar e cuidar. É uma experiência 
completamente nova, para o sistema 
educacional público brasileiro, esta de acolher 
crianças tão pequenas, especialmente os 
bebês. Ela traz a tona questionamentos que 
desde os anos 70 fazem parte das tensões 
geradas pelas novidades e perplexidades da 
revolução cultural e social na sociedade e no 
sistema educacional brasileiro. Seria o cuidar 
uma função tão digna quanto o educar? 
E como educar crianças tão pequenas? A 
creche é uma escola? A educadora da creche 
é ou não é professora? Como deve ser sua 
formação? Precisa de curso superior para 
trocar fraldas e dar mamadeira? Não basta 
ser mulher para desempenhar estas funções? 
Mas, de fato é bom mesmo para a criança 

pequena ir para a creche? E ela acrescenta 
que “Apesar de fundamental, por estabelecer 
as bases de uma concepção nacional de 
Educação Infantil, o consenso estabelecido 
pela Constituição de 1988 e pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente foi superficial”. 

Para Rosemberg (2007) “A nova lei 
do FUNDEB aporta recursos para que a 
perversidade do sistema seja parcialmente 
corrigida e que ocorra expansão da oferta de 
vagas em Educação Infantil com qualidade e 
equidade”.

Atualmente, mesmo após os avanços 
conquistados com a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, ainda observamos certa 
dificuldade na concepção das funções da 
Educação Infantil. As práticas herdadas 
historicamente continuam a influenciar a 
atuação dos profissionais, principalmente 
nas creches.
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Lilian Silvana Minho 
Zanetta

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vimos historicamente no Brasil, a educação 
infantil se desenvolveu em duas diferentes modalidades de 
atendimento, os jardins de infância instituição privada, e as 
creches destinadas às crianças das camadas trabalhadoras 
que foi durante muito tempo, concebida como substituta 
materna e para a guarda da criança. Foi a partir da década de 
70, com as várias conquistas femininas entre elas a inserção 
da mulher no mercado de trabalho, que a mulher passa a 
propor responsabilidade social compartilhada no cuidado de 
seus filhos, este fato impulsiona o movimento de luta por 
creches com serviços de qualidade, como direito das mães 
trabalhadoras e das crianças pela educação.

Passamos por um momento de transição, atualmente 
o número de mulheres que precisam sair de casa para 
trabalhar é muito grande, deixando a educação de seus 
filhos sob a responsabilidade de terceiros. Porém, a luta por 
creches assume uma nova característica que transcende a 
necessidade da mãe ou da nova família, como descrevemos 
anteriormente, para constituir-se como direito da criança. 
Direito a socializar-se, a ampliar seus conhecimentos, a 
produzir cultura em vários ambientes, não apenas junto à 
família. O professor precisa ter consciência do seu trabalho 
enquanto uma função também social. É preciso valorizar 
a infância como ela é e conhecer suas diferentes fases de 
maneira a oferecer uma educação adequada e compatível 
com a criança.

A Educação Infantil não pode ser mais considerada  
como um lugar de cuidados básicos de higiene e boa  
educação, ou como um curso preparatório para o ingresso  
no ensino fundamental. A escola, inclusive a de educação 
infantil, deve preparar o aluno para ser um cidadão 
participativo e consciente na sociedade onde vive.
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Especialista em Arte, Educação 
e Terapia pela Faculdade de 
Tecnologia Ciências e Educação 
(2015); Professor de Educaçao 
Infantil na Prefeitura de São 
Paulo.
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EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
RESUMO: Este trabalho buscou por objetivo, por meio de uma análise de obras e concepções 
de autores, compreender e refletir sobre como as práticas pedagógicas desenvolvidas no 
ambiente escolar, contribuem para a formação do cidadão crítico, autônomo. A educação é 
caracterizada por uma busca de valores, e a escola tem papel importante nesse sentido, como 
mediadora, proporcionando trocas de conhecimentos, informações e experiências vividas. A 
pesquisa partiu da necessidade de se compreender como a educação promove um ambiente 
reflexivo para o aluno. E para atingir aos objetivos, buscou-se por meio de uma pesquisa 
bibliográfica, realizar o levantamento de dados pertinentes ao tema. A pesquisa teve aporte 
teórico de autores como Brandão (2007), FREIRE (1987) e MAZINI (2006) que tratam sobre 
a educação e a busca pela cidadania. Foi possível concluir que a escola tem importante papel 
enquanto libertadora, para que os alunos descubram a sua real capacidade de perceber o 
mundo em que vivem. Educar para a cidadania é trazer nos modelos de educação, concepções 
e práticas ligadas à realidade do aluno, fazendo o pensar e refletir sobre o mundo o que o 
cerca. Neste processo de descobertas e reflexões o educando analisa e atua criticamente 
diante da realidade. Esta abordagem faz da escola um espaço democrático que permite 
ao aluno e outros a manifestar seus conhecimentos e experiências de vida. Promovendo 
assim uma interação dentro e fora da escola, com objetivos de construir uma consciência de 
direito à cidadania.

Palavras-Chave: Cidadania; Libertadora; Educação; Sociedade; Cidadãos.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo 
abordar o tema da Educação no que diz 
respeito à educação para a cidadania. 
Nesse sentido, trata-se de um estudo, que 
contemple educação, a partir da construção 
do ser cidadão reflexivo.

A educação é um direito garantido por 
lei, para crianças e adolescentes, desde 
a educação básica até o Ensino Médio. E 
para se pensar em educação, é necessário 
compreender o aluno como indivíduo com 
todas as suas especificidades, e compreender 
as experiências já vivenciadas por eles.

Partindo dessas questões, a pesquisa se 
faz necessária a fim de buscar esclarecer 
o questionamento de como as práticas 
educacionais, se constituem e se apresentam 
a fim de se estabelecer uma educação para a 
cidadania, criando um aluno reflexivo e ativo 
em seus direitos.

A educação é caracterizada por uma 
busca de valores, e a escola tem papel 
importante nesse sentido, como mediadora, 
proporcionando trocas de conhecimentos, 
informações e experiências vividas. Assim, o 
objetivo da pesquisa, é compreender como 
práticas na educação contribuem para a 
formação da cidadania. Como objetivos 
específicos, a pesquisa tem por meta trazer o 
conceito dos termos educação e cidadania e 
elencar as práticas educacionais necessárias 
para que a educação seja capaz de despertar 
no aluno o desejo a buscar respostas para seu 
aprendizado, tornando-o um ser reflexivo e 
cidadão.

Diante do exposto, a pesquisa se dará de 

forma de bibliográfica, com levantamento de 
dados, e não posso deixar de citar o nome do 
principal educador brasileiro do século XX, 
Paulo Freire, a quem foi minha inspiração e 
uma das principais fontes de pesquisa para 
este trabalho, incluindo duas de suas obras, 
Pedagogia do Oprimido (1987) e Pedagogia 
da Autonomia, 2011.

O QUE É EDUCAÇÃO

A educação é um dos instrumentos mais 
importantes na nossa sociedade, e ela nasce 
antes mesmo de irmos para a escola. 

Ninguém escapa da educação. Em casa, 
na rua, na igreja ou na escola, de um modo 
ou de muitos todos nós envolvemos pedaços 
da vida com ela: para aprender, para ensinar, 
para aprender-e-- ensinar. Para saber, para 
fazer, para ser ou para conviver, todos os 
dias misturamos a vida com a educação. Com 
uma ou com várias: educação? Educações. 
(BRANDÃO, 2007, p.7)

A educação, em sua totalidade, se dá em 
espaços diversos, e de diferentes modos. 
De acordo com a cultura, a religião e a 
especificidade de cada povo. Dessa forma, 
não podemos restringir a educação ao espaço 
escolar. Pois quando chegam à escola os 
alunos já possuem saberes e aprendizados, 
que vão para além dos muros da escola.

Existe a educação de cada categoria de 
sujeitos de um povo; ela existe em cada 
povo, ou entre povos que se encontram. 
Existe entre povos que submetem e 
dominam outros povos, usando a educação 
como um recurso a mais de sua dominância. 
Da família à comunidade, a educação existe 
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difusa em todos os mundos sociais, entre 
as incontáveis práticas dos mistérios do 
aprender; primeiro, sem classes de alunos, 
sem livros e sem professores especialistas; 
mais adiante com escolas, salas, professores 
e métodos pedagógicos. (BRANDÃO, 2007, 
p.9)

A educação, nesse sentido, não é algo  
que pode ser limitada, em seus primórdios, 
não era concebida no modelo que temos 
hoje, com espaços específicos denominados 
de escola, ela nasce de uma necessidade  
de se ensinar para os mais novos a  
sabedoria dos mais velhos, e isso já ocorria 
desde as aldeias indígenas, como descreve 
o autor Carlos Brandão (2007), em seu livro 
O que é Educação. O aprendizado passado 
de gerações à gerações se dá por meio das 
vivências, “a criança vê, entende, imita e 
aprende com a sabedoria no próprio gesto 
de fazer a coisa” (BRANDÃO, 2007, p.18). 
Dessa forma podemos concluir baseado no 
estudo do autor que:

“Não há uma forma única nem um único 
modelo de educação; a escola não é o único 
lugar onde ela acontece e talvez nem seja o 
melhor; o ensino escolar não é a sua única 
prática e o professor profissional não é o seu 
único praticante.”(BRANDÃO, 2007, p.9)

CIDADANIA – 
CONCEITUANDO

Cidadania é um termo que abrange uma 
gama de direitos e deveres do ser humano, 
enquanto ser social. Segundo o dicionário 
online, Cidadania é Condição de quem possui 
direitos civis, políticos e sociais, que garante 

a participação na vida política. Nesse sentido, 
garante ao indivíduo, o direito a participar 
meio social em que vive.

A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos garante três princípios básicos que 
levam à cidadania, Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade. Dentro desses três princípios, 
estão explícitos e implícitos, que cada cidadão 
deve ser ativo na sociedade, participando e 
colaborando para bem-estar próprio e do 
outro.

A cidadania é o próprio direito à vida no 
sentido pleno. Trata-se de um direito que 
precisa ser construído coletivamente, não só 
em termos do atendimento às necessidades 
básicas, mas de acesso a todos os níveis  de 
existência, incluindo o mais abrangente, o 
papel do(s) homem(s) no Universo. (MANZINI, 
2006, p.12)

Pode-se considerar que a cidadania, 
assim como a educação, está associada 
enquanto um direito fundamental ao ser 
humano, e deve, portanto, contribuir para 
o desenvolvimento da sociedade e dos 
integrantes envolvidos.

Buscando em relatos históricos, podemos 
observar que a cidadania foi instaurada 
e usada antigamente como ferramenta 
controladora, daqueles que detém poderes 
para os que eram dominados. A Cidadania 
veio como um direito a todos, mas os 
dominantes regulavam o tipo de poder que 
essas pessoas poderiam ser sendo então 
este um direito velado.

Nesse sentido, o marxismo - movimento 
de luta a classe dominante - veio com 
grande contribuição, a fim de revolucionar 
e transformar a sociedade burguesa, em 
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uma sociedade para aqueles que eram o 
grande grupo social, mas excluídos – a classe 
trabalhadora dominante. 

Pode-se imaginar o marxismo como 
um corpo teórico que deseja revoluciona, 
transformar a sociedade burguesa, que 
explora e domina, para retomar os caminhos 
primordiais em que o trabalho é libertador. 
[...] Marx avança na questão da cidadania 
ao indicar as contradições que devem ser 
superadas. (MANZINI, 2006, p.36)

Nesse sentido, a cidadania, é um direito 
conquistado, para além da vontade daqueles 
que querem controlar o poder, pois é um 
instrumento de libertação do indivíduo, que 
passa a exercer seu papel na sociedade, como 
um ser não só passivo, mas também ativo, na 
tomada de decisões e lutas de suas classes. 

É o marxismo que propões a revolução 
socialista na sua forma mais bem acabada: 
a administração da sociedade pela classe 
trabalhadora, que toma o poder e planeja 
o acesso de todos ao trabalho e aos bens 
necessários à vida. (MANZINI, 2006, p.38)

A cidadania, é nesse sentido a luta 
constante dos direitos básicos à uma 
vida digna na sociedade. Eça contempla 
o indivíduo em todas as áreas da sua vida, 
dando lhe condições para batalhar por seus 
direitos civis, políticos e sociais.

É preciso que ele [trabalhador] tenha 
acesso aos bens que complementam sua vida 
(habitação, saúde, educação) e que compõem 
os chamados direitos sociais. Mas, antes, 
é necessário que os trabalhadores tenham 
direitos políticos, e que existam mínimas 
condições democráticas para reivindicarem o 
seu direito de serem cidadãos e de, enquanto 

tal poderem batalhar por qualquer de seus 
direitos. (MANZINI, 2006, p.40)

Mas para que esse direito e essa 
consciência de lutar pelos direitos seja 
garantida, é necessário que os indivíduos 
sejam educados para isso, e nesse ponto 
entra a educação, como outro direito e 
instrumento de libertação. É nela que está 
uma das chaves para a consciência de 
cidadania explicita neste estudo.

 Por outro lado, é preciso que esses 
trabalhadores possam ser educados sobre a 
existência desses direitos, para que saibam 
o que há para construir em termos de uma 
sociedade sempre melhor. (MANZINI, 2006, 
p.41)

O estudo vai buscar compreender nesse 
sentido, o que é a educação para cidadania 
e quais os caminhos necessários para esta 
proposta educacional.

EDUCAÇÃO PARA A 
CIDADANIA

A Cidadania como já descrito, é o direito 
do indivíduo em relação à participação na 
sociedade, nesse sentido a educação para 
a cidadania “visa contribuir para que estas 
pessoas sejam formadas, a fim de se tornarem 
responsáveis, autônomas, solidárias, que 
conhecem e exercem os seus direitos e 
deveres em diálogo e no respeito pelos 
outros, com espírito democrático, pluralista, 
crítico e criativo, tendo como referência os 
valores dos direitos humanos”. (DGE, 2013, 
p1).

A escola, nesse contexto, se apresenta com 
um papel fundamental, de trazer práticas 
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educacionais, que vão promover no aluno, 
consciências reflexivas, de si e do entorno 
em que vive.

A escola constitui um importante contexto 
para a aprendizagem e o exercício da 
cidadania e nela se refletem preocupações 
transversais à sociedade, que envolvem 
diferentes dimensões da educação 
para a cidadania, tais como: educação 
para os direitos humanos; educação 
ambiental/desenvolvimento sustentável; 
educação rodoviária; educação financeira; 
educação do consumidor; educação para 
o empreendedorismo; educação para a 
igualdade de gênero; educação intercultural; 
educação para o desenvolvimento; educação 
para a defesa e a segurança/educação para a 
paz; voluntariado; educação para os media; 
dimensão europeia da educação; educação 
para a saúde e a sexualidade. (DGE, 2013, 
p.1)

Educar para a cidadania é trazer nos 
modelos de educação, concepções e práticas 
ligadas à realidade do aluno, fazendo o pensar 
e refletir sobre o mundo o que o cerca, é falar 
de assuntos atuais e sem fazer apologias, 
mas criando espaço para que cada aluno se 
adeque dentro da sociedade à sua maneira, 
conhecendo o espaço de convívio de todos. 
Uma educação pautada no respeito mútuo, 
na tolerância, no saber onde o direito do 
outro começa e o seu acaba, pois são nesses 
alunos que estão a sociedade futura, e é 
neles que cabe a construção da consciência 
de vivência em grupo.

O documento intitulado como Estratégia 
Nacional de Educação para a Cidadania traz 
algumas concepções necessárias para esse 

modelo de educação, com aprendizagens 
esperadas em cidadania e desenvolvimento.

A proposta apresentada tem em conta os 
seguintes três princípios: 

• Concepção não abstrata de cidadania; 
• Identificação de domínios essenciais em 

toda a escolaridade; 
• Identificação de competências essenciais 

de formação cidadã (Competências para 
uma Cultura da Democracia). Na abordagem 
da educação para a cidadania propõe-se 
que se atenda aos três eixos que foram 
recomendados, em 2008, pelo Documento 
do Fórum Educação para a Cidadania: 

• Atitude cívica individual (identidade 
cidadã, autonomia individual, direitos 
humanos); 

• Relacionamento interpessoal 
(comunicação, diálogo); 

• Relacionamento social e intercultural 
(democracia, desenvolvimento humano 
sustentável, globalização e interdependência, 
paz e gestão de conflitos). (Estratégia 
Nacional de Educação para a Cidadania, 
2017, p.6)

Podemos compreender que a escola, 
nesse sentido, tem o papel de instruir o 
aluno, direcioná-lo, possibilitar o espaço 
à comunicação e ao diálogo, dentro dos 
parâmetros da democracia e dos direitos 
humanos, construindo assim, alunos 
reflexivos.

Uma educação que visa os direitos e luta por 
eles, deve ser interdisciplinar, e contemplar 
os temas transversais, pois são estes que 
caracterizam a sociedade atual, e os alunos 
precisam ter acesso à essas informações. 
Para isso, o modelo de educação, pautada 
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em disciplinas tradicionais, vai contra a esta 
educação para o mundo. 

É necessária uma educação de ampliação 
de saberes, unindo todos os temas em prol de 
uma discussão, haja vista que na nossa vida, 
não separamos em disciplinas ou por temas, a 
vida é uma grande disciplina multidisciplinar, 
e a escola precisa acompanhar a sociedade 
em que está inserida, pois como está vai criar 
seres cidadãos e reflexivos, se ela mesma se 
opõe aos modelos da sociedade vivenciados.

A escola não pode ser instrumento de 
opressão, mas sim de liberdade, cabe à ela 
romper com os paradigmas impostos pela 
classe dominante, para propiciar aos seus 
alunos uma educação que o contemple em 
sua totalidade e de qualidade. Nesse sentido, 
Paulo Freire, faz uma reflexão:

Há algo, porém, a considerar nesta 
descoberta, que está diretamente ligado 
à pedagogia libertadora. É que, quase 
sempre, num primeiro momento deste 
descobrimento, os oprimidos, em lugar 
de buscar a libertação, na luta e por ela, 
tendem a serem opressores também, ou 
sub-opressores. A estrutura de seu pensar 
se encontra condicionada pela contradição 
vivida na situação concreta, existencial, em 
que se “formam”. O seu ideal é, realmente, 
ser homens, mas, para eles, ser homens, 
na contradição em que sempre estiveram 
e cuja superação não lhes está, clara, é ser 
opressores. Estes são o seu testemunho de 
humanidade. (FREIRE, 1987, p. 17)

A escola deve se opuser ao sistema 
opressor, que ainda nos dias de hoje deseja 
reprimir a cidadania, e ira favor do bem-estar 
do educando. Sendo esta, um dos principais 

apoios à cidadania e a luta por direitos dos 
indivíduos.

Libertar e possibilitar aos alunos essa 
consciência de cidadania, é criar condições 
para a liberdade de pensamentos, fazê-
los pensar, promover ações que façam 
com o que o aluno construa sua reflexão 
e noção de mundo. Não é uma doação, é 
uma construção, do próprio indivíduo, nas 
relações com o meio, consigo e com o outro.

A ação política junto aos oprimidos 
tem de ser, no fundo, “ação cultural” para 
a liberdade, por isto mesmo, ação com 
eles. A sua dependência emocional, fruto 
da situação concreta de dominação em 
que se acham e que gera também a sua 
visão inautêntica do mundo, não pode ser 
aproveitada a não ser pelo opressor, Esta é 
que se serve desta dependência para criar 
mais dependência. A ação libertadora, pelo 
contrário, reconhecendo esta dependência 
dos oprimidos como ponto vulnerável, 
deve tentar, através da reflexão e da ação, 
transformá-la em independência. Esta, 
porém, não é doação que uma liderança, por 
mais bem intencionada que seja lhes faça. 
Não podemos esquecer que a libertação dos 
oprimidos é libertação de homens e não de 
“coisas”. Por isto, se não é autolibertação – 
ninguém se liberta sozinho, também não é 
libertação de uns, feita por outros. (FREIRE, 
1987, p.30)

A educação para cidadania é uma  
educação para a liberdade, que deve, 
contudo, considerar o aluno e o meio em 
que vive, diante de suas experiências de 
vida. Não se pode dissociar o aluno de sua 
realidade, do seu atual contexto. É ensinar 
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para a vida, para que este consiga exercer a 
educação e os ensinamentos no seu dia-a-
dia, e seja capaz de localizar-se no mundo.

A educação como prática da liberdade, 
ao contrário naquela que é prática da 
dominação, implica na negação do homem 
abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, 
assim também na negação do mundo como 
uma realidade ausente dos homens. A 
reflexão que propõe, por ser autêntica, não é 
sobre este homem abstrato nem sobre este 
mundo sem homem, mas sobre os homens 
em suas relações com o mundo. Relações 
em que consciência e mundo se dão 
simultaneamente. Não há uma consciência 
antes e um mundo depois e vice-versa. “A 
consciência e o mundo, diz Sartre, se dão 
ao mesmo tempo: exterior por essência à 
consciência, o mundo é, por essência, relativo 
a ela” (FREIRE, 1987, p.40)

Desse Modo, podemos destacar que uma 
educação para a liberdade, para a cidadania, 
é uma educação que visa o diálogo, a 
compreensão do outro, uma educação de 
valores, de princípios, de respeito. 

A educação autêntica, [...] não se faz de 
“A” para “B” ou de “A” sobre “B”, mas de “A” 
com “B”, mediatizados pelo mundo. Mundo 
que impressiona e desafia a uns e a outros, 
originando visões ou pontos de vista sobre 
ele. Visões impregnadas de anseios, de 
dúvidas, de esperanças ou desesperanças 
que implícitam temas significativos, à 
base dos quais se constituirá o conteúdo 
programático da educação. (FREIRE, 1987, 
p.48)

Essa educação necessita que professor 
e aluno se compreendam, e sejam juntos, 

partes do processo educacional, é a educação 
que não distingue o aluno da sua realidade, 
mas traz todas as especificidades do ser 
humano para dentro do espaço pedagógico, 
considerando-o como ser social e reflexivo.

O PAPEL DO PROFESSOR

O professor, nesse processo, tem a função 
de mediar às relações, e de promover no seu 
aluno, uma educação que compreenda a sua 
realidade, e que possibilite uma alfabetização 
para a vida. Essa educação traz em suas 
características, socializar os indivíduos, 
e desenvolver atividades para que isso 
aconteça, pelo meio da promoção do uso da 
linguagem oral, cultural, capacitando-o aluno 
para a convivência em grupo e na sociedade.

Prática pedagógica em que o método 
deixa de ser, [...] instrumento do educador 
(no caso, a liderança revolucionária), com 
o qual manipula os educandos (no caso, os 
oprimidos) porque é já a própria consciência. 
[...] Educador e educandos (liderança e 
massas), co-intencionados à realidade, se 
encontram numa tarefa em que ambos são 
sujeitos no ato, não só de desvelá-la e, assim, 
criticamente conhecê-la, mas também no de 
recriar este conhecimento. (FREIRE, 1987, 
p.31)

A práxis se embasa no coletivo, no grupo, 
e nas construções com base um todo. Ela se 
apresenta com uma metodologia de vivências, 
produções e reproduções, baseados na 
cultura de cada aluno. Os conteúdos 
trabalhados partem da necessidade social do 
grupo. É uma educação de caráter humanista, 
deve ser dinâmica e visa à formação integra 
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do indivíduo.
Resumidamente podemos enumerar os 

objetivos da educação (...) como sendo:
a) Educação para cidadania;
b) Educação para justiça social;
c) Educação para direitos (humanos, 

sociais, políticos, culturais, etc.);
d) Educação para liberdade;
e) Educação para igualdade;
f) Educação para democracia;
g) Educação contra discriminação;
h) Educação pelo exercício da cultura, e 

para a manifestação das diferenças culturais. 
(GOHN, 2006, p.32)

O professor, nesse sentido, é um mediador 
dos saberes. É ele quem vai promover o 
diálogo e a interação no grupo, e propor 
caminhos para que o conhecimento seja 
adquirido. A autora GONH (2009), nos diz 
que:

O Educador [...] é algo mais que um 
animador cultural, [...]. Para que ele exerça 
um papel ativo, propositivo e interativo, 
ele deve continuamente desafiar o grupo 
de participantes para a descoberta dos 
contextos onde estão sendo construídos os 
textos (escritos, falados, gestuais, gráficos, 
simbólicos etc). Por isto os Educadores 
Sociais são importantes, para dinamizarem 
e construírem o processo participativo com 
qualidade. O diálogo, tematizado – não é 
um simples papo ou conversa jogada fora, 
é sempre o fio condutor da formação. Mas 
há metodologias que supõem fundamentos 
teóricos e ações práticas- atividades, etapas, 
métodos, ferramentas, instrumentos etc. 
(p.33)

O professor deve ser flexível e crítico. 

Ele auxilia na construção do trabalho, e 
promove atividades que produzem saberes 
de forma socioeducativa. A alfabetização e 
os conteúdos devem ser totalmente pensada 
para os alunos, com base em seus interesses, 
para a partir disto, pensar e planejar ações 
e estratégias. Trata-se de uma preocupação 
com a educação para socializar e incluir o 
aluno na sociedade vigente e possibilitar os 
processos de criação do aluno. 

Um educador humanista, revolucionário, 
não há de esperar esta possibilidade. Sua 
ação, identificando-se, desde logo, com a dos 
educandos, deve orientar-se no sentido da 
humanização de ambos. Do pensar autêntico 
e não no sentido da doação, da entrega do 
saber. Sua ação deve estar infundida da 
profunda crença nos homens. Crença no seu 
poder criador. (FREIRE, 1987, p.35)

A relação, entre professor e aluno, 
nesse contexto, é pautada no diálogo, na 
compreensão. É uma troca de saberes, que 
vai promover a construção dos saberes. E 
dessa troca, que respeita as limitações e as 
especificidades humanas, é que vão propiciar 
às partes envolvidas, a reflexão de mundo, 
a comunhão, a inserção na sociedade como 
agentes ativos, e capazes de transpassar 
o que lhes é imposto. Promovendo uma 
educação para a liberdade e pautada nos 
Direitos Humanos e de Cidadania.

Desta maneira, o educador já não é o que 
apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 
educado, em diálogo com o educando que, 
ao ser educado, também educa. Ambos, 
assim, se tornam sujeitos do processo em 
que crescem juntos e em que os “argumentos 
de autoridade” já, não valem. Em que, para 



Revista Educar FCE - Abril 2018

660

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo principal 
compreender como práticas na educação contribuem para a 
formação da cidadania.

Pode-se constatar, que as práticas, se bem planejadas e 
articuladas, na, levam o aluno á uma reflexão sobre vida, 
sociedade e mundo, e se esse aluno se torna capaz de 
enxergar a realidade e refletir sobre ela, poderá avançar para 
o exercício da cidadania, para a luta de direitos da sua classe, 
para a busca por suas conquistas pessoais e de grupo, não 
sendo alienado pelo sistema.

Dessa maneira a proposta de educação para cidadania, 
vem como quebra de paradigmas educacionais, com uma 
visão de abrangência do ensino com a realidade vivida pelos 
alunos e pela sociedade em que estão inseridos. A educação, 
nessa proposta trabalha para transformar os alunos para 
serem agentes próprios do seu conhecimento, produtores e 
não reprodutores.

Milleny Alaksany Olivato 
Do Nascimento 

Graduação em Pedagogia pela 
Faculdade Instituto Superior 
de Educação Eldorado (2014);  
Assistente de Direção no CEI 
Ângela Maria Fernandes.

ser-se, funcionalmente, autoridade, se necessita de estar 
sendo com as liberdades e não contra elas. Já agora ninguém 
educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si 
mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados 
pelo mundo. Mediatizados pelos objetos cognoscíveis que, 
na prática “bancária”, são possuídos pelo educador que os 
descreve ou os deposita nos educandos passivos. (p.39)

Por fim, sabemos que muitos são os desafios dessa prática, 
mas uma prática necessária. Pensar em educação para a 
cidadania é pensar em alunos conscientes, educação de 
qualidade, formação de cidadãos capazes de pensar e refletir 
sobre sua realidade é possibilitar que o processo pedagógico, 
não seja dissociável da vida real do aluno, suas dificuldades e 
dificuldades do ambiente em que vive e da sua comunidade. 
É lutar pelo direito de todos, e buscar um ensino realmente 
de qualidade em que se é levado em conta às sugestões e 
críticas daqueles que estão diretamente ligados ao ambiente 
escolar e seus usuários. 
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Deve ser uma educação não organizada 
em conhecimentos sistematizados que são 
repassados a partir apenas da exposição oral, 
mas deve-se propiciar espaço para práticas 
e experiências, atuando no campo das 
emoções e sentimentos. 

Quando nos referimos ao trabalho 
realizado pela educação para a cidadania, 
podemos destacar o trabalho de socialização 
e integração do aluno em todas as áreas, 
parece algo fácil, mas vivenciando a prática 
e concepções, conseguimos entender que é 
um caminho de idas e vindas e que requer 
muito dos envolvidos. 

Pensar em uma educação para a cidadania 
é pensar em alunos conscientes, educação 
de qualidade, formação de cidadãos capazes 
de pensar e refletir sobre sua realidade é 
dar oportunidade de falar e ouvir sobre a 
educação, mais do que isso é possibilitar que 
o processo pedagógico, não seja dissociável 
da vida real do aluno, suas dificuldades e 
dificuldades do ambiente em que vive e da 
sua comunidade. É lutar pelo direito de todos, 
e buscar um ensino realmente de qualidade 
em que se é levado em conta às sugestões 
e críticas daqueles que estão diretamente 
ligados ao ambiente escolar e seus usuários.
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EDUCOMUNICAÇÃO: PRINCÍPIOS 
PARA UMA EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE
RESUMO: O presente artigo relata uma pesquisa sobre as relações existentes entre a 
educação e a comunicação, manifestadas por meio da educomunicação. O problema que 
motivou este estudo diz respeito às dificuldades existentes nos ambientes formais de 
ensino – as escolas – com relação ao trabalho com as linguagens da comunicação. Assim, o 
objetivo deste trabalho é tecer algumas considerações sobre o assunto a fim de apresentar 
propostas para um trabalho entre as disciplinas da grade curricular das instituições de ensino 
e as novas linguagens presentes na era da comunicação. Os procedimentos metodológicos 
para a realização deste estudo observaram a seguinte dinâmica: (i) revisão teórica sobre o 
assunto e considerações sobre o contexto atual das escolas brasileiras no que se refere à 
utilização das novas tecnologias e (iii) proposta de realização de um trabalho que efetive a 
educomunicação. Como fundamentação, este trabalho tem por embasamento os princípios 
da teoria bakhtiniana, educomunicação e modelo didático. Como resultado, este estudo 
espera contribuir para promover a leitura de modo mais produtivo e crítico nas instituições 
de ensino. Com isso, a proposta apresentada é bastante significativa, pois permite o 
desenvolvimento de habilidades linguístico-discursivas por meio da linguagem midiática.

Palavras-Chave: Gêneros discursivos. Educomunicação. Modelo didático.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho traz algumas reflexões 
sobre a gestão de aulas voltadas para uma 
abordagem que leve em consideração o 
contexto sociocultural e histórico do público 
envolvido nas situações de ensino, isto é, 
os alunos. Assim, este trabalho trata das 
relações existentes entre a educação e a 
linguagem dos meios de comunicação, ambas 
mediadas pela educomunicação. Esse estudo 
foi motivado a partir das reflexões sobre o 
ensino da linguagem nas escolas. Isso porque 
um trabalho com gêneros discursivos nem 
sempre é sinônimo de um trabalho efetivo 
com o ensino da linguagem. É necessário 
levar em consideração o contexto no qual 
o público alvo das instituições de ensino 
está inserido. Dessa forma, este trabalho se 
justifica pela necessidade de uma abordagem 
teórica e prática sobre o assunto, visto a 
carência de contribuições acadêmicas para 
uma proposta de trabalho que contemple 
as linguagens veiculadas pelas instituições 
escolares e pelas mídias da sociedade 
contemporânea.

Este trabalho apresenta como objetivo 
geral o desenvolvimento de habilidades 
leitoras críticas e reflexivas em situações 
reais de uso a partir de um contexto histórico 
e social atual. Como objetivos específicos, 
busca-se apresentar algumas considerações 
teóricas sobre as linguagens da comunicação 
contemporânea e suas possíveis relações 
com a linguagem veiculada nas instituições 
formais de ensino, além de apresentar 
sugestões de trabalho com as linguagens 
midiáticas por meio dos conteúdos das 

grades curriculares do ensino de língua 
materna.

O objeto de estudo desta pesquisa foi 
observado à luz dos aspectos qualitativos, 
empregando como subsídios teóricos os 
estudos realizados por Bakhtin e os membros 
do Círculo, assim como seus intérpretes; 
Santaella (2003), Castells (2000) e Citelli 
(2010) ao tratarem sobre os aspectos da 
contemporaneidade.

Metodologicamente, o presente estudo 
traz uma breve revisão teórica sobre a 
teoria bakhtiniana, assim como os estudos 
dos autores que tratam sobre os aspectos 
relativos às linguagens midiáticas e 
educomunicação. Visando articular teoria 
e prática, apresenta-se uma proposta 
de trabalho educomunicativo a partir da 
elaboração de um modelo didático, conforme 
Schneuwly e Dolz (2004) e Lopes-Rossi 
(2002; 2012; 2014). 

O estudo apresentado não tem por 
intenção ser um manual rígido cujas 
propostas devam ser seguidas sem reflexão, 
mas sum uma proposta reflexiva na qual 
os sujeitos aplicadores possam reelaborá-
la, acrescentar ou retirar aspectos que, 
porventura, não estejam adequados à 
situação real de aplicação.

GÊNEROS DISCURSIVOS E 
CULTURA MIDIÁTICA

Mikhail Bakhtin, filósofo russo do século 
XX, trouxe grande contribuição para o 
ramo das ciências linguísticas ao propor 
uma concepção de linguagem voltada 
para uma perspectiva dialógica. Para esse 
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filósofo da linguagem, o indivíduo é um ser 
em constante formação e que, por isso, 
necessita de constantes “trocas”, isto é, 
interações com seus pares. Além disso, as 
interações entre os sujeitos podem ocorrer 
nos mais diversos campos das atividades 
humanas, necessitando para cada uma 
delas de um uso específico da linguagem. 
Assim, “compreende-se perfeitamente 
que o caráter e as formas desse uso sejam 
tão multiformes quanto os campos da 
atividade humana” (BAKHTIN, 2011, p. 261). 
Porém, o uso específico em cada campo da 
atividade humana não contradiz a unidade 
de um sistema linguístico. Isto é, a unidade 
linguística é a mesma, mas concretizada 
de formas diferentes em cada situação 
comunicativa a partir do que se denomina de 
gêneros do discurso.

Segundo Bakhtin (2011), “cada enunciado 
particular é individual, mas cada campo 
de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, os 
quais denominamos gêneros do discurso” 
(BAKHTIN, 2011, p. 261-262). Os gêneros do 
discurso são possibilidades de uso da língua 
em situações concretas de comunicação, de 
acordo com as necessidades contextuais de 
cada situação comunicativa.

Importante considerar que os gêneros 
do discurso podem ser apresentados sob a 
forma escrita ou oral. Essas manifestações 
dão origem aos gêneros primários (simples) 
e secundários (complexos). Segundo Bakhtin 
(2011),

Os gêneros discursivos secundários 
(complexos – romances, dramas, pesquisas 
científicas de toda espécie, os grandes 

gêneros publicísticos, etc.) surgem nas 
condições de um convívio cultural mais 
complexo e relativamente muito desenvolvido 
e organizado (predominantemente o escrito) 
– artístico, científico, sociopolítico, etc. No 
processo de sua formação eles incorporam 
e reelaboram diversos gêneros primários 
(simples), que se formaram nas condições da 
comunicação discursiva imediata. (BAKHTIN, 
2011, p. 23)

Os gêneros do discurso primários são 
aqueles presentes nas situações orais do dia 
a dia, nas réplicas dos diálogos cotidianos. 
Entretanto, ao transpor esse texto oral para 
uma forma escrita, tal gênero torna-se um 
gênero secundário (complexo). Dessa forma, 
uma conversa entre mãe e filha sobre uma 
receita culinária é um gênero do discurso 
primário, pois possui um vínculo imediato com 
a situação real de comunicação. No entanto, 
se a receita culinária estiver na modalidade 
escrita, em um livro de receitas, por exemplo, 
o gênero é secundário (complexo), visto que 
seu vínculo imediato com a situação de 
comunicação foi mediado por um sistema 
escrito. Entretanto, os gêneros primários e 
secundários não são fixos.

Necessário considerar que Bakhtin 
não escreveu para o ensino, isto é, suas 
reflexões não eram voltadas para o ensino 
da linguagem, mas sim sobre a linguagem. 
No entanto, vários estudiosos empregam 
a teoria bakhtiniana para o ensino. Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
ensino de Língua Portuguesa – PCN (BRASIL, 
1998), por exemplo, tratam dos gêneros de 
texto, porém voltados para a perspectiva 
pedagógica. Segundo esse documento, o 
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ensino de língua deve se basear nos diversos 
gêneros que circulam na sociedade. Dessa 
forma,

Cabe, portanto, à escola viabilizar o 
acesso do aluno ao universo dos textos que 
circulam socialmente, ensinar a produzi-los 
e a interpretá-los. Isso inclui os textos das 
diferentes disciplinas, com os quais o aluno 
se defronta sistematicamente no cotidiano 
escolar e, mesmo assim, não consegue 
manejar, pois não há um trabalho planejado 
com essa finalidade. (BRASIL, 1998, p. 32)

Entretanto, como trabalhar com gêneros 
do discurso nos ambientes formais de ensino 
em meio a tantos recursos tecnológicos da 
sociedade da informação? Para responder 
a essa questão, é necessário compreender 
a sociedade atual como um palco onde 
ocorrem interações de diferentes “culturas 
comunicativas”, sempre com o predomínio 
de uma delas.

Santaella (2003), em seu artigo intitulado 
“Da cultura das mídias à cibercultura: o 
advento do pós-humano”, aborda a questão 
do desenvolvimento das tecnologias 
da informação e da comunicação e sua 
implicação em todas as esferas da sociedade. 
Para a autora, existem diferentes tipos de 
formações culturais, a saber: cultura oral, 
cultura escrita, cultura impressa, cultura de 
massas, cultura das mídias e cultura digital, 
todas fazendo parte da contemporaneidade, 
umas com maior intensidade que outras, 
mas todas existindo simultaneamente. No 
entanto, será destacada neste trabalho a 
“cultura digital” ou “cultura do virtual”.

Para Santaella (2003), “cultura do virtual”  
ou “cibercultura” teve suas sementes 

plantadas na cultura das mídias que foi a 
preparação para o surgimento da cibercultura, 
também conhecida como cultura digital. 
Esta, segundo a pesquisadora, diferencia-se 
da cultura das mídias pelo fato de que, na 
cultura digital, há uma convergência entre 
as mídias e não uma convivência entre elas 
como acontece na cultura das mídias. A fim 
de dialogar com outros estudiosos sobre o 
assunto, a autora cita Castells (2000, p. 362-
367):

“Em resumo, a nova mídia determina uma 
audiência segmentada, diferenciada que, 
embora maciça em termos de números, já 
não é uma audiência de massa em termos de 
simultaneidade e uniformidade da mensagem 
recebida. A nova mídia não é mais mídia de 
massa no sentido tradicional do envio de 
um número limitado de mensagens a uma 
audiência homogênea de massa. Devido à 
multiplicação de mensagens e fontes, a própria 
audiência torna-se mais seletiva. A audiência 
visada tende a escolher suas mensagens, 
assim aprofundando sua segmentação, 
intensificando o relacionamento individual 
entre o emissor e o receptor”. (Castells, 2000, 
p. 362-367)

De acordo com Castells, cultura de mídias 
define-se por uma mídia que pressupõe 
um público seletivo, isto é, capaz de 
selecionar informações, visto que estas são 
diferenciadas oferecendo possibilidades de 
seleção. Entretanto, a cultura de massas 
caracteriza-se por uma mídia menos seletiva, 
ou seja, o receptor torna-se mais homogêneo, 
enquanto que as informações fornecidas são 
mais uniformes e simultâneas. Para Santaella, 
“cultura das mídias” oferece informações de 
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modo mais fragmentado, enquanto que na 
“cultura de massas” existe uma distribuição 
de informações bastante homogênea. De 
acordo com Santaella, em ambas as culturas 
há uma relação bastante definida entre 
receptor e emissor. 

Depois dessas breves explanações, pode-
se perceber que a sociedade atual vive na era 
da cultura do virtual. Em todos os momentos 
faz-se uso da internet, aplicativos e demais 
recursos oferecidos pelos computadores e 
seus derivados. Atualmente, é possível ter 
acesso, em segundos, a notícias que possam 
ter origens em diferentes locais. A evolução 
tecnológica acontece em ritmo acelerado. 
Isso se torna claro ao observar o progresso 
da humanidade, a qual avançou muito mais 
nas últimas décadas do que durante todo o 
seu percurso histórico. 

Enfim, vive-se em uma sociedade com a 
presença de todas as culturas apresentadas 
por Santaella (cultura oral, escrita, impressa, 
cultura de massas, cultura das mídias e cultura 
do virtual). Entretanto, a era cultural que se 
encontra na superfície desse “caldeirão de 
culturas” é a denominada cultura digital. 
Todavia, os sistemas educacionais estão 
empregando adequadamente todas essas 
possibilidades culturais? Será que a escola 
tem falado a mesma “língua” que seus 
alunos já considerados verdadeiros “nativos 
digitais”? 

É notório o desenvolvimento tecnológico 
da sociedade contemporânea. É visível 
também a inserção dessas novas tecnologias 
nos ambientes formais de educação. São 
diversos discursos sobre a importância da 
utilização das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC), isto é, fornecem-
se os recursos em sintonia com as novas 
exigências da sociedade da informação. 
Entretanto, são fornecidos também subsídios 
aos profissionais da educação sobre como 
trabalhar com esses recursos? Muitas vezes 
não é isso o que acontece. Os sistemas de 
ensino fornecem os recursos materiais, 
mas não investem em formação continuada 
sobre como trabalhar com esses recursos 
a favor do ensino. Desse modo, o discurso 
da escola e o discurso da sociedade e de 
suas novas exigências tornam-se diferentes, 
senão opostos. Citelli (2010) em seu artigo 
“Comunicação e educação: implicações 
contemporâneas” comenta:

De um lado, a escola e o seu discurso 
canônico, ritualístico, ao mesmo tempo 
ordenador e normalizado, e, de outro, 
os meios de comunicação e as próprias 
dinâmicas da vida cotidiana em sua dispersão 
temática, pluralidade de ofertas informativas 
e multiplicidade de linguagens. (Citelli, 2010, 
p. 25) 

Além disso, muito se acredita que uma 
escola com recursos tecnológicos é uma 
escola coerente com as novas exigências 
postas pela sociedade atual. Porém, possuir 
recursos tecnológicos nem sempre tem 
como consequência um trabalho baseado 
na interação entre a linguagem escolar 
e a linguagem da comunicação, isto é, 
na educomunicação. Enfim, os sistemas 
educacionais ainda não estão sabendo 
empregar os recursos disponíveis nas 
instituições de ensino a favor da efetivação 
de projetos político-pedagógicos que visem 
à formação plena dos alunos para essa nova 
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sociedade. Citelli (2010) faz a seguinte 
consideração:

Certamente não se está, aqui, afirmando 
haver nas escolas um ambiente educativo 
favorável à efetivação de projetos político-
pedagógicos voltados à formação plena dos 
alunos – no que se inclui a alfabetização 
para mais bem compreender o papel e as 
determinações envolvidas com os meios de 
comunicação -, tampouco se proclama existir 
correlação imediata entre computadores, 
equipamentos de rádio, internet e a melhoria 
na qualidade de ensino. Ao contrário, o que se 
encontra em sala de aula é, muitas vezes, um 
sistema em crise, com enorme quantidade de 
problemas, e que não consegue cumprir o seu 
objetivo fim: promover ensino de qualidade 
aos estudantes. (Citelli, 2010, p. 19)

É importante mencionar que todo o 
aparato tecnológico, bem como todos 
os discursos sobre esse tema devem ser 
pautados em considerações práticas para o 
uso desses recursos. Isso porque não existe 
“correlação imediata entre computadores, 
equipamentos de rádio, internet e a melhoria 
da qualidade de ensino” (Citelli, 2010, p.19). 
É importante repensar o atual contexto 
social e suas influências no ensino. Portanto, 
os ambientes educativos formais devem 
fazer uso dos novos recursos, mas com 
propriedade e objetivos definidos. Não basta 
saber manusear os recursos disponíveis, é 
necessário saber empregá-los em função de 
uma educação de qualidade.

PROPOSTA DIDÁTICA 
EDUCOMUNICATIVA

A fim de propor sugestões para o trabalho 
em sala de aula que vise uma formação 
completa do aluno deixando-o preparado 
para assumir papéis sociais com competência 
na sociedade contemporânea, este trabalho 
destaca a importância da presença de textos 
midiáticos nas escolas. Estas devem abrir 
seu repertório, não valorizando somente os 
textos clássicos, mas também apresentando 
novas possibilidades de usos da língua em 
contextos os mais diversos. Com isso, o 
ensino estará abordando não somente a 
linguagem presente no âmbito educacional, 
mas também a linguagem presente em outros 
meios de comunicação, com características 
específicas de usos, etc. Dessa forma, 
os gêneros midiáticos possibilitarão 
aos alunos o conhecimento de novas 
linguagens – as linguagens da comunicação 
- articuladas com procedimentos didáticos 
para o desenvolvimento de competências 
linguístico-discursivas. Além disso, a análise 
de textos verbo-visuais permitirá ao aluno a 
realização de conexões entre as linguagens 
verbal e não verbal, ampliando, assim, 
suas habilidades dos esquemas mentais de 
interpretação textual.

Enfim, trazer a linguagem midiática 
para a escola permitirá a interação do 
ambiente escolar com a sociedade, ou 
seja, os discursos presentes nos meios de 
comunicação extraescolar serão abordados à 
luz de procedimentos didático-pedagógicos 
que visem a um objetivo fim da educação: o 
ensino de qualidade. Esse seria um trabalho 
sistemático e orgânico com temas, problemas 
e desafios suscitados pela comunicação da 
era contemporânea, mas com propostas 
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educacionais para o ensino-aprendizagem. 
Este sim seria um trabalho realizado à luz da 
educomunicação. 

Surgido a partir da década de 1990, a 
partir das pesquisas realizadas pelo Núcleo 
de Comunicação e Educação (NCE) da 
Universidade de São Paulo (USP), sob 
orientação do professor Ismar de Oliveira 
Soares, o conceito Educomunicação vem 
ganhando destaque no meio acadêmico. 
Entretanto, ainda é um conceito recente no 
meio acadêmico. 

A Educomunicação busca criar relações 
entre a comunicação e a educação. Para 
isso, dá ênfase às diferentes mídias 
existentes, assim como as várias formas de 
expressão de crianças e jovens. Com isso, 
leva em consideração todos os modos de 
comunicação, desde as formas interpessoais 
até as formas midiáticas. Conforme apresenta 
Soares (2014),

[...] a Educação para a Comunicação, 
aqui denominada como Educomunicação 
preocupa-se fundamentalmente com o 
fortalecimento da capacidade de expressão 
de crianças e jovens. Para que a meta seja 
alcançada, todas as formas de comunicação 
são objeto de análise, desde a interpessoal, 
a familiar, passando pela escolar, até chegar 
à midiática massiva. (SOARES, 2014, p. 18)

Martín-Barbero apresenta a noção de 
“ecossistema comunicativo”. Segundo o 
estudioso, “ecossistema comunicativo” é 
todo contexto que envolve o indivíduo. 
Dessa forma, o espaço escolar, o convívio 
doméstico, os grupos de amigos, etc., 
podem ser considerados ecossistemas 
de comunicação. Com isso, percebe-se 

a necessidade de a escola privilegiar não 
somente um ecossistema comunicativo 
(aquele ocorrido nas salas de aula, por 
exemplo), mas diferentes contextos que 
geram esses ecossistemas.

A partir dessas considerações, Soares 
(2011) considera Educomunicação como “um 
conjunto das ações inerentes ao planejamento, 
implementação e avaliação de processos, 
programas e produtos destinados a criar e 
a fortalecer ecossistemas comunicativos” 
(SOARES, 2011, p. 44). A finalidade maior da 
educomunicação é desenvolver ações que 
possibilitem a existência do diálogo mediado 
pelos meios de comunicação. Sendo assim, 
Soares (2011) caracteriza o espaço escolar 
educomunicativo da seguinte maneira:

Um ambiente escolar educomunicativo 
caracteriza-se, justamente, pela opção de seus 
construtores pela abertura à participação, 
garantindo não apenas a boa convivência 
entre as pessoas (direção-docentes-
estudantes), mas, simultaneamente, um 
efetivo diálogo sobre as práticas educativas 
(interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, 
pedagogia de projetos), elementos que 
conformam a “pedagógica da comunicação”. 
(SOARES, 2011, p. 45).

Por fim, como realizar atividades  
concretas em sala de aula sob uma 
perspectiva educomunicativa? É necessário, 
primeiro, desenvolver trabalhos a partir de 
modelos didáticos previamente planejados.

Modelo didático é a formalização dos 
elementos constituintes dos gêneros do 
discurso com o objetivo de serem ensinados. 
Assim, “os modelos didáticos buscam 
orientar as práticas de ensino. Além disso, 
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a descrição de suas características deve ter 
um caráter operacional.” (DOLZ, CAGNON, 
DECÂNDIO, 2010, p. 48). Além disso, 
consideram os autores:

Um modelo didático é a descrição 
provisória das principais características de 
um gênero textual com o objetivo de ensiná-
las. É uma construção em engenharia didática 
que explicita as seguintes dimensões: os 
saberes de referência a serem mobilizados 
para se trabalhar os gêneros; a descrição 
dos diferentes componentes textuais 
específicos; as capacidades de linguagem do 
aluno. (DOLZ; CAGNON; DECÂNDIO, 2010, 
p. 48)

A partir dessas considerações, pode-se 
inserir a noção de sequência didática. Para 
Schneuwly e Dolz (2004), sequência didática 
é “um conjunto de atividades escolares 
organizadas, de maneira sistemática, em 
torno de um gênero textual oral ou escrito”. 
(SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 82). Assim, 
o trabalho com sequência didática não é um 
trabalho aleatório. Pelo contrário, é uma 
atividade planejada por meio de ações que 
tenham por objetivo o desenvolvimento de 
habilidades de linguagem necessárias para o 
domínio de determinado gênero. Schneuwly 
e Dolz (2004) afirmam:

Uma sequência didática tem,  
precisamente, a finalidade de ajudar o aluno 
a dominar melhor um gênero de texto, 
permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de 
uma maneira mais adequada numa dada 
situação de comunicação. [...] As sequências 
didáticas servem, portanto, para dar acesso 
aos alunos a práticas de linguagem novas 
ou dificilmente domináveis. (SCHNEUWLY; 

DOLZ, 2004, p. 83)
Como se percebe, as sequências didáticas 

podem ser empregadas para o trabalho com 
gêneros primários ou secundários, já que 
objetivam o desenvolvimento de habilidades 
linguísticas não só pertinentes à fala, mas 
também à escrita.

A partir de todo o exposto, pode-se  
observar que o trabalho educomunicativo  
não se restringe ao estudo de gêneros nos 
diversos campos da atividade humana. 
Também não se restringe ao trabalho 
com recursos tecnológicos. A proposta 
educomunicativa busca empregar os 
recursos e a linguagem tecnológica a favor de 
uma aprendizagem. Não diz respeito ao uso 
das tecnologias por si só, mas empregadas 
para um objetivo maior: a aprendizagem 
do aluno. Além disso, busca dar ao aluno 
o protagonismo por suas ações enquanto 
indivíduo agente da construção de seu 
conhecimento. Assim, uma proposta prática 
de trabalho educomunicativo é, por exemplo, 
a produção de vídeos. No entanto, não são 
vídeos produzidos sem planejamento (por 
isso, a importância do modelo didático e 
sequência didática). Pelo contrário, é uma 
ação planejada previamente no modelo 
didático e concretizada nas atividades 
previstas na sequência didática. Além disso, 
não é um trabalho isolado, mas fruto da 
relação entre as diversas disciplinas.

Por fim, o trabalho educomunicativo 
vai além do estudo da materialidade 
linguística dos gêneros do discurso. Ele 
busca desenvolver o domínio não só das 
linguagens veiculadas tradicionalmente 
pelas instituições de ensino, mas também o 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como mencionado na introdução, este trabalho espera 

ser não um manual rígido, mas um parâmetro para que os 
profissionais e acadêmicos possam refletir sobre o tema 
abordado. Assim, espera-se que sua contribuição torne-se 
relevante para o contexto atual do ensino e aprendizagem, 
especialmente o de língua materna.

As reflexões apresentadas neste trabalho buscam 
suscitar o interesse para o desenvolvimento de atividades 
que proporcionem a interação entre professores, diretores, 
alunos, comunidade, etc. Isso porque a gestão de aulas, 
assim como de uma instituição escolar, não deve ser 
centrada em apenas uma figura, mas sim na participação 
coletiva. A importância das reflexões apresentadas residem, 
portanto, no fato de que o trabalho educomunicativo deve 
ser realizado em parceria, por meio de interações entre os 
pares. A partir de um trabalho que esteja voltado para uma 
perspectiva dialógica e educomunicativa, a comunidade 
escolar estará mais próxima de uma gestão participativa, 
tendo como objetivo final a construção de conhecimentos.

Enfim, o presente trabalho buscou, por meio do emprego 
de algumas consideráveis teorias, relacionar a teoria dos 
gêneros (de grande importância para o ensino de línguas) com 
aspectos da atualidade, tal como o trabalho com recursos 
midiáticos sob uma perspectiva educomunicativa, tendo por 
objetivo contribuir para o desenvolvimento de uma gestão 
participativa que leve em consideração a aprendizagem do 
aluno.

   

Edmílson Arlindo de 
Lacerda

Professor de Língua Portuguesa 
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Mestre em Linguística Aplicada. 
Especialização em Língua 
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domínio da linguagem midiática, tão presente na sociedade 
contemporânea e no contexto comunicativo dos adolescentes 
e jovens de hoje.
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EJA E FORMAÇÃO DOCENTE: 
CAMINHOS E POSSIBILIDADES DE 
EDUCAR PARA A EQUIDADE
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo refletir acerca das especificidades da 
Educação de Jovens e Adultos enquanto modalidade de ensino e o público ao qual se destina, 
por se tratar de uma importante face da história política e educacional no Brasil, que imprime 
a luta por um projeto de educação para a equidade que até os dias de hoje não se concretizou. 
Para tanto, delimitamos, na primeira parte deste trabalho, uma contextualização histórica 
da legislação e documentos institucionais, no que concerne ao lugar da EJA nas políticas 
educacionais, analisando o contexto e as concepções de escola e ensino – aprendizagem 
que marcam essas publicações. Após essa primeira explanação, propomos uma reflexão 
sobre a formação docente para esta modalidade de educação, que até hoje não constituiu 
identidade própria nem deu conta do seu compromisso social.

Palavras-Chave: EJA; Formação Docente; Analfabetismo; Equidade.
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INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos é uma 
modalidade da educação básica, nas etapas 
dos ensinos fundamental e médio para 
àqueles que não tiveram acesso à educação 
regular em idade própria. 

Marcada historicamente por uma oferta 
questionável e um ensino precarizado, a 
EJA surgiu como saída ao elevado índice de 
analfabetos no Brasil a partir do final dos 
anos 20. As primeiras iniciativas sistemáticas 
se desenham a partir dos anos 30, quando 
a oferta de ensino público primário, gratuito 
e obrigatório, se torna direito de todos, e 
faz emergir o ensino supletivo com caráter 
compensatório extensivo aos adultos. 

Nosso trabalho convida a uma importante 
reflexão acerca das especificidades desta 
modalidade de ensino e o público ao qual 
se destina, por se tratar de uma importante 
face da história política e educacional no 
Brasil, que imprime a luta por um projeto de 
educação para a equidade que até os dias de 
hoje não se concretizou.

Limitamo-nos na primeira parte do 
trabalho, uma contextualização do processo 
histórico em que se deu a gênese da 
Educação de Jovens e Adultos no Brasil 
bem como a sua expansão e as inúmeras 
tentativas e implementações de leis e 
políticas públicas que no decorrer da história 
normatizou e regulamentou essa modalidade 
de ensino até os dias de hoje. Num segundo 
momento, nos dedicamos à reflexão, do que 
acreditamos ser um dos maiores impasses à 
concretização de uma Educação de Jovens 
e Adultos verdadeiramente engajada, que é 

a Formação docente. Esperamos com essas 
reflexões e apontamentos, contribuir para o 
debate acerca da EJA, favorecer o (re) pensar 
sobre as práticas atuais e potencializar 
ações com este publico alvo cada vez mais 
significativas e reflexivas.

CONTEXTO HISTÓRICO DA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS NO BRASIL

Marcada historicamente pela 
precariedade, a Educação de Jovens e 
Adultos, é a modalidade de ensino que 
dedica-se à escolarização dos educandos 
que por algum motivo não conseguiram ou 
não tiveram oportunidade para concluir seus 
estudos na idade própria. Essa modalidade 
ganha força no cenário político nacional a 
partir da década de 1930, muito embora, 
nos anos 1920, já havia uma efervescente 
movimentação social (civil e também oficial) 
no sentido de combate ao analfabetismo, 
sob o discurso de “mal nacional” ou “chaga 
social”. 

O contexto social tumultuado, em que 
a temática do nacionalismo se implanta de 
modo bastante enfático, mas também, em 
decorrência do crescimento desenfreado das 
cidades, do progresso da indústria nacional e 
portanto, a necessidade de formação mínima 
da mão de obra do próprio país, impulsiona 
as grandes reformas educacionais do 
período em quase todos os Estados e deixa 
caminho aberto para o surgimento de novas 
concepções de educação.

A educação passa a ser pauta de 
reivindicações dos movimentos sociais, e a 
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questão do analfabetismo é posta no âmbito 
da legislação. Em 1921, na Conferência 
Interestadual realizada no Rio de Janeiro, 
discutem-se os limites e as possibilidades 
normatizadas pela Constituição então 
vigente face ao problema do analfabetismo 
e das competências e responsabilidades da 
União e dos Estados no que concerne ao 
ensino, e, que resulta, como política pública, 
a proposta de criação de escolas noturnas 
voltadas para os adultos com a duração de 
um ano conforme Decreto n. 16.782/A de 
13/1/1925, conhecido como Lei Rocha Vaz 
ou Reforma João Alves, que em seu art. 27, 
diz: “Poderão ser criadas escolas noturnas, 
do mesmo caráter, para adultos, obedecendo 
às mesmas condições do art. 25.”

Em 1932 no Brasil, o Manifesto dos 
Pioneiros da Educação trouxe uma nova 
concepção para a Educação e representou 
um grande passo na defesa de uma escola, 
universal, gratuita, laica e obrigatória. 
Efetivamente, a Constituição de 1934 
reconheceu, pela primeira vez em caráter 
nacional, a educação como direito de todos, 
dever da família e dos poderes públicos 
(art.149).  E ainda, ao se referir no art. 150 ao 
Plano Nacional de Educação, como pregava 
o Manifesto, reforça o princípio do ensino 
primário integral, gratuito e obrigatório, 
extensivo aos adultos, e que representa 
uma conquista significativa dos movimentos 
sociais na luta pelo projeto de sociedade 
democrática. 

Quase uma década mais tarde, com 
a Constituição de 1946, é reafirmada a 
educação como direito de todos (art. 166) e 
no seu art. 167, II diz que o ensino primário 

oficial é gratuito para todos. O Decreto–lei nº 
8.529 de 2/1/1946, Lei Orgânica do Ensino 
Primário, reserva o capítulo III do Título II 
ao curso primário supletivo, voltado para 
adolescentes e adultos, teria dois anos de 
duração e disciplinas obrigatórias, seguindo 
os mesmos princípios do ensino primário 
fundamental. 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei nº 4.024/61, da 
mesma maneira, reconhece a educação 
como direito de todos, mas principalmente, 
regulamenta a questão dos cidadãos cuja 
faixa etária ultrapassava as regras do ensino 
primário regular.

Título VI, capítulo II, art. 27: O ensino 
primário é obrigatório a partir dos 7 anos e 
só será ministrado na língua nacional. Para os 
que o iniciarem depois dessa idade poderão 
ser formadas classes especiais ou cursos 
supletivos correspondentes ao seu nível de 
desenvolvimento. 

Ainda sob a denominação de curso 
supletivo, a Lei nº 4.024/61 determinava,

Art. 99: aos maiores de 16 anos será 
permitida a obtenção de certificados de 
conclusão do curso ginasial, mediante a 
prestação de exames de madureza, após 
estudos realizados sem observância de 
regime escolar.

Parágrafo único: Nas mesmas condições 
permitir-se-á a obtenção do certificado de 
conclusão de curso colegial aos maiores de 
19 anos.

Muito embora houvesse todo um aporte 
legal para a questão dos jovens e adultos fora 
da escola, o que na prática podia se observar 
era ainda um número muito elevado de 
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analfabetos e grandes desigualdades, oferta 
precária de Educação para esse público, e 
nenhuma garantia de formação cidadã e 
crítica. Nesse cenário, a grande referência 
de um novo paradigma teórico e pedagógico 
para a EJA será a do educador pernambucano 
Paulo Freire. A sua proposta de alfabetização, 
teoricamente sustentada numa outra visão 
socialmente compromissada, inspirou os 
programas de alfabetização e de educação 
popular realizados no país nesse início dos 
anos 60. 

No final da década de 50, as críticas à 
Campanha de Educação de Adultos dirigiam-
se tanto às suas deficiências administrativas 
e financeiras quanto à sua orientação 
pedagógica. Denunciava-se o caráter 
superficial do aprendizado que se efetivava 
no curto período

da alfabetização, a inadequação do 
método para a população adulta e para 
as diferentes regiões do país. Todas essas 
críticas convergiram para uma nova visão 
sobre o problema do analfabetismo e para 
a consolidação de um novo paradigma 
pedagógico para a educação de adultos, 
cuja referência principal foi o educador 
pernambucano Paulo Freire. (Brasil; MEC, 
2001, p. 22)

Em meados de 63, os diferentes 
movimentos sociais foram se articulando 
e passaram a pressionar o governo federal 
a fim de que os apoiasse e estabelecesse 
uma coordenação nacional das iniciativas. 
Como consequência a essa pressão, foi 
criado no mesmo ano, o Plano Nacional de 
Alfabetização que previa a disseminação por 
todo o Brasil de programas de alfabetização 

orientados pelo já conhecido “Sistema Paulo 
Freire”.

O pensamento pedagógico de Paulo 
Freire, assim como sua proposta para a 
alfabetização de adultos, inspiraram os 
principais programas de alfabetização e 
educação popular que se realizaram no país 
no início dos anos 60. Esses programas foram 
empreendidos por intelectuais, estudantes 
e católicos engajados numa ação política 
junto aos grupos populares. Desenvolvendo 
e aplicando essas novas diretrizes, atuaram 
os educadores do MEB — Movimento 
de Educação de Base, ligado à CNBB — 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 
dos CPCs — Centros de Cultura Popular, 
organizados pela UNE — União Nacional 
dos Estudantes, dos Movimentos de Cultura 
Popular, que reuniam artistas e intelectuais e 
tinham apoio de administrações municipais. 
Esses diversos grupos de educadores foram 
se articulando e passaram a pressionar o 
governo federal para que os apoiasse e 
estabelecesse uma coordenação nacional 
das iniciativas. (MEC, 2001, p 23)

Com o golpe militar de 1964, os programas 
de alfabetização e educação popular que se 
haviam multiplicado no período entre 1961 e 
1964 foram vistos como uma grave ameaça 
à ordem e seus promotores duramente 
reprimidos.

A Constituição de 1967 mantém a 
educação como direito de todos, mas, pela 
primeira vez, estende a obrigatoriedade da 
escola até os quatorze anos. Embora isso 
signifique uma tentativa de inclusão de uma 
categoria de adolescentes na escolaridade 
apropriada, na prática, fez surgir uma outra 
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faixa etária, a partir dos 15 anos, que, por sua 
vez, sob o conceito de “jovem” será referência 
para o ensino supletivo.

No mesmo ano da Constituinte, com a 
Lei nº 5.379/67, temos a criação de um dos 
mais importantes movimentos populares de 
alfabetização da história da Educação no 
Brasil, denominado Movimento Brasileiro 
de Alfabetização (MOBRAL), com o objetivo 
de erradicar o analfabetismo e propiciar a 
educação continuada de adolescentes e 
adultos. 

O Mobral constituiu-se como organização 
autônoma em relação ao ministério da 
Educação, contando com um volume 
significativo de recursos. Em 1969, lançou-
se numa campanha massiva de alfabetização. 
Foram instaladas Comissões Municipais, que 
se responsabilizavam pela execução das 
atividades, mas a orientação e supervisão 
pedagógica bem como a produção de 
materiais didáticos eram centralizadas. (MEC, 
2001,p.26)

O MOBRAL representou uma resposta 
do regime militar à grave situação de 
analfabetismo no país. O governo autoritário 
só permitia a realização de programas de 
alfabetização de adultos assistencialistas 
e conservadores, controlava todas as 
atividades e produção de materiais didáticos. 
Isso porque, 

As orientações metodológicas e os 
materiais didáticos do Mobral reproduziram 
muitos procedimentos consagrados nas 
experiências

de inícios dos anos 60, mas esvaziando-os 
de todo sentido crítico e

problematizador. Propunha-se a 

alfabetização a partir de palavras-chave, 
retiradas “da vida simples do povo”, mas as 
mensagens a elas associadas apelavam sempre 
ao esforço individual dos adultos analfabetos 
para sua integração nos benefícios de uma 
sociedade moderna, pintada sempre de cor-
de-rosa. (MEC, 2001, p. 26)

Se por um lado havia um contexto de 
repressão e de surgimento de um ensino 
pouco ou nada reflexivo, já que o governo 
autoritário estava por trás das ações 
regulando-as, por outro lado houveram 
muitos investimentos e levantamento 
de recursos. É no interior de reformas 
autoritárias, como foi o caso, por exemplo, 
das Leis nº 5.540/68 e nº 5.692/71, e da 
“modernização conservadora” que o ensino 
supletivo terá suas bases legais específicas.

Com a Lei nº 5.692/71, o ensino supletivo 
ganhou capítulo próprio com cinco artigos. 
Um deles apontava que, o ensino se destinava 
a “suprir a escolarização regular para 
adolescentes e adultos, que não a tinham 
seguido ou concluído na idade própria”. Este 
ensino podia, então, abranger o processo de 
alfabetização, a aprendizagem, a qualificação, 
algumas disciplinas e também atualização. 
Há portanto, uma regulamentação de toda 
a organização do curso supletivo, bem como 
os exames, as instituições,   carga horária  e 
componentes curriculares.

 O Parecer nº 699/72 destaca quatro 
funções do então ensino supletivo: a 
suplência (substituição compensatória do 
ensino regular pelo supletivo via cursos e 
exames com direito à certificação de ensino 
de 1º grau para maiores de 18 anos e de 
ensino de 2º grau para maiores de 21 anos), o 
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suprimento (complementação do inacabado 
por meio de cursos de aperfeiçoamento e de 
atualização.), a aprendizagem e a qualificação. 

Os anos 60 e 70 foram, portanto, marcados 
por um momento de intenso investimento 
público no ensino supletivo e um início de uma 
redefinição da aprendizagem e qualificação 
no âmbito do Ministério do Trabalho.

O caráter compensatório da Educação de 
Jovens e adultos estendeu-se a década de 
80, e daí decorreram os programas como 
o Programa Nacional de Ações Sócio - 
Educativas para o Meio Rural (PRONASEC) 
e o Programa de Ações Sócio - Educativas 
e Culturais para as Populações Carentes 
Urbanas (PRO DASEC). 

O MOBRAL, por sua vez, não parou 
de crescer até meados da década de 80, 
atingindo todo o território nacional e 
diversificando sua atuação. Uma de suas 
iniciativas mais importantes foi o Programa 
de Educação Integrada (PEI) que abria a 
possibilidade de continuidade de estudos 
para recém-alfabetizados com precário 
domínio da leitura e da escrita.

Com o declínio eminente do regime 
autoritário, em 1985, o MOBRAL foi 
substituído pela Fundação EDUCAR, agora 
dentro das competências do MEC e com 
finalidades específicas de alfabetização. Esta 
Fundação não executava diretamente os 
programas, mas atuava via apoio financeiro e 
técnico às ações de outros níveis de governo, 
de organizações não governamentais e de 
empresas. Extinta em 1990, no início do 
Governo Collor, quando emergia uma nova 
concepção da EJA, a partir da Constituição 
Federal de 1988.

No Brasil pós-ditadura, a Constituição 
Federativa de 1988, foi resultado de 
ampla participação dos movimentos 
sociais, comunitários, de mulheres, de 
redemocratização do país, e claro, da luta dos 
próprios profissionais da Educação, e, vem a 
afirmar a educação como direito de todos 
e inclui a gratuidade aos que não tiveram 
acesso na idade própria, conforme os artigos:

Art. 205. A educação, direto de todos e 
dever do Estado  e da Família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo  para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho.

Art. 208: O dever do Estado com a 
Educação será efetivado mediante a garantia 
de: 

I – Educação Básica obrigatória e gratuita 
dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada 
inclusive sua oferta gratuita para todos 
os que a ela não  tiveram acesso  na idade 
própria; (BRASIL, 1988)

Cada vez mais o papel do Estado é 
definitivo no processo de inserção deste 
público à escola regular, o 2º do art. 208 da 
Constituição Federal diz: o não  oferecimento 
do ensino obrigatório pelo poder público, ou 
sua oferta irregular, importa responsabilidade 
da autoridade competente. A cobrança desta 
responsabilidade cabe à sociedade civil e, 
quando omissos, também não estão isentos 
os responsáveis pelos estabelecimentos 
escolares, de acordo com os art. 56 da Lei nº 
8.069/90 e o art. 246 do Código Penal.

No Art. 227 a CF declara que,
 “É dever da Família, da sociedade e do 

Estado, assegurar à criança e ao Adolescente 
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com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão”.

A preocupação com o Analfabetismo ainda 
era uma constante, e acerca dessas questões, 
no art. 214 da Constituição Federal: 

A lei estabelecerá o plano nacional de 
educação, de duração plurianual, visando à 
articulação e ao desenvolvimento do ensino 
em seus diversos níveis e à integração das 
ações do poder público que conduzam à 
: I – erradicação do analfabetismo ; II – 
universalização do atendimento escolar.

Em 1996, no cenário Político Educacional, 
temos a Elaboração e implementação da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei 9.394/96) que estabelece os deveres do 
estado com a Educação no país, assim como 
determina o modo organizacional, as metas e 
as concepções que nortearão a Educação de 
um modo geral:

Título III da LDB, do direito a educação e 
do dever de educar, no Art. 4 

O dever do Estado com educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia 
de: 

I – ensino fundamental, obrigatório e 
gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria; 

II – progressiva extensão da obrigatoriedade 
e gratuidade ao ensino médio; 

III – atendimento educacional especializado 
gratuito aos educandos com necessidades 

especiais, preferencialmente na rede regular 
de ensino; 

IV – atendimento gratuito em creches e 
pré-escolas às crianças de zero a seis anos 
de idade 

IX – padrões mínimos de qualidade 
de ensino, definidos como a variedade e 
quantidades mínimas, por aluno, de insumos 
indispensáveis ao desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem. (LDB, 
1996)

A LDB, pela primeira vez na história de 
nosso país, regulamentando o ordenamento 
legal da Constituição Federal de 88, introduz 
uma série de inovações em relação à educação, 
entre elas, a integração da Educação de 
jovens e Adultos à educação básica nas 
suas etapas fundamental e média, àqueles 
que não tiveram acesso ou continuidade de 
estudos no ensino fundamental e médio na 
idade própria. Configura-se, ainda, um marco 
muito importante na legislação educacional, 
por romper com o ideário posto na Lei nº 
5.692/71, no que concerne à concepção 
da EJA, desaparecendo a noção de Ensino 
Supletivo.

A mudança conceitual, ao substituir a 
denominação Ensino Supletivo por Educação 
de Jovens e Adultos, é avaliada de forma 
positiva por profissionais da área. Para 
Soares:

A mudança de ensino supletivo para 
educação de jovens e adultos não é 
uma mera atualização vocabular. Houve 
um alargamento do conceito ao mudar 
a expressão de ensino para educação. 
Enquanto o termo “ensino” se restringe à 
mera instrução, o termo “educação” é muito 
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mais amplo, compreendendo os diversos 
processos de formação (SOARES, 2002, p.12)

No seu Título V (Dos Níveis e Modalidades 
de Educação e Ensino), capítulo II (Da 
Educação Básica) a seção V denominada Da 
Educação de Jovens e Adultos:

Seção V
Da Educação de Jovens e Adultos
Art. 37. A educação de jovens e adulto 

será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos no ensino 
fundamental e médio na idade própria. 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão 
gratuitamente aos jovens e aos adultos, 
que não puderam efetuar os estudos na 
idade regular, oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características 
do alunado, seus interesses, condições de 
vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e  
estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações 
integradas e complementares entre si. 

Art. 38. Os sistemas de ensino 
manterão cursos e exames supletivos, que 
compreenderão a base nacional comum do 
currículo, habilitando ao prosseguimento de 
estudos em caráter regular. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo 
realizar-se-ão:

1.no nível de conclusão do ensino 
fundamental, para os maiores de quinze anos; 

2.no nível de conclusão do ensino médio, 
para os maiores de dezoito anos.

§ 2º Os conhecimentos e habilidades 
adquiridos pelos educandos por meios 
informais serão aferidos e reconhecidos 
mediante exames. 

De certa forma, a LDB de 1996, imprime à 
EJA uma dignidade própria, não apenas por 
passar a fazer parte constitutiva da lei de 
diretrizes e bases, e tornar -se modalidade 
da educação básica, mas também  por ser  
reconhecida como direito público subjetivo 
na etapa do ensino fundamental. Nota-se, 
ainda que teoricamente, uma preocupação 
com as especificidades dos alunos da 
EJA, alunos trabalhadores, ou buscando a 
inserção no mercado de trabalho, idosos 
ou não, mas certamente um público muito 
plural, heterogêneo com experiências das 
mais diversas.

A preocupação com o analfabetismo de 
adultos no cenário internacional também 
era uma constante, haja vista a Declaração 
de Hamburgo de 1997 sobre a Educação de 
Adultos, da qual o Brasil é signatário,

A alfabetização, concebida como o 
conhecimento básico, necessário a todos, 
num mundo em transformação, é um direito 
humano fundamental. Em toda a sociedade, 
a alfabetização é uma habilidade primordial 
em si mesma e um dos pilares para o 
desenvolvimento de outras habilidades. 
(...) O desafio é oferecer-lhes esse direito... 
A alfabetização tem também o papel de 
promover a participação em atividades 
sociais, econômicas, políticas e culturais, 
além de ser um requisito básico para a 
educação continuada durante a vida.

Os termos “jovens e adultos” indicam que, 
em todas as idades e em todas as épocas 
da vida, é possível retornar ao ensino, 
formar-se, desenvolver-se e constituir 
conhecimentos, habilidades, competências e 
valores que transcendam os espaços formais 
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da escolaridade e conduzam à realização e a 
cidadania.

A educação de adultos torna-se mais que 
um direito: é a chave para o século XXI; é 
tanto consequência do exercício da cidadania 
como condição para uma plena participação 
na sociedade. Além do mais, é um poderoso 
argumento em favor do desenvolvimento 
ecológico sustentável, da democracia, 
da justiça, da igualdade entre os sexos, 
do desenvolvimento socioeconômico e 
científico, além de um requisito fundamental 
para a construção de um mundo onde a 
violência cede lugar ao diálogo e à cultura de 
paz baseada na justiça. (DECLARAÇÃO DE 
HAMBURGO SOBRE A EJA)

Esse contingente, ao qual destina-se a 
EJA, que  não teve acesso à escolarização 
no momento da escolaridade universal 
obrigatória, ou que por algum motivo perdeu-
se no processo de escolarização evadindo, 
e que tem sido marginalizado, resultado de 
uma seleção natural muito cruel, já pregava 
a Declaração Mundial sobre Educação para 
Todos da década de 90.

Mais de um terço dos adultos do mundo 
não têm acesso ao conhecimento impresso, 
às novas habilidades e tecnologias, que 
poderiam melhorar a qualidade da vida 
e ajudá -los a perceber e a adaptar - se às 
mudanças sociais e culturais. Para que a 
educação básica se torne equitativa, é mister 
oferecer a todas as crianças, jovens e adultos 
a oportunidade de alcançar um padrão 
mínimo de qualidade de aprendizagem. 

No Brasil a década de 1990 foi importante 
para a efetivação de políticas públicas 
nacionais para a Educação e para a proteção 

da criança e do Adolescente. Haja vista o 
Estabelecimento da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990 (atualizado até a Lei nº 
12.796/2013, de 04 de abril de 2013). 
Elaborado com o objetivo de intervir 
positivamente no triste contexto de exclusão 
experimentada pela infância e juventude, 
que ainda era uma realidade muito presente 
no nosso país.

Art. 3º.
A criança e o adolescente gozam de 

todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-
se-lhes, por lei ou por outros, meios, todas 
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e de dignidade. 

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. 

(BRASIL, ECA, 1990)
O Estatuto da Criança e do Adolescente 

é reconhecido internacionalmente como um 
dos mais avançados Diplomas Legais, assim 
como na Constituição Federal de 1988, Art. 
227, que absorveu os ditames da doutrina 
da proteção integral e contempla o princípio 
da prioridade absoluta, dedicados à garantia 
dos direitos da população infanto-juvenil. 

Nessa perspectiva, as questões que 
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abarcam as condições de trabalho dos 
menores de 18 anos, por exemplo, e as leis 
que regulamentam o trabalho destes jovens 
também demonstram essa preocupação do 
Estado com a integridade e educação dos 
jovens. Assim, com a Emenda Constitucional 
nº 20 de 1998, temos a proibição de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de dezoito anos e de qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos.  Cabe 
lembrar também, que, a oferta de ensino 
noturno regular, adequado às condições 
do educando tornou-se dever do Estado, 
garantido pelo art. 54, VI da Lei 8.069/90 
que especifica a adequação deste turno às 
condições do adolescente trabalhador. 

A história da educação de jovens e 
adultos no Brasil chega à década de 90, 
portanto, reclamando a consolidação de 
reformulações pedagógicas que, aliás, vêm 
se mostrando necessárias em todo o ensino 
fundamental. Do público que tem acorrido 
aos programas para jovens e adultos, uma 
ampla maioria é constituída de pessoas que 
já tiveram passagens fracassadas pela escola, 
entre elas, muitos adolescentes e jovens  
recém-excluídos do sistema regular. Esta 
situação ressalta o grande desafio pedagógico, 
em termos de seriedade e criatividade, que a 
educação de jovens e adultos impõe: como 
garantir a esse segmento social que vem sendo 
marginalizado nas esferas socioeconômica e 
educacional um acesso à cultura letrada que 
lhe possibilite uma participação mais ativa no 
mundo do trabalho, da política e da cultura.
(MEC, 2001, p.34)

O governo de Fernando Henrique 

Cardoso (1995 a 2003), dá início a 
sucessivas ações no campo educacional 
que reforçam a desresponsabilidade do 
Estado com a Educação de Jovens e Adultos, 
através da expansão e aprofundamento 
das reformas neoliberais, e ainda, transfere 
para a iniciativa privada e para a filantropia 
a responsabilidade por seu atendimento. 
Dessa forma, o governo fechou o único canal 
de diálogo com a sociedade civil organizada 
por meio da Comissão Nacional de Educação 
de Jovens e Adultos (CNEJA) e através do 
Programa Alfabetização Solidária. 

Ao criar o FUNDEF (Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e Valorização do Magistério) também 
promove a exclusão dos jovens e adultos 
pela via econômica, ao se computar o ensino 
supletivo no número de alunos da rede 
de ensino fundamental, retirando desta 
modalidade um direito subjetivo. (CURY, 
2005).

A concepção legal da EJA não tem 
interferido nas políticas públicas para 
essa modalidade de ensino da qual 
continua sendo excluída. Um exemplo 
desse argumento é a criação do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e valorização do Magistério 
(FUNDEF) que contava os alunos do ensino 
fundamental para o retorno dos recursos 
(verbas de investimento em educação), 
mas não considerava os alunos da EJA. O 
afastamento da União nas políticas públicas 
de EJA, transferindo a responsabilidade 
para Estados e Municípios, proporcionou 
iniciativas de cunho popular caracterizando 
uma pulverização de programas na tentativa 



Revista Educar FCE - Abril 2018

683

de minimizar a problemática de EJA no Brasil 
(HADDAD; DI PIERRO, 2000).

Posteriormente aos anos 90, mais 
especificamente, de 2003 em diante, quando 
surge uma pauta mais progressista com o 
governo do Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, emergiram iniciativas para as políticas 
públicas de EJA com maior ênfase. A criação 
do Programa Brasil Alfabetizado por exemplo,  
que entre algumas vertentes deu início 
ao Projeto Escola de Fábrica que oferecia 
cursos de formação profissional com duração 
mínima de 600h para jovens de 15 a 21 anos,  
o PROJOVEM, voltado ao segmento juvenil 
de 18 a 24 anos, com escolaridade superior 
a 4ª série (atualmente o 5º ano), mas que 
não tenha concluído o ensino fundamental 
e sem vínculo empregatício formal, mas 
com enfoque à qualificação para o trabalho 
e também  o Programa de Integração da 
Educação Profissional ao Ensino Médio 
para Jovens e Adultos (PROEJA) voltado à 
educação profissional técnica em nível de 
ensino médio. 

Vimos até aqui, que apesar dos constantes 
esforços da sociedade civil e do meio  
acadêmico para a construção de uma 
identidade própria da EJA como campo 
pedagógico, a história da Educação de 
Jovens e Adultos no Brasil foi e ainda 
é atualmente composta por várias 
fragilidades, contradições e políticas 
públicas questionáveis, precarizadas, além 
de um significativo jogo de interesses que as 
permeiam e que nega duplamente a cidadania 
deste público, (re)produzindo as distâncias 
sociais tão características do nosso país, 
descortinando uma triste verdade,

Do Brasil e de suas presumidas identidades 
muito já se disse. São bastante conhecidas as 
imagens ou modelos do país cujos conceitos 
operatórios de análise se baseiam em pares 
opostos e duais: “Dois Brasis”, “oficial e real”, 
“Casa Grande e Senzala”, “o tradicional e o 
moderno”, capital e interior, urbano e rural, 
cosmopolita e provinciano, litoral e sertão 
assim como os respectivos “tipos” que 
os habitaria m e os constituiriam. A esta 
tipificação em pares opostos, por vezes 
incompleta ou equivocada, não seria fora de 
propósito acrescentar outros ligados à esfera 
do acesso e domínio da leitura e escrita 
que ainda descrevem uma linha divisória 
entre brasileiros: alfabetizados/analfabetos 
1, letrados/iletrados 2 . Muitos continuam 
não tendo acesso à escrita e leitura, mesmo 
minimamente; outros têm iniciação de tal 
modo precária nestes recursos, que são 
mesmo incapazes de fazer uso rotineiro e 
funcional da escrita e da leitura no dia a dia. 
Além disso, pode -se dizer que o acesso a 
formas de expressão e de linguagem baseadas 
na micro -eletrônica são indispensáveis para 
uma cidadania contemporânea e até mesmo 
para o mercado de trabalho. No universo 
composto pelos que dispuserem ou não deste 
acesso, que supõe ele mesmo a habilidade de 
leitura e escrita (ainda não universalizadas), 
um novo divisor entre cidadãos pode estar 
em curso. (BRASIL, 2000)

FORMAÇÃO DOCENTE PARA 
A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS

A compreensão do processo histórico que 
constituiu a Educação de Jovens e Adultos 
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no Brasil nos permite ampliar a visão sobre 
o público ao qual se destina e compreender 
as suas especificidades. O aluno da EJA 
necessita de um olhar diferenciado. São 
jovens e adultos, muitos deles trabalhadores, 
de faixa etária avançada, com larga 
experiência profissional ou com expectativa 
de (re)inserção no mercado de trabalho e 
com um olhar diferenciado sobre as coisas da 
vida. Para eles, foi a ausência de uma escola 
ou a evasão da mesma que os levou para um 
retorno tardio à busca do direito ao saber. Há 
também, aqueles jovens que, mesmo tendo 
condições financeiras, não lograram sucesso 
nos estudos, em geral por razões de caráter 
sócio-cultural. Logo, aos limites já postos 
pelo contexto social em que vivem, não se 
pode acrescentar outros que signifiquem 
uma nova discriminação destes estudantes, 
cabe, portanto, à escola acolhe-los.

Nessa perspectiva a Educação de Jovens 
e Adultos vem sendo reconhecida como 
uma habilitação ou como modalidade em 
algumas faculdades de Educação. Uma das 
suas características, durante um bom tempo, 
foi se construir às margens, uma vez que não 
havia centros de educação e de formação do 
educador da EJA. Algo que parece ter sido 
bom para a Educação de Jovens e Adultos é 
não ter conseguido conformar-se no sistema 
educacional, ou seja, isto fez com que a 
formação dos educadores da EJA fosse um 
marco definido. 

Pode-se dizer que ainda não há políticas 
definidas para a Educação de Jovens e 
Adultos e consequentemente não há 
parâmetros acerca do perfil do educador de 
jovens e adultos. A EJA permanece até os dias 

de hoje em construção e isto é um grande 
desafio a ser enfrentado pelos educadores: 
inventar esse perfil e construir sua formação 
de maneira focada, como nos afirma Arroyo 
(2006). 

Por ter sua identidade fortemente 
ligada a práticas observadas em outras 
modalidades de ensino, os professores 
possuem uma postura inadequada no que 
se refere a uma transposição do modelo de 
escola consagrado no ensino fundamental 
de crianças e adolescentes para atenderem 
um público composto por jovens e adultos 
trabalhadores.

“A perspectiva assistencialista e 
infantilizadora da educação de jovens e adultos 
é um fator que prejudica a constituição do 
campo, limitando as condições de se ofertar 
aos educadores uma formação adequada, 
que considere as especificidades do público 
dessa modalidade educativa.” (RIBEIRO 
1999, p. 189)

Ribeiro (1999) mostra que esta perspectiva 
assistencialista, também desprofissionaliza 
o educador de jovens e adultos e a própria 
ação educativa, distanciando a formulação 
de propostas teórico-metodológicas 
compatíveis com as vivências e os saberes 
daqueles aos quais se destina.

Se o Ensino fundamental fosse reconhecido 
como direito pela opinião pública, governos, 
educadores e pesquisadores da educação, 
a educação de jovens e adultos avançaria 
também na definição de um campo especifico 
de prática e reflexão pedagógica, superando 
o modelo da educação compensatória 
articulando a educação básica e a educação 
continuada como direitos de todos.
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Para que se tenham transformações de 
qualidade nas práticas dos educadores 
da EJA, é necessário profissionalizar o 
pessoal dedicado a essa área, levando-os 
a refletirem de que maneira os conteúdos 
da escola deveriam ser modificados para 
se adequar a esse modo de pensar próprio 
que os jovens e adultos desescolarizados já 
teriam forjado ao longo da vida. Mas não 
apenas o conhecimento técnico da profissão, 
o professor tem que aprender a articular o 
conhecimento com as necessidades sociais 
em que seus alunos vivem.

O educador libertador tem que estar 
atento para o fato de que a transformação 
não é uma questão de métodos e técnicas. 
Se a Educação Libertadora fosse somente 
uma questão de métodos e técnicas, então o 
problema seria mudar algumas metodologias 
tradicionais por outras mais modernas. 
Mas não é esse o problema. A questão é o 
estabelecimento de uma relação diferente 
com o conhecimento e com a sociedade. 
(FREIRE& SHOR, 1987, p.87)

Cabe também como diz Ribeiro (1999), 
considerar que a problemática relacionada 
à EJA merece fazer parte do currículo de 
formação básica de todos os educadores, 
não somente aos envolvidos na área, levando 
em consideração que todos fazem parte da 
luta contra a exclusão social e educativa, 
a superação da visão assistencialista e 
populista da educação, que é compensatória. 

Arroyo, 2006, nos diz que os educadores 
de jovens e adultos devem ter como traço 
de sua formação o conhecimento da atual 
situação da EJA, isto é, da sua própria 
construção, como política pública e como 

dever do Estado, além de sua história que 
não se pode perder. Compartilhando que 
a EJA ainda está em construção de uma 
identidade, Ribeiro (1999, p. 189) defende 
“a definição de um campo específico de 
prática e reflexão pedagógica, superando o 
paradigma da educação compensatória em 
prol de uma visão mais prospectiva, que 
articule a educação básica e a educação 
continuada como direito de todos”.  

A EJA vem acontecendo em múltiplos 
espaços, nunca pertenceu totalmente ao 
governo ou sistema educacional. Sempre se 
espalhou pela sociedade, da dinâmica desta. 
Por isso, as escolas de formação devem se 
ater aos traços desse perfil rico de educador 
múltiplo, multifacetado. Não se pode deixar 
a história da EJA, “uma história feita de 
muitas histórias”, como assinala Ribeiro 
(1999, p. 190). Pois ela possui questões 
importantíssimas que devem fazer parte 
do currículo de formação de educadores e 
educadoras da educação de jovens e adultos.

Segundo Arroyo (2006), para a 
concretização de uma excelente formação 
para docentes da EJA e uma política específica, 
se faz necessário caminhar em direção ao 
reconhecimento das especificidades da 
educação de jovens e adultos. Porém, parece 
que o caminho que está sendo trilhado é para 
tornar a EJA como um ensino noturno regular, 
uma modalidade de ensino fundamental (I 
e II) e ensino médio, em que é necessário 
apenas aproveitar os professores dos anos 
escolares mencionados. Desse modo, não 
seria necessário discutir sobre uma formação 
específica e sim fornecer retoques para os 
docentes se adaptarem. Sobre a formação 



Revista Educar FCE - Abril 2018

686

específica para educadores de jovens e 
adultos, Arroyo (2006, p. 22) afirma:

Como pesquisadores, cabe-nos o 
compromisso de mostrar e recuperar a 
história rica e dinâmica da educação de 
jovens e adultos. A partir desse foco, cabe a 
nós perguntar quais são os traços mais ricos 
desse perfil que não devem ser perdidos, para 
que esse perfil não fique como parte de um 
museu, de passado. Esse, me parece, poderia 
ser um desafio dos centros e dos programas 
que já têm como objetivo a formação de 
educadores de jovens e adultos.

Os docentes da educação de jovens e 
adultos precisam conhecer a trajetória da 
EJA e ser competentes em sua atualização na 
realidade hoje vivida pelos jovens e adultos 
das camadas populares – este deve ser 
um dos traços da formação específica dos 
professores dessa modalidade.

Outro aspecto muito importante que deve 
aqui ser destacado se trata da necessidade 
de conhecer as especificidades do que é ser 
jovem e do que é ser adulto. As questões que 
devem nortear a formação do docente são: 
quem são esses adultos e esses jovens com 
quem vamos trabalhar? O que significa ser 
adulto ou jovem da EJA?

Miguel Arroyo (2006) nos chama a 
atenção para tal reflexão, uma vez que 
não se trata de qualquer jovem ou adulto. 
São adultos e jovens com histórias muitas 
vezes sofridas, do campo, da periferia, que 
vivenciam situações de opressão, exclusão, 
marginalização. Geralmente nos cursos de 
Pedagogia o conhecimento dos educandos 
não faz parte.

A Pedagogia não sabe quase nada, nem 

sequer da infância que acompanha por 
ofício. Temos mais carga horária pra discutir 
e estudar conteúdos, métodos, currículos, 
gestão, supervisão, do que para discutir e 
estudar a história e as vivências concretas 
da infância e da adolescência, com o que a 
pedagogia e a docência vão trabalhar. Em 
relação à história e às vivências concretas 
da condição de jovens e adultos populares 
trabalhadores as lacunas são ainda maiores 
(ARROYO, 2006, p. 22 ).

A distribuição da carga horária nos 
cursos de Pedagogia deveria dedicar um 
tempo maior para uma reflexão pautada no 
conhecimento da especificidade de jovens e 
adultos da EJA. No entanto, o que verificamos 
é que o assunto é praticamente ausente das 
grades curriculares dos cursos de Pedagogia, 
especialmente nas instituições particulares, e 
nas universidades públicas não é considerado 
com a mesma importância como as demais 
componentes curriculares que atendem à 
educação básica.

Para se definir uma política para a educação 
de jovens e adultos com a formação adequada 
de seus educadores, acreditamos na 
necessidade de um projeto a fim de explicitar 
a construção e a história desses educandos 
populares. Tal particularidade – condição 
social, étnica, racial, cultural e especial – 
deve ser o ponto principal para a construção 
da EJA. Pensar um programa de formação de 
docentes de tais alunos que coloque como 
questão central o domínio de uma sólida base 
teórica construída, tendo como referência o 
trabalho, a cultura, os movimentos sociais, a 
experiência é uma tarefa séria e desafiante.

Temos também outra questão de suma 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil 
teve seu histórico marcado pela precariedade, 
e muito embora se tenha avançado no 
âmbito das políticas públicas e na legislação 
educacional ainda há um longo caminho a se 
percorrer rumo à equidade efetivamente. 

Vimos até aqui, que essa modalidade 
de ensino começa a ganhar espaço no 
debate educacional por volta dos anos 30 
com importantes reformas educacionais e 
investimentos por parte do governo visando 
erradicar o analfabetismo que atingia 
números alarmantes e se constituía como 
vergonha para um país cuja indústria estava 
expandindo-se à todo vapor, ganhando 
status internacional. De lá pra cá, foram 

importância para o docente da educação 
de jovens e adultos: ser incorporada nas 
políticas de formação dos educadores 
uma fundamentação sobre a história dos 
direitos humanos e, dentro dessa história, 
a história particular do direito à educação. 
Pois o sistema existente não se pauta pela 
educação como direito e sim pela educação 
como mercadoria, ou seja, escolarizar para 
incluir no mercado. A EJA pode se pautar 
na educação como direito, considerando 
o esforço que os jovens e adultos fazem 
para voltar à escola e garantir seu direito à 
educação, ao trabalho e à inclusão social. 

A educação de jovens e adultos nunca 
aparece como direito isolado, sempre vem 
acompanhada de lutas por outros direitos, 
como direito ao trabalho, à dignidade, o 
direito a um futuro mais amplo. Portanto, os 
educandos da EJA são a expressão do que 
Miguel Arroyo (2006) chama de entrelaçado 
entre direito à educação e os direitos 
humanos básicos.

A compreensão da história dos direitos 
deverá ser um dos saberes centrais nas 
políticas e currículos de formação de 
educadores(as) da EJA. Formar essa 
sensibilidade para esses sujeitos populares 
e para a trama de direitos negados onde se 
enreda seu direito à educação (ARROYO, 
2006, p. 30).

Em referência ao currículo, este deve 
capacitar os educadores no domínio de 
conhecimentos do trabalho, da história, da 
exclusão, da segregação, da cultura e da 
natureza. Junto com a consciência crítica 
sobre o papel do educador nesse contexto, 
a disposição para o diálogo é a base para 

procedimentos essenciais na EJA e um 
importante pilar na formação do educador 
de jovens e adultos, como aponta Ribeiro 
(1999, p. 193).

 Uma questão desafiante na formação 
do educador de EJA é prepará-lo para 
desenvolver novas formas de organização 
do espaço e do tempo escolar que fujam do 
sistema tradicional, buscando alternativas 
para que o aluno não se sinta desmotivado, 
pois a evasão escolar é uma realidade 
também na EJA. Repensar constantemente 
as práticas educativas, buscando promover 
aprendizagens mais diversificadas e 
significativas às  condições de vida dos alunos, 
de forma que não haja um empobrecimento 
do ensino-aprendizado, é mais um desafio 
a ser colocado ao educador de EJA em sua 
formação.
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muitas tentativas, ainda que equivocadas e contraditórias, 
por parte do governo, da iniciativa privada, da sociedade civil 
em promover a Educação de Jovens e Adultos, porém nunca 
houve um empreendimento que lograsse êxito, atingisse a 
questão estrutural do problema e favorecesse uma educação 
realmente comprometida socialmente com aqueles cuja 
cidadania já havia de alguma forma sido negada. O mais 
próximo que se chegou a esse projeto de educação, foi o 
que empreendeu Paulo Freire no final dos anos 60, e que 
constituiu importante momento histórico não apenas para  a 
EJA mas para a educação de modo geral. 

A Educação de Jovens e Adultos, sempre teve, portanto, 
um caráter compensatório, representa uma dívida social não 
reparada para com os que não tiveram acesso à escola e nem 
domínio da escrita e leitura como bens sociais. Isso justifica, 
não só a entrada da modalidade no circuito dos direitos civis 
pela restauração de um direito negado: o direito a uma escola 
de qualidade, mas também o reconhecimento da igualdade 
de todo e qualquer ser humano.

Ainda hoje, podemos dizer que a EJA, enquanto  
modalidade de ensino, ainda não constituiu-se com 
identidade própria e luta para sobreviver no cenário 
educacional brasileiro expressando muitas fragilidades, entre 
tantas, muitos educandos não conseguem concluir as etapas 
até o final, o que implica num número elevado de evasões, 
mas ainda mais importante a nosso ver, a falta de formação 
docente para atender este público alvo que é específico, 
diverso e heterogêneo.

Em decorrência da falta de uma formação específica, há 
uma oferta de ensino precarizada, e desinteressada. Sem o 
considerar a história da EJA e a história de vida dos alunos 
que ali chegaram, não é possível transformar a realidade dos 
mesmos a partir da educação. É preciso conhecer o que trouxe 
cada educando a buscar uma escolarização tardiamente para 
então, a partir desse conhecimento, tornar as aulas mais 
significativas para ele e potencializar o seu aprendizado para 
a vida.



Revista Educar FCE - Abril 2018

689

REFERÊNCIAS

ARROYO, Miguel. Formar educadores e educadoras de jovens e adultos. In: SOARES, 
Leôncio. Formação de educadores de jovens e adultos. Belo Horizonte: Autêntica/SECAD-
MEC/UNESCO, 2006.
BRASIL. Constituição Federativa de 1988.
________. Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006. Institui, no âmbito federal, o Programa 
Nacional de Integração Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos – PROEJA, e dá outras providências. Brasília, DF, 2006. 
________. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Nº 9394 de 1996. 
________. Resolução CNE/CP Nº1. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Graduação em Pedagogia, 2006. 
________. Educação de Jovens e Adultos: uma memória contemporânea 1996 - 2004 Educar, 
Curitiba, n. 29, p. 29-45, 2007. Editora UFPR
________. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8069/1991.
________. Conselho Nacional de Educação (CNE). Câmara de Educação Básica (CEB). Parecer 
nº 11, de 7 de junho de 2000. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens 
e Adultos. Brasília, 2000.
________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Proposta Curricular 
para a Educação de Jovens e Adultos: Segundo Segmento do Ensino Fundamental, v. 02. 
Brasília: SEF/MEC, 2002.
CURY, Carlos Roberto Jamil. A Educação Básica no Brasil. Educação e Sociedade. Set. 2002, 
v. 23, n. 80, p.168-2000, Campinas. 
DI PIERRO, Maria Clara. Educação de jovens e adultos no Brasil: questões face às políticas 
públicas recentes. Em Aberto, v. 11, n. 56, pp. 22-30. Brasília: Inep, out.-dez. 1992.
________. Notas sobre a redefinição da identidade e das políticas públicas de educação de 
jovens e adultos no Brasil. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 26, n. 92, p. 1115-1139, 
out. 2005.
FREIRE, P. Educação e mudança. 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 
FREIRE. P. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
HADDAD, Sérgio. Breve histórico da política de educação de adultos no Brasil. In:. Anais do 
Congresso Brasileiro de Educação 4, Goiânia, 1986. São Paulo: Cortez/Ande/Anped/ Cedes, 
1986.
__________. & DI PIERRO, Maria Clara. Escolarização de jovens e adultos. Revista Brasileira 
de Educação. São Paulo, n. 14, p. 108-30, mai./jun./jul./ago. De 2000. 
OLIVEIRA, Marta Kohl de. Analfabetos na sociedade letrada: diferenças culturais e modos 
de pensamento. Travessia, v. 5, n. 12, pp. 17-20. São Paulo, jan./abr. 1992.
________. Letramento, cultura e modalidades de pensamento. In: KLEIMAN, Angela B. (org.). 



Revista Educar FCE - Abril 2018

690

Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. 
Campinas: Mercado das Letras, 1995.
RIBEIRO, Vera Masagão. A formação de educadores e a constituição da educação de jovens 
e adultos como campo pedagógico. Educação & Sociedade, ano XX, nº 68, dezembro,1999. 
SOARES, L. J. G. Educação de jovens e adultos. Rio de Janeiro: DP&A, 2002



Revista Educar FCE - Abril 2018

691

ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
RESUMO: A experiência bem sucedida de uma EMEF da Cidade de São Paulo, nos leva a 
conhecer a proposta de uma Unidade que ampliou sua jornada escolar para atendimento 
exclusivo do Ciclo de Alfabetização. Desde o ano de sua implantação (2014) sofreu algumas 
modificações na grade curricular, ajustes nas turmas para a formação de grupos produtivos 
e adequação nos horários de intervalos, higiene e alimentação. A Escola em Tempo Integral 
acolhe a Comunidade Escolar que mostra satisfação em relação ao atendimento pedagógico 
e o currículo. A Unidade atende as necessidades da faixa etária com a organização dos 
tempos e espaços, grupos multisseriados, proporcionando experiências por meio dos 
componentes da Base Nacional Comum e da parte Diversificada, mantendo o trabalho com 
o desenvolvimento de Projetos e um horário ampliado para nove horas diárias. A qualidade 
Educacional vem sendo observada mediante os dados do IDEB, que mostram claramente a 
evolução no processo de ensino- aprendizagem.

Palavras-Chave: Contos de Fada. Literatura. Desenvolvimento Infantil. 
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TEMPO INTEGRAL NO CICLO 
DE ALFABETIZAÇÃO

O funcionamento da Escola em tempo 
Integral deve proporcionar um processo 
de aprendizagem mediante os espaços 
permeados pelos Territórios do Saber, por 
meio da ludicidade, das culturas corporais, 
das culturas das infâncias e do protagonismo.

 A implantação do programa no Ciclo 
de Alfabetização garante o respeito às 
singularidades dos educandos, traz ações 
inclusivas no dia a dia, cria oportunidades 
para a construção do conhecimento, garante 
tempos e espaços diversificados e o convívio 
em um ambiente acolhedor e desafiador, 
fortalecendo a autonomia dos educandos no 
início da alfabetização, etapa importante na 
transição da Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental.

 A Escola em Tempo Integral não se 
fundamenta apenas em um horário maior 
de permanência, mas sim na formulação 
e redimensionamento do Projeto Político 
Pedagógico (PPP) com atividades 
diferenciadas e profissionais preparados 
para aumento da Qualidade de Educação 
(Cavaliere, 2002). 

A proposta de atendimento e organização 
curricular deve atender a legislação 
Educacional Nacional e Municipal, que prevê 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) os artigos exibidos abaixo, 
além das Portarias Municipais: 

• Artigo 23- A educação básica poderá 
organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos de alternância regular de 
estudos, grupos não seriados, com base na 

idade, na competência e em outros critérios, 
ou forma diversa de organização, sempre que 
o interesse do processo de aprendizagem 
assim o recomendar. 

• Artigo 26- Os currículos da Educação 
Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio devem ter Base Nacional Comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino 
e em cada estabelecimento escolar, por parte 
diversificada exigida pelas características 
regionais locais da sociedade, da cultura, da 
economia e dos educandos.

• Artigo 34- Jornada Escolar no Ensino 
Fundamental incluirá pelo menos quatro 
horas de trabalho efetivo em sala de aula, 
sendo progressivamente ampliado o período 
de permanência na escola.

• Portaria nº 7.464 de 03 de dezembro de 
2015, da Secretaria Municipal de Educação, 
que institui o Programa “São Paulo Integral” 
nas Escolas Municipais.

• Portaria nº 8.003 de 09 de outubro de 
2017, da Secretaria Municipal de Educação, 
que reorganiza o Programa “São Paulo 
Integral” nas Escolas Municipais.

O FUNCIONAMENTO DA 
UNIDADE ESCOLAR

A organização curricular desenvolvida 
com os Projetos articulados corrobora com 
os educandos envolvidos respeitando suas 
potencialidades, experiências pedagógicas 
e culturais por meio de agrupamentos 
produtivos, que são organizados de forma 
heterogênea no início do ano letivo pelo 
próprio corpo docente. 

 A formação de grupos multisseriados, 
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ajuda no convívio social com outras crianças, 
possibilita ações inclusivas e a troca de 
experiências, cada grupo formado por 
alunos dos 1º, 2º e 3º anos será considerado 
uma equipe com denominação específica, 
ficando conhecido por todos da escola para 
o trabalho com projetos. 

A aprendizagem do educando por meio de 
atividades lúdicas, jogos, histórias, danças, 
músicas e trabalhos manuais, desenvolve as 
competências leitora e escritora e as áreas 
do conhecimento, promove a observação, 
a criação, a produção, a solidariedade, 
o respeito, a ampliação do repertório, o 
conhecimento do corpo, a alimentação 
saudável e a consciência sustentável.

Para o funcionamento da Unidade Escolar 
em Tempo Integral, podemos dividir o seu 
período diário de nove horas em dois turnos, 
com a carga horária de oito horas - aula 
diárias e uma hora distribuída na jornada 
destinada à alimentação e higiene, com a 
regência de classe realizada por professores 
diferentes em cada período. 

O PRIMEIRO TURNO

Acontece no período matutino e 
ompreende a Base Nacional Comum 
Curricular e a parte diversificada. Os alunos 
permanecem em suas respectivas séries/ 
anos de acordo com a matrícula, realizam 
atividades, avaliações internas e externas, 
participam das aulas com os especialistas e 
realizam um intervalo, com recreio dirigido. 

Os alunos também participam 
semanalmente do Sarau que é realizado 
no pátio da escola, com a participação de 

outras séries/anos, para total socialização, 
promovendo o protagonismo e a autonomia. 

O SEGUNDO TURNO

Realizado no período vespertino, é 
formado por grupos multisseriados que 
trabalham somente com projetos, além de 
aulas compartilhadas com os professores de 
informática e sala de leitura, desenvolvendo 
a leitura e escrita. 

O horário da refeição acontece juntamente 
com todos os grupos multisseriados e é 
sempre acompanhado pelos professores 
regentes, para incentivar a alimentação 
saudável, diminuir o desperdício de alimentos 
e realizar a higiene e um novo intervalo será 
realizado mais à tarde.  

Os alunos mudam de projeto a cada 
bimestre ou período determinado, o grupo 
pode continuar com a mesma professora, 
apenas o projeto será trocado ou com a troca 
da turma, deixando nesse caso a mesma 
professora para um determinado projeto 
durante todo o ano letivo.

 Ao final de cada bimestre ou período 
previamente determinado, os trabalhos 
são expostos e apresentações realizadas 
na Mostra Cultural para apreciação da 
Comunidade Escolar e avaliação dos 
educandos.

A Escola de Tempo Integral deve 
continuadamente ouvir alunos, pais e 
professores.

OUVIR O ALUNO
O aluno desde o início do ano letivo 
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precisa perceber que não existe o período da 
manhã para estudar e o da tarde para brincar, 
a Escola em Tempo Integral não pode ser 
confundida com a escola de dupla jornada 
(Coelho, 2002).

A formação dos grupos com idades 
diferentes durante o segundo turno ajuda 
na socialização e na vivência com novos 
colegas, articula e amplia experiências que 
atendam às necessidades de cada um.

A rotina nas salas de aulas regulares 
apresentada na maioria das vezes de uma 
forma rígida, deixa os alunos cansados e sem 
interesse, por isso as crianças precisam ser 
ouvidas e seus interesses conhecidos.  

As atividades lúdicas precisam ser 
incorporadas às práticas pedagógicas, 
para que o aluno expresse e vivencie a 
aprendizagem de uma forma humanizada. 
A ludicidade, às vezes é deixada de lado por 
causa do tempo e metas que precisam ser 
alcançadas pelos professores. 

Durante o processo inicial alguns alunos 
precisam de um tempo maior para adaptação, 
no primeiro momento alguns têm flexibilidade 
no horário de saída, gradativamente o tempo 
de permanência aumenta.  

Respeitar os alunos exige uma reflexão 
ampla para promover uma educação de 
qualidade, muito importante conversar e 
ouvi-los para compreender os seus pontos 
de vista como produtores do conhecimento, 
propiciando diferentes formas de expressão.

A ESCOLHA DOS PROJETOS
Tendo a Escola em Tempo Integral 

atendido as necessidades e os direitos de 

aprendizagem para o desenvolvimento de 
uma educação de qualidade para as crianças 
do Ciclo de Alfabetização, constata-se a 
vantagem do atendimento por meio de 
projetos em consonância com os Territórios 
do Saber, trabalhando dentro e fora das salas.

A expansão curricular dar-se á através 
dos Territórios do Saber para a escolha 
dos projetos, que deverão ser trocados 
anualmente. (Portaria nº 8.003 de 09/10/17 
– Art. 9º)

 I – EDUComunicação, Oralidade e Novas 
Linguagens;

II – Culturas, Arte e Memória;
III – Orientação de Estudos e Invenção 

Criativa;
IV – Consciência e Sustentabilidade 

Socioambiental e Promoção da Saúde;
V – Ética, Convivência e Protagonismo;
VI – Cultura Corporal, Aprendizagem 

Emocional e Economia Solidária.
Considerando os Direitos de Aprendizagem 

do Ciclo de Alfabetização, devemos 
considerar as experiencias pedagógicas a 
seguir, levando em conta os saberes dos 
educandos:

Ensinar matemática é desenvolver o 
raciocínio lógico, estimular o pensamento 
independente, e a capacidade de resolver 
problemas. Os professores devem aumentar 
a motivação dos alunos por intermédio de 
jogos já existentes e outros confeccionados 
manualmente pelos próprios alunos, que se 
bem planejados, são um recurso pedagógico 
eficaz para a construção do conhecimento, 
não devem ser tratados como mera 
recreação, mas sim como facilitadores 
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para a aprendizagem de novos conteúdos 
matemáticos. Os confeccionados ficam como 
material da escola e podem ser utilizados por 
outras séries/anos. Considerando os Direitos 
de Aprendizagem e o Desenvolvimento 
no Ciclo de Alfabetização para a área de 
Matemática em resposta às necessidades 
concretas e uso das tecnologias, o espirito 
crítico e investigativo produzirá diferentes 
estratégias de solução. 

A leitura é um elemento importante para a 
escrita, já que é um processo pelo qual o leitor 
realiza um trabalho ativo de construção do 
significado do texto, com base nos objetivos 
e no seu conhecimento sobre a língua, tendo 
como finalidade a preparação de leitores 
competentes e a formação de escritores 
autônomos, cidadãos capazes de interpretar 
textos que atendam à sua realidade diária. A 
compreensão por meio de estratégias como 
seleção, antecipação, inferência e verificação 
e os diferentes gêneros, favorecerem a 
aprendizagem do educando por intermédio 
da leitura e produção de textos, da contação 
de histórias, da dramatização e atividades que 
possam favorecer e despertar a imaginação 
e a fantasia, elementos importantes para 
o desenvolvimento do protagonismo da 
criança.

 A arte pode estabelecer relações com 
a vida, a história e a cultura dos povos, 
o cotidiano e suas conexões com as 
demais áreas do conhecimento. (Práticas 
Pedagógicas em Artes: espaço, tempo e 
corporeidade. Modinger, 2012). Através da 
linguagem corporal, envolvendo a música, o 
teatro e a dança, provocar a observação e a 
reflexão crítica. 

Na educação, considerando os objetivos 
de alargar e aprofundar o conhecimento 
do ser humano, possibilitando-lhe maior 
compreensão da realidade e maior 
participação social, não podemos prescindir 
de trabalhar com a arte. (Borba, Goulart. 
Brasil, 2007)

O conhecimento das artes faz diferença 
para educandos, educadores e escola, as 
crianças aprendem a olhar o mundo de forma 
diferente, a pensar através de imagens, 
sons, movimentos e histórias. Além disso, 
os educandos conhecem novos artistas e 
trabalhos de diferentes épocas e lugares. 

A sustentabilidade leva o educando a 
repensar suas necessidades e práticas, para 
não comprometer o planeta e as próximas 
gerações. A escola torna-se um espaço onde 
os sujeitos terão a oportunidade de trabalhar 
em grupo, se socializar, aprender a lidar e 
respeitar opiniões diversas e conviver com 
as diferenças. 

A necessidade de garantir um 
desenvolvimento sustentável tem 
integrado as questões sociais, econômicas, 
ambientais e de saúde. Esta realidade atual 
exige um trabalho coletivo em prol de 
novas possibilidades e perspectivas que 
proporcionem uma reflexão das práticas 
atuais.

Elevar o interesse da comunidade 
escolar pelas questões ambientais e a 
sustentabilidade, possibilita a aprendizagem 
por meio de experiências novas que 
envolvam ações para a introdução de uma 
alimentação saudável no dia a dia dos 
envolvidos. Dadas essas prerrogativas, 
considera-se que a construção de uma horta 
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e um jardim sustentáveis nesse espaço, 
amplia as possibilidades e desenvolve 
condições favoráveis tanto para o ensino, 
quanto para a aprendizagem, na medida em 
que aparece como um novo espaço para 
troca, desenvolvimento e compartilhamento 
de saberes, habilidades e competências 
(SANTOS, 2014).

O OLHAR ATENTO DOS PAIS

A demanda por escolas que atendam em 
tempo integral vem crescendo, a maioria dos 
pais trabalha e procura um local seguro e 
acolhedor para a formação de seus filhos.

A formação de grupos multisseriados no 
período vespertino pode deixar os pais e 
responsáveis a princípio apreensivos, pois 
alunos de diferentes idades do Ciclo de 
Alfabetização frequentam a mesma sala. As 
experiências diárias mostram que atitudes 
de violência diminuem com o tempo, pois 
existe respeito e tolerância maior entre as 
diversidades.

O funcionamento e a rotina da Escola e 
Tempo Integral devem ser apresentados aos 
pais, uma vez que o tempo é o melhor remédio 
para conscientização de uma nova proposta, 
mostrando aos responsáveis que um período 
maior de permanência na escola, envolvendo 
atividades diferenciadas, um currículo 
significativo e agrupamentos produtivos 
acrescenta um grande desenvolvimento 
durante o período de alfabetização e um 
maior crescimento social.   

Uma pesquisa e/ou questionário á 
preparado pela equipe docente e gestora no 
início do ano letivo para ser entregue aos 

pais, será de fundamental importância para 
o conhecimento da clientela atual, assim 
como o redimensionamento do PPP, que   
ajudará na escolha dos projetos que serão 
trabalhados durante o ano letivo.

O Conselho de Escola semestralmente deve 
avaliar o desenvolvimento e os resultados 
dos projetos, levando em conta os tempos 
e espaços, a formação dos agrupamentos 
e o currículo, mediante as observações 
realizadas pelos membros eleitos.

O TRABALHO DO 
PROFESSOR

Trabalhar com projeto não é uma 
prática rotineira em sala de aula, por isso 
o professor precisa de formação contínua 
e acompanhamento da Coordenação, 
todos os ambientes devem ser explorados: 
laboratório de informática, sala de leitura, 
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brinquedoteca, parque infantil, assim como 
o material pedagógico. 

O professor precisa conhecer a realidade 
de seus alunos e da comunidade em que 
estão inseridos, respeitando de forma 
democrática as diferenças e sendo um 
mediador na construção do Processo Ensino-
aprendizagem e do desenvolvimento pleno.  

“O trabalho do professor é o trabalho do 
professor com os alunos e não do professor 
consigo mesmo”. (Paulo Freire, 2011)

 Ao Professor Orientador de Educação 
Integral (POEI) em corresponsabilidade 
com o Diretor de Escola, o Coordenador 
Pedagógico e o Conselho de Escola, de 
acordo com a Portaria nº 8.003, de 09/10/17 
– Art. 22, compete:

• Articular as atividades propostas pelo 
Programa São Paulo Integral com o PPP da U.E 
e diretrizes do Programa de Reorganização 
Curricular e Administrativa;

• Buscar parcerias que promovam a 
utilização de espaços educativos existentes 
no seu entorno;

• Promover a intersetorialidade com 
vistas a potencializar as experiências 
de aprendizagem possíveis no território 
educativo;

• Organizar e acompanhar o 
desenvolvimento das diferentes experiências, 
vivências, itinerários de aprendizagem na 
perspectiva da integralidade e integração das 
atividades educacionais, culturais, esportivas 
e sociais, promovidas na U.E. e em outros 
espaços educativos;

• Articular e implementar ações 
educativas que favoreçam o desenvolvimento 
do programa;

• Propor ações que promovam a 
circulação dos educandos pelos “Territórios 
do Saber” e a ambiência no convívio escolar;

• Auxiliar na implantação de uma política 
intersetorial e intersecretarial   entre os 
setores e secretarias dos diferentes órgãos 
públicos.

Portanto, o professor precisa ser 
comprometido com o grupo, abrangendo 
processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, 
no trabalho, nas instituições de ensino, 
nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais, 
expressa no artigo 1º da Lei nº 9.394/96.

A expansão dos territórios e espaços 
educativos e da jornada diária dos educandos 
no Ciclo de Alfabetização deve garantir a 
alfabetização de todas as crianças de acordo 
com os termos do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, 2014.

 A avaliação será realizada pelos 
professores de ambos os turnos, de forma 
contínua, contemplando a participação e o 
desenvolvimento dos educandos durante as 
atividades propostas, levando o professor a 
refletir sobre suas ações pedagógicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Novas tecnologias, novas descobertas e a escola continua  
a mesma, com demarcação de espaço e tempo rígido. A 
mudança precisa começar, a Escola em Tempo Integral 
inicia o novo ciclo, ampliando o tempo de permanência 
e aumentando as oportunidades de crescimento, 
desenvolvimento intelectual e social, sempre pautado por 
um currículo significativo e grupos produtivos.

Diante do trabalho desenvolvido e apresentado neste 
artigo, dos resultados positivos e das experiências abordadas 
envolvendo a comunidade de aprendizagem, podemos 
admitir que um currículo significativo e o trabalho com  
projetos  permeando os Territórios do Saber, por meio de 
uma leitura crítica, da articulação na expressão oral, no 
desenvolvimento da leitura com significado, na utilização do 
raciocínio lógico para resolver problemas, no conhecimento 
do corpo, do espaço e do mundo, estaremos formando um 
cidadão ativo e participativo na sociedade, levando-o à 
aplicação de seus conhecimentos no dia a dia.

Regiane Maranho Capuzzo

Graduação em Pedagogia 
pela Universidade São Judas 
Tadeu (1991); Professora de 
Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I – Assistente do 
Diretor na EMEF Oliva Irene 
Bayerlein Silva.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA: 
POSSIBILIDADE PARA EDUCAÇÃO 
DE QUALIDADE
RESUMO: Este artigo tem como finalidade demonstrar que a Gestão Democrática é possível, 
desde que objetivos educacionais sejam traçados, que haja reorganização por meio de ações 
planejadas em conjunto. Em consequência disso, são necessários muitos espaços para 
reflexão, refletir sobre o papel do aluno e das famílias na escola, com a participação de um 
gestor que possibilite esses momentos de socialização entre as instituições envolvidas e 
que tenha como objetivo principal alcançar e garantir uma educação de qualidade. A partir 
daí, consolidar a participação de todos viabilizando a formação do Conselho de Escola, 
dando autonomia aos integrantes considerando que essa participação nada mais é que uma 
forma prática para exercer cidadania no interior da escola. Vale ressaltar que refletir sobre 
o tema Gestão Democrática, acredita-se que as decisões sejam tomadas por um número 
maior de pessoas, considerando as realidades social, cultural e econômica em que vivem, 
portanto, enxergando suas reais necessidades propondo soluções adequadas. Atualmente, é 
imprescindível gerir autonomamente deixar de lado o autoritarismo e democratizar a gestão 
escolar para descentralizar o poder, tornando assim, todos responsáveis por um objetivo em 
comum, uma educação de qualidade. Assim alunos, pais, professores, diretor, funcionários, 
falam uma única língua, tornam-se responsáveis pelo processo, porque visam uma escola real, 
com um ensino significativo, adequado a realidade e necessidade da comunidade escolar, 
considerando a formação de cidadãos críticos e ativos.

Palavras-Chave: Autonomia; Escola; Família; Gestão Democrática; Conselho de Escola.
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INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, não é mais possível 
desvincular a escola assim como os 
conteúdos que são trabalhados, com o que 
acontece ao redor dela, visto que escola 
e família são instituições participantes da 
sociedade. Enfim, trabalhar com a diretriz da 
Gestão Democrática, a comunidade passa 
a se interessar pelos assuntos escolares, 
torna-se responsável e os interesses passam 
a ser comuns, concretizando o trabalho em 
equipe. “A escola é constituinte e constitutiva 
da sociedade em que está inserida. Isso 
significa que não dá para pensá-la de forma 
independente da realidade social. As ações 
desenvolvidas na escola refletem o momento 
histórico que a sociedade está vivendo” 
(PROGESTÃO, 2009).

Como parte deste processo cogita-se 
como o Conselho de Escola contribui para 
autonomia escolar, a qual viabiliza a Gestão 
Democrática. O propósito é destacar a 
importância das ações coletivas em busca de 
uma educação de qualidade, que vise garantir 
o sucesso escolar dos alunos. Propondo 
ações condizentes à realidade dos mesmos, 
resultando em aprendizagem significativa. 
“O trabalho em equipe, o compartilhamento 
das ações e decisões na escola articulam-
se à implementação de mecanismos 
de participação colegiada na escola, 
favorecendo assim o processo de construção 
da autonomia e de democratização na 
gestão”(PROGESTÃO, 2009).Para isso, o 
essencial é desenvolver um trabalho coletivo, 
motivando a atuação das comunidades 
escolar e local na construção de um Projeto 

Político Pedagógico condizente com a 
realidade dessas comunidades. 

De acordo com documento Progestão do 
Conselho Nacional Secretários de Educação 
“O desenvolvimento de um trabalho coletivo 
requer atuação das Comunidades escolar 
e local na construção e na implementação 
de um projeto pedagógico no qual as 
responsabilidades sejam compartilhadas, a 
confiança seja mútua, a sensibilidade para 
ações inovadoras e criativas sejam princípios 
observados e a educação de qualidade seja 
a principal finalidade” (PROGESTÃO, 2009).

A constatação exposta acima, pressupõe a 
importância das famílias no processo ensino 
aprendizagem, não somente auxiliar nos 
deveres escolares, participar de reuniões 
bimestrais de fato, é participar ativamente 
das decisões da escola. Havendo interesse 
por parte dos familiares, a comunidade 
escolar, tem o papel de garantir que essa 
participação seja efetiva e duradoura. 

O ponto de partida para esse processo é a 
construção do Projeto Político Pedagógico, 
o qual todos os participantes levantarão 
as características da comunidade, seus 
problemas e buscarão soluções adequadas 
as suas necessidades. De fato, coloca-se 
em prática, no cotidiano das atividades 
escolares, uma proposta educativa que seja 
fruto da vontade das comunidades escolar 
e local, isso é um exercício democrático 
e promove maior autonomia pedagógica, 
administrativa e financeira da escola, por 
definir a identidade da escola.

Sendo assim, estabelecer diálogo entre 
ambas partes, respeitar as decisões, abrir 
espaço de discussões são passos para a 
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adquirir autonomia escolar, favorecer a 
qualidade da educação e garantir o sucesso 
do aluno.

AUTONOMIA DA ESCOLA

Compreende-se por autonomia em 
educação, segundo um site de pesquisa “Em 
educação o termo autonomia esta ligado 
à condição do aprendente de organizar 
seus próprios estudos, buscando fontes de 
informação e conhecimento, e construindo 
um saber ligado aos seus próprios objetivos”.

Este conceito resume o que o trabalho 
vem esclarecer, trata-se de a comunidade 
escolar resolver seus próprios problemas. 
Corresponde, portanto, esse significado, 
a uma autonomia plena, não havendo 
necessidade da Secretaria de Educação, 
solucionar problemas da escola. Embora 
seja um trabalho complexo, por envolver 
interesses diferentes, por exigir do gestor 
muita transparência e mediação para 
conduzir as situações corriqueiras.

A relevância deste trabalho, não é explicar 
o conceito, até mesmo porque a autonomia 
não pode ser explicada simplesmente pelo 
senso comum. Muito tem se discutido, 
sobre democracia, um processo que precisa 
ser construído na escola, garantindo a 
participação de todos, por meio de espaços 
de reflexão e discussão.

Deve-se ressaltar que falar em autonomia 
é um tanto complexo e exige várias 
mudanças de paradigmas, as quais têm 
repercussões significativas nas concepções 
de gestões educacionais. “Sendo algumas 
delas, a descentralização do poder, 

democratização do ensino, instituições de 
parcerias, flexibilização de experiências, 
mobilização social pela educação, sistema 
de cooperativas, interdisciplinaridade na 
solução de problemas” (LÜCK, 2006).

Consiste em autonomia, ampliar o 
espaço de decisões como forma de 
comprometimento com a sociedade e a 
comunidade local, buscando a qualidade do 
ensino. A autonomia deve ser característica 
de uma Gestão Democrática, assumindo a 
responsabilidade de promover a formação dos 
alunos adequada à demanda da sociedade, 
mediante aprendizagens significativas, 
para que estes sejam capazes de atuar e 
transformar a sociedade em que vive.

De acordo com o autor para o bom 
funcionamento da democracia, não basta 
que um grande número de cidadãos participe, 
direta ou indiretamente, da tomada de 
decisões coletivas. “ Não basta, também, 
a existência de regras de procedimento 
como a da maioria, isto é, da unanimidade. 
Para o autor, torna-se indispensável uma 
terceira condição: é preciso que aqueles que 
são chamados a decidir ou a eleger os que 
deverão decidir sejam colocados diante de 
alternativas reais e postos em condição de 
poder escolher entre uma e outra” (BOBBIO, 
1986).

É essencial que para a construção da 
autonomia, seja seguido um caminho, pois a 
autonomia escolar possui quatro dimensões, 
segundo Veiga sendo elas: “financeira, 
política, administrativa, e a pedagógica. E 
para gerir com sucesso e autonomamente 
uma escola é preciso autoridade intelectual 
(conceitual e técnica); política (capacidade de 
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repartir poder); social (capacidade de liderar) 
e técnica (capacidade de produzir resultados 
e monitorá-los)”  (VEIGA,2002).

Desse modo, seguindo esses quatro 
passos, o desenvolvimento da autonomia 
será construído com sucesso, caso contrário, 
haverá um desequilíbrio, e sem uma delas a 
autonomia perderá sua função, gerando mais 
conflitos, pois com a comunidade dentro da 
escola o gestor passa a ser mais questionado. 
Caso, os pais percebam a falta de autonomia, 
isso trará mais problemas para a escola.

Uma das principais características para 
a construção da autonomia, é que ela se 
constrói no cotidiano escolar, sem normas 
e regras, buscando a solução dos problemas 
em coletividade. 

Com a resolução dos problemas em 
coletividade, amplia-se o poder de decisão. 
Isso não deve resultar na divisão do poder 
e sim na expansão do mesmo, atribuindo 
responsabilidade para todos os envolvidos.

Sendo assim, para trabalhar com 
autonomia é preciso saber mediar, pois lidar 
com diferentes pessoas em busca de um 
mesmo objetivo é necessário equilibrar os 
interesses diversos sem desconsiderá-los.

A transparência é outra palavra que não 
pode faltar ao falar em autonomia. Em vista 
disso, ao se responsabilizar por uma escola 
autônoma, sua prática envolve um objetivo 
e uma avaliação, a qual seus resultados 
satisfatórios ou não deve ser comunicado a 
todos.

Pode se definir a construção da autonomia, 
também como construção da cidadania, 
pois os alunos passam a aprender que seus 
direitos são justificados por seus deveres 

assumidos. A escola ao promover a cidadania 
está construindo sua autonomia.

Desta forma, o autor considera que a 
autonomia da escola deve ser construída e 
não decretada. “A autonomia da escola tem de 
ter em conta a especificidade da organização 
escolar, sendo construída pela interação dos 
diferentes atores organizacionais em cada 
escola” (BARROSO,1996). 

AUTONOMIA E O PROJETO 
POLÍTICO PEDAGÓGICO

Como vimos anteriormente, autonomia 
não quer dizer soberania, fazer aquilo que 
quer dentro da escola. Autonomia resume-se 
em um processo construído coletivamente, 
visando à implementação de um Projeto 
Político Pedagógico condizente com a 
realidade da comunidade escolar. Por isso, 
que a autonomia implica Gestão Democrática, 
pois a construção desse Projeto Político 
Pedagógico exige a participação de todos, 
onde a comunidade tem voz, e o processo 
educativo passa a ser algo real e possível.

“Dentre as responsabilidades da equipe 
gestora, uma das que mais podem contribuir 
para a melhoria da qualidade da educação 
é a promoção de ações em mão dupla: da 
escola para a comunidade e desta para 
a escola. Essa capacidade é essencial 
para que as equipes gestoras das escolas 
públicas enfrentem novos desafios, reduzam 
desigualdades, aceitem trabalhar com as 
diferenças e construam com autonomia o 
projeto pedagógico da escola” (PROGESTÃO, 
2009).

Para o Projeto Político Pedagógico 
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atender de fato, as reais necessidades da 
comunidade e faça com que tanto os alunos 
e pais respeitem mais o espaço escolar e 
participem, ele precisa ser elaborado por 
todos, assim os pais poderão fazer parte 
da escola assim como ajudar a resolver os 
problemas do cotidiano. 

Conforme o documento a gestão 
democrática “passa pela construção de 
mecanismos de participação da comunidade 
escolar, como: Conselho escolar, Associação 
de Pais e Mestres, Grêmio estudantil, 
Conselhos de Classes etc” (PROGESTÃO, 
2009).

Dessa forma, para elaborar um Projeto 
Político Pedagógico que busque uma educação 
de qualidade, realizando o levantamento de 
sua clientela e criando a missão da escola, 
contudo definir a identidade da escola.

Nos dias atuais, a escola deve reproduzir 
cultura, trabalhar com atividades que 
formem cidadãos capazes de intervir 
democraticamente na sociedade. Por isso 
a necessidade da escola conhecer seus 
vizinhos e saber quais as reais necessidades 
da sua comunidade, enfim da sociedade. 
Assim, Gestão Democrática pressupõe que 
a escola seja governada por aqueles que a 
constitui.

Quando se fala em reproduzir cultura, 
significa que o ensino de hoje não pode se 
resumir à sala de aula e as disciplinas comuns, 
pois a sociedade e o mercado de trabalho 
estão exigindo cada vez mais dos cidadãos. 
Vários fatores tanto cultural, quanto social e 
político interferem no currículo escolar, deve 
ser trabalhado muitos outros temas além 
dos que compõem o currículo escolar. São 

temas trabalhados para que os alunos sejam 
educados e possam transformar e modificar, 
para melhor, a sociedade em que vivem.

Entretanto, para haver esse diálogo 
entre a comunidade local e a comunidade 
escolar, o gestor deve abrir espaços para 
essas discussões e sempre promover essas 
ações. Em busca da melhoria da qualidade 
de ensino, da construção de sua autonomia 
e do Projeto Político Pedagógico.

Contudo, a participação efetiva do 
Conselho Escolar, põe em prática a função 
social da escola, que é formar indivíduos 
críticos, criativos e participantes. 

A participação dos profissionais da 
educação, das comunidades escolar e local 
é fundamental para a construção de uma 
gestão verdadeiramente democrática e que 
proporcione o sucesso da aprendizagem do 
aluno. 

A escola que é gerida democraticamente, 
cada qual desempenha suas funções, 
entretanto, todos sentem-se responsáveis 
por conhecer a realidade da escola e projetar 
diretrizes, objetivos e metas para a escola 
inserida em sua comunidade, configurando o 
Projeto Político Pedagógico.

A GESTÃO DEMOCRÁTICA 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS

Visto que a Constituição Federal  
estabelece a Gestão democrática, vale 
ressaltar sua importância dentro do âmbito 
escolar. Trata-se da garantia dos sete 
princípios da educação são eles:

   “O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios: 
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I – igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a    arte 
e o saber; 

III – pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino; 

IV – gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais; 

V – valorização dos profissionais de ensino, 
garantindo, na forma da lei, planos de carreira 
para o magistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso, exclusivamente, 
por concurso público de provas e títulos, 
assegurado regime jurídico único para todas 
as instituições mantidas pela União; 

VI – gestão democrática do ensino público, 
na forma da lei; VII – garantia de padrão de 
qualidade (Art. 206, CF) “

Outra lei específica da educação, a Lei de 
Diretrizes e Bases também prevê a Gestão 
Democrática como garantia:

“Art. 14 os sistemas de ensino definirão 
as normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com as 
suas peculiaridades e conforme os seguintes 
princípios: 

I – participação dos profissionais 
da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 

II – participação das comunidades 
escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 

Art. 15 os sistemas de ensino assegurarão 
às unidades escolares públicas de educação 
básica que os integram progressivos graus 
de autonomia pedagógica e administrativa e 

de gestão financeira, observadas as normas 
gerais de direito financeiro pública.”

Ainda assim o documento afirma que 
“Inicialmente, definimos gestão democrática 
como um tipo de gestão político-pedagógica 
e administrativa orientada” (PROGESTÃO, 
2009).

Após observar que a Gestão Democrática 
consta nas leis vigentes, deve-se assegurar 
a garantia da mesma na escola. A vantagem 
de gerir democraticamente é o trabalho em 
equipe poder dividir, somar, multiplicar ou até 
mesmo dilatar as sequências de atividades 
estabelecidas. Essas possibilidades se iniciam 
ao decidir coletivamente sobre as ações da 
escola, passa a existir diferença entre diretor 
e gestor, ele não deve ser o único responsável 
pela escola.

Resumindo democratizar implica tomar 
decisões coletivamente para resolver 
problemas, eleger prioridades, definir 
objetivos e projetar metas. Trata-se, portanto, 
de fortalecer a participação da comunidade 
escolar e local, descentralizando os processos 
de decisão e dividindo responsabilidades.

Essa participação proporciona mudanças 
significativas, pois as pessoas que se 
comprometem em participar e assumem 
responsabilidades, trazem respostas para os 
problemas comuns do âmbito escolar. Produz 
também, efeitos culturais importantes. 
Ela ajuda a comunidade a reconhecer o 
patrimônio escolar, como um bem comum, 
todos podem e devem zelar pelo seu uso e 
sua conservação.

Quando autor Paulo Freire afirma que 
na verdade “não é a educação que forma a 
sociedade, mas a sociedade que se formando 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste trabalho, pode-se concluir que a escola 

pública só andará com suas próprias pernas, quando possuir 
total autonomia tanto administrativa, quanto financeira 
e pedagógica. Para isso, é preciso antes de mais nada de 
muitas mudanças, uma delas, é gerir democraticamente, 
adquirir autonomia com a participação de muitas pessoas 
nas tomadas de decisões.

Um dos requisitos para o sucesso escolar é a formação 
do Conselho de escola, ativo, garantindo a participação da 
comunidade, professores, alunos, funcionários, diretor, vice-
diretor e coordenador-pedagógico. Com isso, a escola terá 
sua autonomia e a comunidade tornar-se responsável pelo 
processo educativo.

Considera-se, portanto, que a prática de gestão não se 
desenvolve de modo solitário, ela se faz em equipe, com o 
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constitui a educação de acordo com seus valores. Apresenta 
um entendimento de identidade que pode ser aplicado na 
sociedade e na compreensão da escola e suas relações” 
(FREIRE,1996).

O Conselho de escola é o articulador da Gestão  
Democrática na escola e contribui para aumentar a 
participação de todos que a compõem, nas discussões e 
deliberações que envolvem sua organização e funcionamento, 
encaminhamentos pedagógicos, uso de recursos financeiros 
e outros.

A principal função do conselho de escola é viabilizar a 
participação organizada de todos da comunidade escolar 
na tomada de decisões da escola, por meio de seus 
representantes eleitos.

Esta instância é de extrema importância, pois promove um 
espaço de mediação, de interlocução e de compartilhamento 
das decisões no interior da escola, contribuindo para o 
processo de democratização da gestão escolar. Contudo, 
sua criação formal não garante a efetivação de uma Gestão 
Democrática.
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envolvimento de diversas pessoas. As mais 
diferentes ações que compõem a gestão 
de uma escola são resultantes do trabalho 
de múltiplos sujeitos, mostrando que a 
democracia na escola se faz com a construção 
da democracia em nosso país.

Em virtudes dos fatos mencionados, 
havendo reflexão considerando os membros 

da comunidade escolar como sujeitos 
históricos, capazes de transformarem a 
sociedade em que estão inseridos, a Gestão 
democrática é possível e garante uma 
educação de qualidade, a qual todos fazem 
parte do processo de ensino aprendizagem. 
Contudo, desenvolver ações democráticas 
contribui para melhorias na sociedade.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA E A 
ATUAÇÃO DO DIRETOR DE ESCOLA     
RESUMO: Este artigo propõe uma reflexão sobre a gestão escolar democrática e a atuação 
do diretor no processo de gestão democrática da escola pública. Para isso foram realizados 
estudos de textos em relação com o tema. A gestão democrática da escola é hoje almejada 
por uma sociedade que historicamente pautou-se por relações autoritárias de poder, com 
exclusão, explícita ou não, daqueles que não faziam parte da minoria que detinha o poder 
econômico e que ditava as regras. É com este intuito, que este artigo intenciona trazer a público 
o conhecimento produzido através de pesquisa realizada, pesquisa esta que possibilitou 
estudos e reflexões referentes às relações de poder, o papel do diretor na organização 
educacional e também a investigação sobre como se efetiva - o processo democrático em 
um ambiente de aprendizagem coletiva.   A conclusão que se chega é que a ação político-
pedagógica do gestor escolar será à base do processo de gestão democrática na escola, 
que em linhas gerais, é caracterizada pelo reconhecimento da importância da participação 
consciente e esclarecida das pessoas nas decisões sobre a orientação e planejamento de seu 
trabalho. 

Palavras-Chave: Gestão escolar; Democrática; Diretor de escola.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho analisa o processo de gestão 
escolar democrática e a ação do diretor 
escolar, a partir de autores que tratam do 
tema em questão. 

A proposta parte de uma abordagem 
qualitativa, permitindo descrever, analisar, 
objetivando compreender efetivamente o 
processo de gestão democrática da escola 
pública.  A opção pela abordagem qualitativa 
refere-se à facilidade que ela apresenta na 
descrição do conhecimento a ser produzido 
na área educacional. Através do auxílio 
de fontes bibliográficas que tratam da 
temática é possível efetivar a construção do 
conhecimento proposto para a investigação, 
gerando conhecimentos científicos 
significativos sobre o tema. 

A gestão escolar democrática fruto de 
uma conquista, não só dos profissionais de 
educação, mas também da maior parte da 
população brasileira que sempre necessitou 
de  uma escola com base na participação 
de todos e não aquela  voltada e pensada 
somente para a burguesia, trouxe desafios e 
novas responsabilidades para as instituições 
escolares, como: elaboração do projeto 
político-pedagógico, reuniões coletivas, 
implantação de conselhos ou colegiados 
escolares, descentralização financeira,  sem 
falar no repasse de tarefas, pois o que antes 
era responsabilidade das secretarias e do 
MEC, agora é da escola: merenda, orçamento, 
compras de materiais, reformas, prestação 
de contas, gestão de pessoas, entre outros. 
Deste modo, destaca - se o papel do diretor 
escolar, como agente integrador e articulador 

das ações democráticas com vistas a atingir 
objetivos pedagógicos e sociais da instituição 
escolar.

Desta forma, surge a necessidade de 
buscar como se efetiva a gestão democrática 
na escola? Quais os teóricos que tratam 
da questão da gestão democrática? Quais 
os mecanismos necessários para sua 
implantação?

ASPECTO TEÓRICO 
CONCEITUAL
GESTÃO ESCOLAR 
DEMOCRÁTICA: ALGUNS 
APONTAMENTOS

A partir da década de 1970 o Brasil 
se constituiu um cenário de lutas pela 
redemocratização. O contexto educacional 
foi influenciado por esse clima de 
democratização, dando espaço a lutas 
sindicais e políticas educacionais voltadas 
para os interesses populares.

Diante de tantos desafios impostos ao 
país, a década de 1980 se constituiu um 
período de conquistas políticas, onde a 
sociedade civil se mostrou participante, 
reivindicando seus direitos. A constituição 
Brasileira de 1988 estabeleceu como um dos 
princípios norteadores da educação nacional 
a gestão democrática do ensino público (Art. 
205, inciso VI). A década de 90 é considerada 
a década das reformas educativas no 
Brasil, fruto das grandes transformações 
econômicas, políticas e sociais. Todos os 
âmbitos educacionais, etapas e modalidades 
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de ensino passaram por mudanças.
Só que essa incorporação ao princípio 

democrático não aconteceu de forma passiva, 
muitas discussões e embates foram travados 
por profissionais de educação, sociedade 
civil e governantes. 

 De acordo com Sarubi (2007) a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação é resultado de 
embates e forças de interesses conflitantes 
e de um processo de construção complexo 
e polêmico que durou oito anos, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN), lei nº 9.394/96, foi sancionada em 
20/12/1996 e publicada no Diário Oficial 
em 23/12/1996.

Esta LDB, também chamada lei Darcy 
Ribeiro, representa um papel importante na 
formulação e gerenciamento de uma política 
educacional para a sociedade brasileira. 
Contempla a gestão democrática, enfocando 
a autonomia dos entes federados (art. 3º e 
14 do cap. VIII) e a formação (art. 63 e 67 
da LDB): os profissionais devem possuir 
formação docente e/ou pedagógica, além de 
experiência docente. Possui como proposta 
básica, a gestão democrática, que se consolida 
na autonomia financeira, pedagógica e 
administrativa da escola. (Sarubi 2007 p. 3).

No artigo 14 da LDB 9394/96, determina 
que os sistemas de ensino definam as normas 
da gestão democrática do ensino público 
na educação básica, de acordo com as suas 
particularidades e conforme os seguintes 
princípios:

I – Participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto político 
pedagógico da escola;

II – Participação da comunidade escolar e 

local em conselhos escolares ou equivalentes.
As escolas públicas criam mecanismos 

e instrumentos de participação, 
democratização, a fim de cumprir o que está 
em lei, construindo uma gestão democrática. 

O Plano Nacional de Educação, nº 10.127 
de 09 de janeiro de 2001 também confirma 
o princípio da Gestão Escolar Democrática, 
apresentando vinte e cinco metas. Os 
educadores e gestores educacionais têm 
incorporado esse princípio em suas ações 
educativas.

Segundo Ferreira (2004) Gestão 
significa tomada de decisões, organização, 
direção. Relaciona-se com a atividade de 
impulsionar uma organização a atingir seus 
objetivos, cumprir suas responsabilidades. 
Complementando com o que Cury diz: 

A gestão é democrática em si mesma por 
implicar a comunicação, o            envolvimento 
coletivo e o diálogo. A gestão democrática 
da educação é ao   mesmo tempo, 
transparência e impessoalidade, autonomia 
e participação, liderança e trabalho coletivo, 
representatividade e competência.  (Cury   
2002, p.173).

Tais mudanças resultaram em uma 
reestruturação do trabalho pedagógico, 
expresso no aumento da responsabilidade 
dos profissionais sobre seu trabalho e 
ampliação de atuação dos mesmos.

A gestão escolar democrática está 
envolvida em um processo mais amplo que 
é a democracia da sociedade. Uma escola 
está em processo de gestão democrática 
se estiver vivenciando os instrumentos de 
gestão democrática. São eles:
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PARTICIPAÇÃO E 
AUTONOMIA

Paro (1997) afirma que a gestão escolar 
democrática com efetiva participação de 
pais, educadores, alunos, funcionários parece 
ser uma coisa utópica. Porque a distância 
entre o que se propõe na teoria para essa 
democratização ainda está longe de se 
efetivar na prática. A palavra Utopia significa 
o lugar que não existe, mas não quer dizer 
que não possa vir a existir. Essa constatação 
nos assegura que a escola cada vez mais 
deve se preocupar em ser um local onde o 
diálogo e a participação sejam constantes, 
para que possa ser na prática o que tanto 
se propõe na teoria. As contribuições da 
obra de PARO (2002) nos ajudam a refletir 
sobre este quadro; para este autor, os 
condicionantes culturais da participação da 
população na gestão da escola são expressos 
pelo sentimento de medo que os pais sentem 
de represálias da instituição por colocações 
indevidas, ou por constrangimento de 
relacionar-se com pessoas de escolaridade 
maior que a sua. Essas seriam possíveis 
justificativas de afastamento da comunidade 
nessas instâncias, que gerariam uma reflexão 
e encaminhamentos compatíveis com as 
formas de relacionamento e comunicação 
da escola com a comunidade, de maneira 
a promover a aproximação e valorização 
da contribuição na participação dos pais 
no cotidiano da escola.  A participação 
consciente de todos na gestão da escola é 
uma das principais características na gestão 
democrática, e também o maior desafio, pois 
a gestão democrática deve proporcionar 

a todos os sujeitos o direito ao exercício 
do poder, e que estes sujeitos sejam 
envolvidos na solução de problemas, na 
tomada de decisões, na organização, no bom 
funcionamento, em todo o processo político 
e pedagógico da instituição escolar.

De acordo com Líbano (2007), a prática 
da escola democrática tem uma concepção 
progressista que atende ao conceito de 
participação baseada no princípio da 
autonomia, que busca bons resultados nos 
objetivos da escola e da educação.

A participação fundamenta-se no 
princípio da autonomia, que significa a 
capacidade das pessoas e dos grupos para a 
livre determinação de si próprios, isto é, para 
a condução da própria vida. A autonomia 
opõe-se ao autoritarismo, sendo assim, todo 
o processo de tomada de decisão deve ser 
em conjunto. 

A participação, o diálogo, a discussão 
coletiva, as autonomias são práticas 
indispensáveis da gestão democrática, 
mas autonomia não significa ausência de 
responsabilidades. Uma vez tomadas às 
decisões coletivamente, participativamente, 
é preciso pô-las em prática. É necessário 
que todos os segmentos participantes do 
processo de gestão escolar atuem com 
consciência e compromisso.

Conforme Luck (2009), essa participação 
é uma forma de se promover a aproximação 
entre os membros da escola, reduzindo 
desigualdades, buscando formas mais 
democráticas de se promover uma gestão 
na instituição escolar, oportunizando a 
participação e interação entre direitos e 
deveres, compartilhando valores e o esforço 
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conjunto para a realização de objetivos 
educacionais. O trabalho em equipe é uma 
maneira de desenvolver e organizar uma 
gestão por meio da cooperação, do diálogo, 
compartilhando atitudes e maneiras de como 
devemos agir, favorecendo e possibilitando 
uma convivência harmoniosa evitando, assim, 
o individualismo, com isso levando os alunos 
a terem melhor resultado na aprendizagem.

PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO

O Projeto Político - Pedagógico (PPP) é 
um documento relevante de base legal que 
delineia e direciona as ações coletivas da 
escola retratando o pensar coletivo, uma 
vez que envolve e conclama a todos os 
atores envolvidos no processo de gestão 
democrática. O PPP reflete a dinâmica 
da instituição, ou seja, ações, projetos, 
metodologia, métodos, avaliação etc. Nele 
devem ser explicitados os objetivos, anseios, 
desejos, ou seja, aquilo que a escola pretende 
alcançar. Segundo VEIGA 

A elaboração do projeto pedagógico 
tem a ver com o trabalho da escola. Como 
“um todo e com a participação da sala de 
aula, considerando o contexto social e a 
preservação de uma visão da totalidade”. 
Logo, o projeto Pedagógico busca a 
organização global da escola. (VEIGA, 2001 
p. 26.)

O PPP representa as ações organizadas 
que a escola pretende programar, ações 
discutidas e construídas coletivamente que 
devem ser refletidas e elaboradas tomando-
se por base nas reflexões do cotidiano. 

Sua construção requer uma ruptura com 
a centralização de poderes. Portanto, só 
será possível se construído no processo 
democrático de tomadas de decisões com 
a participação da comunidade escolar (pais, 
alunos, professores, direção, coordenação, 
equipe administrativa etc.) 

Veiga (1996) ressalta que o PPP deve 
ser visto como um processo permanente 
de reflexão e de discussão dos problemas 
da escola, tendo por base a construção 
de um processo democrático de decisões 
que visa superar as relações competitivas, 
corporativas e autoritárias, rompendo com a 
rotina burocrática no interior da escola.

CONSELHOS ESCOLARES

O Conselho Escolar é um órgão de 
representação da comunidade escolar 
que visa à construção de uma cultura de 
participação, constituindo-se em espaço de 
aprendizado e de formação democrática, 
política e pedagógica. Por essa razão, a 
consolidação dos conselhos escolares 
implica em buscar a articulação efetiva entre 
os processos pedagógicos e a organização 
da escola.

A necessidade da criação e efetivação 
de conselhos nas unidades escolares 
veio valendo-se da compreensão e da 
importância da participação ativa dos 
diferentes segmentos na vida da escola 
em seus diferentes processos educativos e 
financiamento da educação.

Para que os Conselhos sejam realmente 
espaços de decisão da comunidade local e 
escolar, eles precisam ser órgãos consultivos, 
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representativos, que discutam, definam e 
deliberem sobre as questões referentes 
à escola, e coloquem em ação o que foi 
definido democraticamente.

Como expõe Souza (2009, p.125) em 
relação à escola:

A instituição de conselhos de escola, 
eleições para dirigentes escolares ou outros 
mecanismos tidos como gestão democrática 
que atuam a partir da regra da maioria, per 
si, portanto, não representam a essência da 
democracia. Se os indivíduos que compõem 
essas instituições não pautarem suas ações 
pelo diálogo e pela alteridade, pouco restará 
de democrático nessas ações coletivas.

Os Conselhos escolares, também, podem 
participar do planejamento, acompanhar 
e fiscalizar a execução dos projetos da 
escola, e de como as verbas recebidas serão 
gastas. O conselho é um órgão fundamental 
de controle social das verbas públicas  
destinadas à educação.

O DIRETOR ESCOLAR E A 
GESTÃO DEMOCRÁTICA

O diretor mobiliza, articula e facilita o 
processo democrático da escola pública, 
não separando as questões administrativas 
das questões pedagógicas, propiciando um 
ambiente dialógico.

O processo de gestão democrática 
na escola é de permanente vivência e 
aprendizado. É um processo político e 
pedagógico, que envolve, entre outros, o 
conhecimento da legislação, a implantação 
e consolidação dos instrumentos de gestão. 
Para Luck (2009), um dos maiores desafios 

do gestor é o conhecimento de valores, 
crenças e culturas que permeiam as ações 
da equipe escolar, adotando medidas 
imprescindíveis para que não percam os 
princípios, diretrizes da educação, estando 
todos cientes do importante papel que 
todos têm na construção e implantação de 
uma gestão democrática, incentivando e 
estimulando a cidadania e valores dentro 
da escola. Há uma urgência no processo 
de gestão escolar e na atuação do gestor 
da escola. O gestor não é mais aquele que 
manda e os outros obedecem, acredito que 
ele seja o ator principal do processo de 
gestão democrática da escola, porque além 
de conhecer muito bem os mecanismos de 
gestão ele terá que orientar todo processo 
de gestão democrática na escola.

Um sistema hierárquico que  
pretensamente coloca todo o poder nas  
mãos do diretor. Não é possível falar das 
estratégias para transformar o sistema 
de autoridade no interior da escola, em 
direção a uma efetiva participação de seus 
diversos setores, sem levar em conta a dupla 
contradição que vive o diretor de escola hoje. 
Esse diretor, por um lado, é considerado 
autoridade máxima no interior da escola, 
e isso pretensamente, lhe daria um grande 
poder e autonomia; mas, por outro lado, ela 
acaba se constituindo, de fato, em virtude 
de sua condição de responsável último pelo 
cumprimento da lei e da ordem na escola, 
em mero, preposto do Estado.(PARO, 1997, 
p. 11).

Questões como avaliação educacional, 
planejamento escolar, calendário, projeto 
político-pedagógico, eleições, festas e 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão democrática da escola é hoje almejada por 
uma sociedade que historicamente pautou-se por relações 
autoritárias de poder, com exclusão, explícita ou não, 
daqueles que não faziam parte da minoria que detinha 
o poder econômico e que ditava as regras, os costumes e 
as leis de acordo com seus interesses. Em uma sociedade 
organizada de forma autoritária, não podemos esperar que 
esta se transforme primeiro para que depois a escola tenha 
uma prática democrática. 

”O que não se pode é tomar os determinantes estruturais 
como desculpa para não se fazer nada, esperando-se que a 
sociedade se transforme para depois transformar a escola” 
(PARO, 1997)

A gestão escolar democrática deve buscar a participação 
coletiva e o envolvimento de pessoas, que não só coloquem 
ideias, mas, que influenciem nos rumos da escola.

 Foi de extrema importância o presente trabalho, uma vez 
que oportunizou o aprofundamento dos conhecimentos em 
relação à gestão democrática e a atuação do diretor neste 
contexto.

O processo de gestão democrática da escola só será 
possível se os instrumentos de gestão forem implementados 
com a participação ativa de todos os envolvidos no processo 
escolar, e sem dúvida, o diretor escolar deve ser o mobilizador 

Maria das Dores Pereira 
Lima Bezerra

Graduação em Pedagogia pela 
Faculdade: UNISA- Universidade 
de Santo Amaro (2014); 
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muitas outras atividades e decisões deverão contar com 
a participação cada vez maior dos pais, dos estudantes, dos 
professores, dos funcionários, entre outros. O propósito de 
uma gestão democrática é substituir um processo autoritário 
pelo democrático, dando oportunidade às pessoas de terem 
voz e vez, embasadas no trabalho democrático participativo 
e descentralizadas, com ênfase na “delegação de poderes”.  
A participação de cada sujeito é fundamental e, o gestor 
escolar, por sua vez, torna-se um líder eficaz quando valoriza 
o trabalho dos indivíduos, estimula o ambiente e acredita no 
potencial de seus auxiliares.



Revista Educar FCE - Abril 2018

717

para que os atores desse processo utilizem 
esses instrumentos.

Cabe ressaltar que o diretor escolar 
além de formação, competência técnica, 
experiência deve ser eleito pelos envolvidos 
no processo. A eleição de diretores, 
apesar de não ter sido citada no presente 
trabalho, nem ter sido realizado um estudo 
completo, é um instrumento do processo 
de gestão democrática. Segundo estudos, o 
instrumento mais marcante de uma gestão 
democrática seria a escolha de dirigentes 
através da eleição, uma vez que o cargo de 
diretor sempre foi por indicações, na maioria 
das vezes, política.

A atuação política e pedagógica do diretor 
será a base para que o processo de gestão 
democrática se inicie e perdure, colocando 
como participantes ativos todos os atores da 
escola.

Sem dúvida é um grande desafio que o 
diretor abraça, pois muitas vezes se sente 
sozinho e assolado com problemas em 
relação à estrutura física escolar, gestão de 
pessoas, questões burocráticas etc. Ainda 
assim é possível através de uma ação política 
e pedagógica construir um ambiente em que 
cada membro da escola se sinta responsável 
e participante pela escola.
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INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA 
EDUCAÇÃO: 
ASPECTOS LEGISLACIONAIS E 
CONCEITOS
RESUMO: Este estudo objetiva apresentar e discutir acerca do tema Inclusão e Diversidade 
na Educação. Para atingir tal objetivo aborda os princípios e conceitos relacionados ao tema 
e proposta e traz elementos que versam sobre o processo de Inclusão Escolar e o Trabalho 
com a Diversidade no contexto de escola inclusiva, que acolhe e legitima as diferenças. 
O direito à educação é reconhecido como um dos direitos fundamentais do homem, e é 
respaldado em toda a legislação brasileira. Todas as pessoas devem participar ativamente 
na organização da sociedade e devem ter acesso e oportunidades para se desenvolver nos 
aspectos sociais e culturais e neste sentido a escola possui um papel fundamental neste 
processo. O enfoque atual da inclusão escolar pressupõe que todos tenham as mesmas 
condições de acesso e permanência, não há espaço para a segregação, para a integração ou 
para a exclusão escolar. 

Palavras-Chave: Diversidade; Inclusão Escolar; Legislação.
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INTRODUÇÃO

O tema deste estudo trata da Inclusão 
Escolar e do trabalho com a Diversidade no 
contexto educacional. Este artigo tem como 
objetivo geral apresentar e refletir acerca 
das possibilidades de trabalho no contexto 
da inclusão, promovendo um ensino baseado 
na igualdade e respeito as diferenças e traz 
como objetivos específicos apresentar e 
refletir sobre o tema Diversidade na escola 
e as formas de abordagem deste conteúdo. 

A abordagem do tema diversidade na 
escola, bem como a forma como o trabalho 
com as diferentes culturas e o contexto 
educacional baseado na perspectiva de uma 
escola inclusiva torna-se extremamente 
relevante como justificativa para esta 
pesquisa.

Temos então os seguintes 
questionamentos: Como a escola pode 
contribuir para a efetiva Inclusão Escolar? 
De que forma a legislação específica e os 
documentos norteadores da educação 
orientam e contribuem para a educação 
pautada no contexto da Diversidade na 
Escola? Quais as formas de abordagem do 
tema Diversidade na Escola?  

A década de 1980 é conhecida por 
estimular a garantia dos direitos sociais 
das pessoas com deficiência e o ano de 
1981 foi eleito pela ONU, Organização da 
Nações Unidas como a ano internacional das 
pessoas deficientes. Ressalta-se a integração 
e a normalização colocando o deficiente 
na corrente da vida, fazendo-o participar 
de todas as atividades existentes para os 
considerados normais.

A inclusão dos alunos de todos os  
alunos, respeitando as suas diferenças, 
requer uma mudança gradativa, da integração 
à inclusão, com recursos especializados, 
sala de recursos e propostas de práticas 
alternativas, evitando uma mudança brusca 
nos sistemas de ensino, dando tempo para a 
assimilação deste novo paradigma e de uma 
nova concepção de aprendizagem.

Segundo as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004) as 
políticas legislativas têm como meta a garantia 
do direito dos negros se reconhecerem na 
cultura nacional, expressarem suas visões de 
mundo e se manifestarem com autonomia, 
garantindo assim, professores com 
formação específica nas diferentes áreas de 
conhecimento que sejam capaz de lidar com 
os conflitos causados pelo racismo e pela 
discriminação, garantindo uma educação de 
qualidade para todos.

 Segundo Brito (2011) há a percepção 
de que a educação das relações étnico-raciais 
é uma questão que diz respeito ao conjunto 
da sociedade brasileira e não apenas a luta 
do Movimento Social Negro, “existe uma 
mobilização que envolve gestores da política 
educacional, agentes públicos e privados, 
instâncias do poder judiciário, universidades, 
profissionais da educação e militantes 
do Movimento Social Negro, no sentido 
de construir estratégias locais visando à 
implementação da lei”.

INCLUSÃO ESCOLAR: 
CONCEITOS E LEGISLAÇÃO
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A Constituição Federal estabelece o  
direito das pessoas com necessidades 
especiais receberem educação, 
preferencialmente, na rede regular de ensino 
(inciso III do art. 208 da CF), visando a plena 
integração dessas pessoas em todas as áreas 
da sociedade e o direito à educação, comum 
a todas as pessoas, com uma educação 
inclusiva, em escola de ensino regular como 
forma de assegurar o mais plenamente 
possível o direito de   integração na sociedade.  

Ao estabelecer preferência, ressalva 
os casos de excepcionalidade em que as 
necessidades de atendimento educacional 
pela avaliação de suas condições pessoais 
exigem outras formas de atendimento.  A 
forma de organização do atendimento 
na Educação Especial é ofertada tanto 
por meio de uma educação inclusiva nas 
classes comuns de ensino regular, como 
em instituições especializadas e em turma /
classe especial de uma unidade escolar.

Segundo Oliveira (2001) a compreensão 
da evolução do direito à educação para 
todos e de sua legalização, ao longo dos 
últimos séculos, remete ao fato de que 
a educação tornou-se um dos requisitos 
fundamentais para que o indivíduo tivesse 
acesso ao conjunto de bens e serviços 
disponíveis na sociedade, constituindo-se, 
assim, em condição necessária para usufruto 
dos direitos de cidadania.

O direito à educação é reconhecido 
como um dos direitos fundamentais do 
homem, e é respaldado em toda a legislação 
brasileira. Todas as pessoas devem participar 
ativamente na organização da sociedade e 
devem ter acesso e oportunidades para se 

desenvolver nos aspectos sociais e culturais.
[...] temos muitos desafios a enfrentar para 

atingir a educação como direito de todos. 
Um deles é não permitir que esse direito seja 
traduzido meramente como cumprimento da 
obrigação de matricular e manter alunos com 
necessidades especiais em classe comum. 
(PRIETO, 2006, p.35)

Inserir o aluno com necessidades 
educacionais especiais nas classes comuns, 
não garante a efetiva inclusão, é necessário 
planejamento, oportunidades, respeito às 
diferenças e a criação de práticas sociais e 
educacionais que contribuam com o processo 
de inclusão escolar.

Mantoan (2003) ressalta que para a  
inclusão escolar há a necessidade de 
uma inovação que implica um esforço de 
modernização e de reestruturação das 
condições atuais da maioria de nossas escolas, 
ampliando a discussão para as mudanças 
necessárias no âmbito das políticas públicas 
que envolvem o processo organizacional e 
administrativo.

A inclusão é um instrumento 
 extremamente importante na determinação 
da qualidade de vida da pessoa com 
Deficiência, pois permite o acesso a todos 
os recursos da comunidade, que favorecerão 
o seu desenvolvimento global, reforçarão a 
sua autonomia e ajudarão a construir a sua 
cidadania.

Conforme o artigo 59 da LDBEN (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 
todos os sistemas de ensino devem assegurar 
aos educandos com necessidades especiais:

[...] currículos, métodos, técnicas, recursos 
educativos e organização específicos, 
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para atender às suas necessidades [...] 
terminalidade especifica para aqueles que 
não puderem atingir o nível exigido para 
a conclusão do ensino fundamental, em 
virtude de suas deficiências, e aceleração 
para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados [...] professores 
com especialização adequada em nível 
médio ou superior, para atendimento 
especializado, bem como professores do 
ensino regular capacitados para a integração 
desses educandos nas classes comuns [...] 
educação especial para o trabalho, visando a 
sua efetiva integração na vida em sociedade, 
inclusive condições adequadas para os que 
não revelarem capacidade de inserção no 
trabalho competitivo, mediante articulação 
com os órgãos oficiais afins, bem como para 
aqueles que apresentam uma habilidade 
superior nas áreas artística, intelectual 
ou psicomotora [...] acesso igualitário 
aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo 
nível do ensino regular. (LDBEN 9394/96)

O conceito de inclusão escolar surge 
em interrupção ao processo de integração 
escolar, o foco é modificado e o problema 
passa do indivíduo para a sociedade. A 
escola deve adaptar-se para atender ao 
aluno com deficiência, e não mais o aluno 
deve modificar-se para adequar-se à escola.

A inclusão escolar demanda a revisão 
das dinâmicas de funcionamento e dos 
paradigmas para assim favorecer a criação 
de ambientes inclusivos. Para que estas 
modificações ocorram é necessário romper 
algumas barreiras existentes no âmbito 
escolar, partindo para o princípio de 

igualdade, lidando e convivendo com as 
diferenças e buscando alternativas para a 
construção de uma escola inclusiva. 

Nesta nova concepção de aprendizagem, 
na educação inclusiva, todos os alunos são 
capazes de aprender juntos, participar das 
mesmas atividades e compartilhar o mesmo 
espaço. As necessidades educacionais 
especiais e outras “diferenças” devem ser 
respeitadas e o acesso às oportunidades 
devem ser os mesmos, nesta visão incluem-
se todas as crianças que possam ter alguma 
dificuldade de acesso e permanência à escola 
e não só os deficientes.

O desafio que o Parecer das Diretrizes 
Nacionais traz para a educação é o de 
promover a inclusão escolar para todos 
os alunos, independentemente de suas 
diferenças, necessidades especiais ou 
características individuais. O movimento 
para a inclusão escolar está ligado a uma 
reforma no sistema educacional, prevista 
em legislação específica, que promova uma 
educação de qualidade para todos.

Com base na Declaração de Salamanca as 
escolas devem ajustar-se a todas as crianças, 
independentemente de suas condições 
físicas, intelectuais, linguísticas ou outras. 
Neste conceito terão de se incluir crianças 
com deficiência ou superdotadas, crianças de 
rua ou crianças que trabalham, crianças de 
populações remotas ou nômades, crianças 
de minorias linguísticas, étnicas ou culturais 
e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos 
ou “marginais”.

O enfoque atual da inclusão escolar 
pressupõe que todos tenham as mesmas 
condições de acesso e permanência, não há 
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espaço para a segregação, para a integração 
ou para a exclusão escolar. 

A efetiva inclusão escolar traz um 
conceito muito amplo e exige modificações 
de conceitos e paradigmas, pois não é o 
aluno que deve ajustar-se aos padrões 
pré-estabelecidos na escola ditos como 
“normais”, com a mudança de paradigma 
a escola tem o compromisso de ajustar-se 
aos alunos, atendendo as suas dificuldades 
e diversidades e garantindo o sucesso na 
aprendizagem.

o homem se constitui enquanto produto 
e produtor de seu meio, se constituindo e 
constituindo crítica do recebido e aprendido, 
o que lhes permite inovações e invenções, 
simbologias outras que torna possível sua 
perpetuação e existência no meio social. 
(LEITE, 2014, p. 14).

A escola se constitui em sua função 
de normalizar os padrões apresentados 
na sociedade, constituindo identidades e 
contribuindo para a formação dos cidadãos 
de maneira crítica, sendo um local de 
produção e reprodução de cultura em todas 
as suas variáveis, estabelecendo uma relação 
entre o meio social e os alunos.

A escola se constitui em um local no qual 
é preciso estabelecer a convivência com a 
diferença e adequar-se à realidade social 
que está a sua volta, exercendo o seu papel 
enquanto produtora de cultura escolar que 
deve estar pautada no protagonismo dos 
alunos como sujeitos de direitos, construindo 
práticas de cidadania e respeito. O ambiente 
educativo tem como função praticar uma 
pedagogia democrática, na qual, o diálogo 
esteja presente e a valorização da cultura, 
costumes e concepções, que corroborem 
para a aprendizagem significativa e livre de 
preconceitos.

Atualmente nas discussões da área da 
educação, a temática do multiculturalismo, 
tanto como conceito quanto como projeto, 
tem ocupado cada vez mais espaço, 
trazendo para a cena central a problemática 
da diversidade de cultura presente no 
mundo contemporâneo. [...] Um dos maiores 
desafios postos à educação escolar pública 
é, justamente, lidar com a questão das 

A DIVERSIDADE NO 
CONTEXTO ESCOLAR: 
RESPEITO AS DIFERENÇAS.

No contexto sócio cultural no qual  
estamos inseridos é de fundamental 
importância a discussão sobre a diversidade 
cultural no âmbito escolar, permitindo que as 
diferenças sejam respeitadas e contribuindo 
para que as práticas de intolerância e 
discriminação não sejam disseminadas e 
propagadas dentro e fora da escola. A escola 
por meio de sua prática pedagógica deve 
atender a todos sem distinção estabelecendo 
práticas de igualdade e respeito.

Cultura é tudo aquilo que inclui o 
conhecimento sobre crenças, arte, moral, 
costumes e todos os outros hábitos 
adquiridos na vivência social pelo homem. 
Recebido como uma herança dentro de um 
grupo, a cultura o identifica, o constitui 
como resultado do meio cultural em que foi 
socializado, herança de um longo processo 
acumulativo vivenciado por inúmeras 
gerações. Mas como processo de vivência, 
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várias formas de diversidade presentes no 
seu interior (nível sócio econômico, gênero, 
etnia, raça, orientação sexual, religião, idade, 
etc). (LEITE, 2014, p. 19).

A conquista de uma legislação específica 
sobre o tema, por si só, não garante a 
efetivação da intenção de uma educação 
inclusiva, exigindo ações que de fato façam 
a lei acontecer. A realização de um programa 
de formação de educadores e educadoras 
da rede pública, focado na temática da 
diversidade, abordando gênero, sexualidade, 
relações étnico-raciais e possibilitando a 
educadores e educadoras (re)pensarem 
sua prática aponta para a concretude de 
conquistas que precisam ser realizadas.

A literatura educacional, no que tange à 
temática da diversidade cultural, seja de 
gênero, sexo, religião, etnia, classe social, 
está sendo amplamente discutida e centrada 
na relação com o contexto escolar. O assunto 
sobre o trabalho com essas temáticas em 
sala de aula tem sido muito abordado, visto 
que é nesse espaço que se pode deparar com 
a pluralidade de ideias, opiniões, culturas 
e também onde, supostamente, pode-
se ter uma demanda maior de geração de 
conflitos resultantes da não aceitação dessa 
diversidade dos sujeitos que a ele pertencem.

As situações de desigualdade deverão  
ser ponto de reflexão para todos e não 
somente para o grupo discriminado, 
condição básica para o estabelecimento 
de relações humanas mais fraternas e 
solidárias. O racismo é um problema de 
brancos e negros. Logo é um problema que 
deve ser solucionado por ambas as partes. 
[...] Algumas ações são essenciais nessa 

construção: a disponibilização de recursos 
didáticos adequados, a construção de 
materiais pedagógicos eficientes, o aumento 
do acervo de livros da biblioteca sobre o 
assunto, a oferta de variedade de brinquedos 
contemplando as dimensões multiculturais. 
(SCARAMAL, 2008, p.12).

Nesse contexto, pressupõe-se que o/a 
professor/professora contemporâneo/a 
deva inserir em suas práticas pedagógicas 
propostas adequadas para que a diversidade 
humana seja discutida de forma democrática, 
de modo a permitir que professor/
professora e estudantes possam posicionar-
se com autonomia contra a discriminação, o 
preconceito e o racismo. Faz-se necessária, 
portanto, a construção de propostas 
pedagógicas voltadas para a discussão entre o 
passado e o presente da cultura, viabilizando 
a conscientização do respeito mútuo acerca 
do sujeito como ser individual e coletivo.

O grande desafio da escola é investir na 
superação da discriminação e dar a conhecer 
a riqueza representada pela diversidade 
étnico cultural que compõe o patrimônio 
sociocultural brasileiro, valorizando a 
trajetória particular dos grupos que compõem 
a sociedade. Nesse sentido, a escola deve 
ser local de diálogo, de aprender a conviver, 
vivenciando a própria cultura e respeitando 
as diferentes formas de expressão cultural 
(BRASIL, 1997, p. 32).

O tema Pluralidade Cultural aborda a 
valorização das características culturais e 
étnicas de diferentes grupos sociais, além 
do incentivo ao convívio de diferentes 
grupos, tornando a diversidade uma 
característica que favorece a valorização e o 
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enriquecimento social e cultural. O papel da 
escola no trabalho com a pluralidade cultural, 
fundamenta-se em formar os seus alunos para 
que sejam capazes de reconhecer e respeitar 
as diferenças que fazem parte do contexto 
histórico e cultural de nossa sociedade. Esta 
temática deve ser abordada de forma que 
se constitua como uma forma de orientação 
às práticas sociais e não apenas como uma 
conjunto de normas a serem seguidas.

As culturas são produzidas pelos grupos 
sociais ao longo das suas histórias, na 
construção de suas formas de subsistência, 
na organização da vida social e política, nas 
suas relações com o meio e com os outros 
grupos, na produção de conhecimentos, 
etc. A diferença entre culturas é fruto da 
singularidade desses processos em cada 
grupo social. (BRASIL, 2000, p.20).

A exclusão social pode ser definida como 
a impossibilidade de alguns indivíduos a 
terem acesso a bens culturais e materiais 
produzidos pela sociedade, por discriminação 
ou desigualdade cultural. A escola tem como 
desafio o reconhecimento da diversidade 
como integrante na formação do indivíduo 
que por sua vez, possui uma identidade e uma 
cultura que deve ser respeitada e valorizada 
como integrante do contexto sociocultural 
brasileiro.

A legislação tende a ser um amparo para  
que os sistemas educacionais possam 
se articular em defesa da diversidade, 
respeitando-a em suas manifestações 
culturais e propondo currículos que atendam 
às necessidades de todos e todas que se 
encontram envolvidos no processo de 
ensino/aprendizagem. Os PCN abordam 

essa temática, viabilizando o trabalho do/a 
professor/a de forma a questionar as origens 
e manifestações de racismo, preconceito e 
discriminação de qualquer tipo no contexto 
escolar. Vale ressaltar que são propostas 
flexíveis à realidade local do sujeito, ao 
contexto social em que vive.

Com a promulgação da Lei 10639/03, que 
estabeleceu a obrigatoriedade do ensino da 
cultura e história das comunidades africana 
e afro-brasileira, o reconhecimento e a 
valorização destes povos passa a ter um apoio 
fundamental e ganha uma nova perspectiva 
quando pensamos em educação.

Cabe ao Estado promover e incentivar 
políticas de reparações [...] garantir 
indistintamente, por meio da educação, 
iguais direitos para o pleno desenvolvimento 
de todos e de cada um, enquanto pessoa, 
cidadão ou profissional. Sem a intervenção 
do Estado, os postos à margem, entre 
eles os afro-brasileiros, dificilmente, e as 
estatísticas o mostram sem deixar dúvidas, 
romperão o sistema meritocrático que agrava 
desigualdades e gera injustiça, ao reger-
se por critérios de exclusão, fundados em 
preconceitos e manutenção de privilégios 
para os sempre privilegiados. (BRASIL, 2004, 
p.4)

As políticas voltadas à educação 
dos negros deve garantir o sucesso e a 
valorização de sua cultura, promovendo 
formas de relacionamento onde o respeito 
à diversidade cultural, artística e histórica 
seja amplamente discutida por profissionais 
e professores capacitados, implicando 
assim, em atitudes de auto afirmação, 
reconhecimento e valorização das diferentes 
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culturas e etnias existentes no contexto da 
escola. Bem como, aos alunos brancos e de 
outras etnias, promover o conhecimento e o 
acesso as diferentes manifestações culturais 
existentes.

Segundo as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
(2004, p.7) a escola é responsável por 
assegurar o direito da educação a todo e 
qualquer cidadão, devendo se posicionar 
politicamente contra toda e qualquer forma 
de discriminação. A luta pela superação do 
racismo e da discriminação racial é tarefa de 
todo educador, independentemente do seu 
pertencimento étnico-racial, crença religiosa 
ou posição política. 

[...] Os sistemas de ensino tomarão 
providências para que seja respeitado o 
direito de alunos afrodescendentes também 
frequentarem estabelecimentos de ensino 
que contem com instalações e equipamentos 
sólidos, atualizados, com professores 
competentes no domínio dos conteúdos 
de ensino, comprometidos com a educação 
de negros e não negros, no sentido de que 
venham a relacionar-se com respeito, sendo 
capazes de corrigir posturas, atitudes, 
palavras que impliquem desrespeito e 
discriminação. (BRASIL, 2004, p.20).

O Art. 26A da Lei 9.394/96 Lei de  
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
provoca bem mais do que inclusão de 
novos conteúdos, “exige que se repensem 
relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, 
procedimentos de ensino, condições 
oferecidas para aprendizagem, objetivos 

tácitos e explícitos da educação oferecida 
pelas escolas”. (BRASIL, 2004, p.9).

[...] é preciso admitir que o trabalho 
de implementar medidas no sentido de 
democratizar as relações de trabalho 
constitui um elemento importante na 
agenda da gestão da escola, bem como da 
política educacional, visando à abordagem 
crítica do tema da diversidade étnico-racial, 
de modo a proporcionar condições para 
o desenvolvimento das atividades cujas 
características não venham a reproduzir 
hierarquias sociais marcadas historicamente 
pela divisão racial do trabalho e pela 
distribuição desigual dos recursos de poder. 
(BRITO, 2011, p. 69).

Segundo Silva (2011) há disponível 
hoje uma consistente produção literária, 
acadêmica e midiática com a temática 
africana e afro-brasileira que pode auxiliar 
os professores e demais profissionais do 
contexto escolar na abordagem deste 
tema. Podemos exemplificar a inclusão 
de personagens negros, assim como de 
outros grupos étnico-raciais no processo de 
socialização, além de permitir a ampliação 
dos referenciais culturais, valorizando 
a autoestima das crianças negras e 
contribuindo para o respeito as diferentes 
culturas por parte das crianças.

[...] Elementos culturais afro-brasileiros, 
como a dança, a música, a religião, as 
tradições, as festas, e a contribuição 
intelectual, econômica, política e literária 
auxiliam no desenvolvimento dessas práticas 
educativas. Ressignificar o conhecimento 
sobre a história e a cultura afro-brasileira 
e africana significa, portanto, uma tomada 
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Ana Lúcia Budim de 
Oliveira 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola inclusiva é aquela capaz de trabalhar com as 
diferenças e com a diversidade; Não basta “colocar” o 
aluno com necessidades educacionais especiais na sala de 
aula é necessário saber como lidar e o que fazer com ele. 
Esperar que este aluno aprenda como os demais, no mesmo 
ritmo e as mesmas coisas irá causar grandes desilusões ao 
envolvidos neste processo, o ideal é ter em mente que cada 
aluno é diferente e consequentemente aprenderá de forma 
diferenciada, rompendo com o conceito do normal como igual 
e partindo para o conceito do normal como a diversidade.

O aluno aprende com a convivência e com a troca de 
experiências com o outro, a escola neste contexto possui o 
caráter de auxiliar o aluno nesta troca de conhecimentos e 
em sua convivência social. As pessoas são diferentes entre 
si e a escola deve contribuir para o respeito as diferenças e 
promover uma educação para a inclusão e para o respeito a 
diversidade.

A efetiva inclusão no sistema escolar ocorre quando a  
escola é capaz de trabalhar com as diferenças e com a 
diversidade. Esperar que este aluno aprenda como os demais, 
no mesmo ritmo e as mesmas coisas irão causar grandes 
desilusões ao envolvidos neste processo, o ideal é ter em 
mente que cada aluno é diferente e consequentemente 
aprenderá de forma diferenciada.

Professora de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental I na 
Prefeitura do Município de São 
Paulo. Graduada em Pedagogia 
pelas Faculdades Campos Salles, 
Pós Graduada em Letramento 
pela Faculdade Campos Elíseos. 

de consciência sobre a existência de outros referenciais 
que constituem os saberes e valores sociais e culturais da 
sociedade. (SILVA, 2011, p. 23)

Não basta apenas a mudança da predominância de uma 
cultura em função de outra, o currículo escolar deve ser 
repensado, abordando a diversidade cultural existente no 
país e no mundo, para que todos os alunos tenham acesso ao 
conhecimento “negado” durante anos ou tratado de maneira 
estereotipada e fora de contexto, produzindo assim um 
sentimento de pertencimento à uma cultura e etnia inferior 
por parte dos afro-brasileiros.



Revista Educar FCE - Abril 2018

728

O processo de aprendizagem não envolve 
apenas como se aprende, mas também 
como se ensina, quando pensamos em 
uma educação pautada nos princípios de 
inclusão escolar. Neste sentido o professor 
deve rever a sua prática docente e utilizar-
se de estratégias diferenciadas para que a 
aprendizagem ocorra e alcance a todos os 
alunos. 

Foi possível evidenciar que os educadores 
e demais profissionais envolvidos no 
processo educacional têm um grande desafio 
no sentido de saber como lidar, abordar e 
trabalhar com diferentes culturas, diferentes 
religiões, diferentes raças e etnias, dentre 
outras especificidades e diferenças que são 
contempladas no ambiente educacional.

Com base nos aspectos observados e 
analisando a legislação em vigor, a escola 
como órgão do Estado e tendo o dever de 
cumprir e desenvolver a sua função social, 
deve trabalhar no sentido de difundir as 
práticas de respeito e tolerância as diferenças, 
sejam elas de qualquer espécie, e promover 

a conscientização para a formação de alunos 
para a diversidade, desenvolvendo ações 
de maneira democrática e construído uma 
cultura escolar pautada em tais princípios.

Os educadores e demais profissionais 
envolvidos no processo educacional têm um 
grande desafio no sentido de saber como 
lidar, abordar e trabalhar com diferentes 
culturas, diferentes religiões, diferentes 
raças e etnias, dentre outras especificidades 
e diferenças que são contempladas no 
ambiente educacional. 

Desta maneira afirma-se que a escola e 
os seus educadores devam inserir em suas 
práticas pedagógicas propostas adequadas 
para que a diversidade humana seja 
discutida de forma democrática, permitindo 
um posicionamento crítico por parte dos 
alunos, com ações e atitudes que possam 
contribuir para a diminuição de práticas 
discriminatórias e preconceituosas, que 
possam ser vivenciadas no contexto social e 
escolar.
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INCLUSÃO ESCOLAR, UM DIREITO!
RESUMO: Vivemos em uma sociedade que precisa entender, compreender e vivenciar 
a inclusão escolar com o devido respeito. Não somos todos iguais física, psíquica e 
biologicamente. Isso já nos faz refletir sobre as inúmeras diferenças que o indivíduo possui 
e pensar/repensar na questão das pessoas com deficiência. As deficiências não são doenças 
contagiosas, são ausências e o contato positivo com elas só trazem benefícios para as pessoas 
que as possuem. A sociedade necessita acabar com o preconceito e discriminação, que 
quando realizados causam imenso prejuízo à pessoa com deficiência, causando a exclusão 
por diversas vezes total na vida social. As pessoas com deficiências têm a oportunidade 
e os direitos, previstos em lei, de ter uma vida normal perante a sociedade, precisam ser 
respeitados e compreendidos em seu processo de aprendizagem, o qual possui o seu próprio 
tempo e ritmo. A palavra aprender significa adquirir conhecimento, porém a capacidade 
de aprender já nasce com o ser humano e é desenvolvida ao longo de toda a trajetória 
de vida. Nesse sentido não podemos mencionar, de maneira alguma, que uma pessoa não 
consegue aprender. Ela possui algumas limitações e com estímulo sua aprendizagem vai 
ocorrendo. A inclusão escolar deve ir além da importância da adaptação de rampas, banheiros 
e espaços. Deve haver uma inclusão verdadeira, onde a pessoa com deficiência tenha seu 
desenvolvimento garantido para que possa ultrapassar os muros da escola, refletindo 
positivamente na inclusão social e assim poder viver em uma sociedade moderna como um 
cidadão pleno.

Palavras-Chave: Inclusão Escolar; Deficiências; Legislação; Deficiência Intelectual.



Revista Educar FCE - Abril 2018

732

INTRODUÇÃO

O presente artigo destina-se a 
leitura como complementação 
de entendimento de conceitos 
e direitos da pessoa com 
deficiência, enfatizando a 

importância de sua inclusão escolar como 
pessoa em desenvolvimento, respeitando 
as diversas formas e os diferentes níveis de 
conhecimento que cada pessoa possui.

A deficiência deve ser entendida como 
parte integrante da pessoa que a possui, 
precisa ser aceita e trabalhada dentro dos 
limites de cada um. Negar o direito a uma 
vida digna e inclusiva na escola é negar a vida 
em sociedade, ou seja, a inclusão social será 
o reflexo da eficiência da inclusão escolar.

Precisamos compreender a importância da 
inclusão no sistema escolar da pessoa com 
deficiência, respeitando o direito de todos 
à educação, conforme dita a Constituição 
Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (9.394/1996).

O processo de inclusão escolar torna-se 
cada vez mais uma realidade concreta nas 
escolas e no sistema educacional brasileiro, 
tornando a escola acessível a todos e sem 
discriminação.

A vida social e a educação encontram-se 
sujeitas às normas gerais do sistema legal de 
um país. Estão inseridas no contexto mundial 
de respeito aos tratados internacionais 
vigentes em diversas nações e organismos 
públicos de coordenação de ações coletivas. 

Portanto, no plano externo, temos a 
aplicabilidade dos acordos, convenções e 
pactos internacionais, ao lado de diversas 

declarações de direitos universais, que 
constituem elementos basilares para a 
regulação do direito entre os povos. No 
plano interno, a Constituição Federal é a lei 
maior, seguida pelas leis complementares, 
ordinárias e demais complexo legislativo, 
nas três esferas da administração: federal, 
estadual e municipal. 

Faz-se necessário promover uma cultura 
de entendimento sobre a convivência com 
as diferenças e exigências legais, fazendo-
as serem cumpridas de forma clara, precisa 
e eficiente.  Essa é uma contribuição 
pedagogicamente dizendo,  que embasa e 
auxilia  os docentes em assuntos referentes 
ao direito das pessoas com deficiência 
à Educação Inclusiva. É importante 
aprofundarmos os conhecimentos e direitos 
legais ampliando a abordagem da inclusão e 
dando ênfase nos aspectos da diversidade 
como um todo.

Construir momentos de reflexões que 
abordem, resinifiquem e contribuam para o 
entendimento e respeito às diferenças é a 
base para uma educação de qualidade para 
todos os educandos.

Percebemos que ainda existe preconceito 
na sociedade e falta de conhecimentos 
legais perante a inclusão escolar, causando a 
exclusão de muitas pessoas com deficiência.

Essa falta de conhecimento faz com que a 
deficiência seja considerada uma doença sem 
cura, um peso ou um problema sem solução. 
Esse estigma da deficiência se torna grave 
no sentido de, por falta de conhecimento, as 
pessoas com deficiência serem consideradas 
como seres incompetentes, incapazes, 
indefesos e acabam sendo deixados de lado.
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O direito à diversidade, inclusão e 
participação das pessoas com deficiência 
no âmbito escolar e concomitantemente sua 
atuação na sociedade precisa ser entendido, 
respeitado e vivenciado pela e na sociedade.

A mudança de comportamento e 
de atitudes que tanto se almeja está 
acontecendo gradativamente no processo 
de inclusão escolar e não pode ocorrer 
pela mera adoção de práticas diferentes de 
ensinar, isso depende do estudo, da pesquisa, 
da aceitação e do respeito na elaboração do 
currículo que atenda de maneira plena as 
pessoas com deficiência.

A SOCIEDADE E O 
CONHECIMENTO

Compreendemos que a sociedade é, 
em seu conceito, um conjunto de seres 
que compartilham leis, regras, propósitos, 
preocupações, crises, gostos e costumes, os 
quais se interagem entre si construindo e 
constituindo uma comunidade.

Viver em sociedade é ter a consciência 
da divisão de tarefas que resultarão em uma 
comunidade organizada.

Os cidadãos que fazem parte da sociedade 
são governados por pessoas e instituições 
nacionais que lidam com o bem cívico, 
procurando manter a ordem geral.

A sociedade em si apresenta uma forma 
de rede de relacionamentos sociais, onde 
o respeito deve estar acima de tudo, para 
que a organização e o progresso estejam 
aparentes, fazendo com que a convivência 
aconteça de forma humanizada e consciente.

Há uma separação de classes sociais 
que se mantem por meio de ideologias. Os 
cidadãos pertencentes a estas classes trocam 
sua força de trabalho pelo salário, o que em 
sua grande maioria é apenas suficiente para 
si e sua família se manterem vivos. Poucos 
são os que acumulam capital e conseguem 
uma vida melhor e prazerosa em todos os 
aspectos sociais.

Quanto mais informação a sociedade tiver, 
maior será seu conhecimento sobre leis, 
regras, direitos e deveres inerentes à pessoa 
em desenvolvimento.

O conhecimento nada mais é do que o ato 
de conhecer, de saber o conceito, a instrução 
e a informação.

Dentro do conceito de conhecimento 
podemos destacar sua divisão em algumas 
categorias, que são:

Conhecimento sensorial – é o 
conhecimento que ocorre entre os seres 
humanos e animais;

Conhecimento intelectual – é o 
conhecimento que engloba o raciocínio, ou 
seja, o pensamento do ser humano;

Conhecimento popular – é o  
conhecimento que se tem de uma 
determinada cultura;

Conhecimento científico – é o 
conhecimento das análises baseadas em 
dados retirados de provas;

Conhecimento filosófico – é o 
conhecimento ligado à construção de ideias 
e conceitos;

Conhecimento teológico – é o 
conhecimento adquirido a partir da fé;

Conhecimento empírico – é o 
conhecimento que se adquire no decorrer do  
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dia, por meio de tentativas de acertos e erros 
num conjunto de ideias. Este conhecimento 
não precisa de comprovação científica.

Muitas vezes o conhecimento é 
apreendido por meio de experiências 
vivenciadas, fazendo com que haja uma 
retomada de conceitos e ideias para uma 
melhor compreensão, aceitação e quando 
necessário para a melhoria da vivência e 
convivência em sociedade.

O conhecimento, como ato de conhecer, 
é absorver e sistematizar informações sobre 
o meio e o modo de vida, permitindo uma 
sobrevivência contínua e harmoniosa.

Quanto mais o ser humano buscar 
conhecimento, mais ele terá sucesso em 
sua vida social e consequentemente na vida 
pessoal.

O conhecimento adquirido é parte 
integrante do ser humano, jamais será perdido 
ou desfeito. Este conhecimento envolve, 
além dos estudos e graduações, tudo que se 
aprende ao longo de uma trajetória de vida 
social.

Precisamos ter em mente que a busca 
pelo conhecimento se faz necessário para 
que se transmita uma imagem de sabedoria 
e esta venha acompanhada da incansável 
necessidade de estudar e conseguir o 
conhecimento que nos falta.

O universo está em expansão e é preciso 
nos posicionar claramente frente a esta 
mudança constante, para que possamos 
acompanhar com conhecimento concreto 
esta expansão.

É muito importante, válido e realista 
sermos receptivos, aceitando e discutindo as 
ideias e experiências das pessoas que estão 

ao nosso redor, pois o compartilhamento é 
um dos motivos de se viver em sociedade.

Quanto mais cedo for ensinada à criança 
a importância da busca pelo conhecimento e 
a ela dar a oportunidade e o estímulo a essa 
busca, maior será o intelecto do cidadão.

Podemos observar e concluir que o mundo 
de hoje é muito distinto do mundo de ontem. 
As mudanças e transformações ocorrem 
distintivamente. A globalização já não é 
mais a única mudança importante ocorrida 
nas últimas décadas. A tecnologia alcança 
progresso a passos rápidos e faz parte da 
vida diária da maior parte dos cidadãos.

O mundo competitivo exige que o ser 
humano esteja em constante atualização 
para haver liderança no conhecimento e 
para se manter em um mercado de trabalho 
extremamente competitivo.

O grande e principal objetivo da 
sociedade e do conhecimento, que ela 
necessita, é transformar o conhecimento 
adquirido em conhecimento organizacional 
ou institucional, consolidando as vantagens 
competitivas.

À medida que as crianças crescem aumenta 
a curiosidade pelo mundo e isso não quer 
dizer que uma pessoa com deficiência não 
tenha a curiosidade de aprender, conhecer, 
vivenciar algo novo e diferente do que ela já 
está habituada a fazer e viver.

DEFICIÊNCIA. O QUE É?
Deficiência é uma palavra muito ouvida 

e discutida atualmente. Não é uma doença, 
possui em sua epistemologia o conceito de 
ausência.
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Deficiência é o termo usado para definir 
a ausência ou a disfunção de uma estrutura 
psíquica, fisiológica ou anatômica. Diz respeito 
à atividade exercida pela biologia da pessoa. 
Este conceito foi definido pela Organização 
Mundial de Saúde. (Wikipedia.2015)

Os termos retardado, doentinho, 
aleijado, surdo-mudo, surdinho, mudinho, 
expcepicional, mongolóide, débil mental 
e outros hoje não são mais aceitos, pois 
carregam uma grande carga de preconceitos, 
discrimanções e exclusões.

O preconceito é um juízo pré-concebido 
que ocorre antes de se conhecer o conceito 
e a essência e que se manifesta de maneira 
e atitude discriminatória. A discrimanção 
é o ato de diferenciar, excluir e restringir 
uma pessoa. A discrimanção se origina 
após o preconceito ocorrer. Preconceito e 
discrimanção sempre são relacionados entre 
si, porém são distindos um do outro.

De acordo com o artigo 7 da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948 
“Todos são iguais perante a lei e têm direito, 
sem qualquer distinção, a igual proteção da 
lei. Todos têm o direito a igual proteção contra 
qualquer discriminação que viole a presente 
Declaração e contra qualquer incitamento a 
tal discriminação”.

A deficiência não pode e não deve excluir 
a pessoa com defifiência da escola, da 
sociedade e da vida. Portando não se devem 
utilizar os termos antigamente usados para 
as pessoas com deficiência, pois atualmente 
o termo usado e o mais coerente é o de 
Pessoa com Deficiência, o que podemos 
compreender que se trata de uma pessoa, um 
ser humano que precisa ser compreendido 

como tal e que possui os mesmos direitos 
que cabe a todos os indivíduos.

Devemos nos referir, conversar e tratar as 
pessoas com deficiência de forma natural, 
educada e respeitosa.

De uma forma geral, a pessoa com 
deficiência tem, como qualquer outra, 
dificuldades e potencialidades que devem 
ser valorizadas. Fazer o acompanhamento 
constante é ter foco em reforçar e favorecer 
o desenvolvimento destas potencialidades 
e proporcionar o apoio necessário às suas 
dificuldades garantindo seu bem-estar e 
inclusão escolar que irá permear sua inclusão 
na sociedade. 

Assim como qualquer um de nós, a pessoa 
com deficiência percebe tudo que se passa 
ao seu redor, possui sentimentos que às 
vezes não consegue expressar ou transpor 
de uma maneira habitual como qualquer 
outra pessoa e devemos ter cuidado para 
que esses sentimentos não sejam ignorados.  
Devemos criar as oportunidades para que ela 
possa realizar expressar seus sentimentos 
da melhor maneira que lhe couber e assim 
criarmos todas as possibilidades para que 
consigam realizar as atividades propostas e 
que sejam interessantes, e auxiliando no que 
for possível.

A falta de informação das pessoas sobre a 
deficiência e o descumprimento das leis são 
um obstáculo para as pessoas que possuem 
deficiência e necessitam da inclusão. 

No decorrer dos anos, a deficiência foi 
sendo vista de distintas maneiras aos olhos 
da sociedade escolar e civil. No século XX, 
foi associada a uma função ou condição 
concreta de deterioração relativa à situação 
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geral de um indivíduo. Ao se referir a pessoa 
com deficiência tinha em mente o termo 
que costumava fazer referência à deficiência 
física, à deficiência sensorial, à deficiência 
cognitiva, à deficiência intelectual, às doenças 
mentais e a diversos tipos de doença crônica. 
Criando um preconceito e discriminação às 
deficiências em si.

Nos últimos anos houve um avanço com 
relação a interpretação dos conceitos e a 
aceitação das deficiências pois, passou-se a 
considerar a deficiência como uma ausência 
e os   direitos humanos passaram a dar a 
devida importância em seu reconhecimento. 

A partir de então, iniciou-se uma busca 
no sentido de manter a deficiência dentro 
da sociedade, com atitudes de inclusão e 
normas de acessibilidade.

Foi em dezembro de 2006, que a 
Organização das Nações Unidas (ONU) 
acordou a Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência para proteger 
e reforçar os direitos e a igualdade de 
oportunidades dos milhares de pessoas com 
deficiência em todo o mundo.

Podemos apontar que a acessibilidade 
que foi conquistada ainda necessita ser 
compreendida por uma boa parte da 
sociedade em si.  É promovida por meio de 
certas facilidades que ajudam a contornar 
os obstáculos que se vão apresentando, 
fazendo com que as pessoas deficientes 
possam desempenhar as mesmas tarefas 
levadas a cabo por pessoas sem qualquer 
tipo de deficiência, porém respeitadas. E é 
isso que a inclusão busca.

AS DEFICIÊNCIAS E SEUS 
CONCEITOS

A definição de Pessoa com Deficiência, 
em comparação com a maioria das pessoas, 
é a que apresenta significativas diferenças 
físicas, sensoriais ou intelectuais decorrentes 
de fatores inatos e /ou adquiridos, de caráter 
permanente e que acarretam dificuldades 
em sua intenção com o meio físico e social. 
(PAULA, 2004, p.138)

Toda pessoa tem o direito de aprender. O 
ato de aprender é um processo comum a todo 
o indivíduo e que se configura como parte 
do desenvolvimento, envolvendo a trilogia 
básica “biológico-ambiental-psicológico”. 

As deficiências e seus conceitos são 
apresentados a seguir o que explicita a ideia 
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de entender para compreender.
Segundo PAULA. 2004, p. 138/139 “No 

Brasil, o Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, considera pessoa com deficiência 
a que se enquadra em uma das seguintes 
categorias:

Deficiência Física: “Alteração completa 
ou parcial de um ou mais segmentos 
do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física, 
apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, 
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, amputação ou ausência de 
membro, paralisia cerebral, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto 
as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho 
das funções. ”

Deficiência Auditiva: “Perda parcial ou 
total das possibilidades auditivas sonoras, 
variando em graus e níveis” que vão de 25 
decibéis (surdez leve) à anacusia (surdez 
profunda).

Deficiência Visual: “Acuidade visual igual 
ou menor que 20/200 no melhor olho, após 
a melhor correção, ou campo visual inferior 
a 20 (tabela de Snellen), ou ocorrência 
simultânea de ambas as situações”.

Deficiência Mental: “Funcionamento 
intelectual geral significativamente 
abaixo da média, oriundo do período de 
desenvolvimento, concomitante com 
limitações associadas a duas ou mais áreas 
da conduta adaptativa ou da capacidade do 
indivíduo em responder adequadamente às 
demandas da sociedade”.

Deficiência Múltipla: “É a associação, no 

mesmo indivíduo, de duas ou   deficiências 
primárias (mental/visual/auditiva/física), 
com comprometimentos que acarretam 
consequências no seu desenvolvimento 
global e na sua capacidade adaptativa””.

Há também a possibilidade de se haver 
deficiências juntas, como a surdocegueira, 
na qual a pessoa tem uma perda substancial 
de visão e audição, que quando combinadas 
causam muita dificuldade na vida diária da 
pessoa. 

Existem também as pessoas que são 
consideradas superdotadas e com altas 
habilidades, pois apresentam notável 
desempenho na capacidade intelectual e do 
pensamento positivo.

Para todas as pessoas há de se ter respeito 
para trata-las da maneira que necessitam, 
ou seja, respeitar seus limites e ritmos de 
aprendizagem.

Ainda é comum encontrarmos pessoas 
não deficientes que se sentem e ficam 
confusas quando encontram alguém que 
possui uma deficiência. Isso pode gerar uma 
falta de comunicação e até a exclusão. Este 
mal-estar pode e deve ser evitado se pessoas 
deficientes e não deficientes se virem e 
interagirem mais frequentemente na escola, 
no trabalho e na sociedade.

A grande resposta desse mal-estar é 
causada pela falta de informação a respeito 
da deficiência em geral. Muitas pessoas não 
deficientes (e mesmo alguns deficientes) 
não estão conscientes das implicações 
da deficiência, e é importante que todos 
sejam pacientes e mantenham abertas as 
comunicações.

Se houver um momento em que uma 
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pessoa aja de maneira inadequada, é bom 
lembrar que todo mundo comete erros de vez 
em quando e que a informação, a aceitação 
e o respeito estão chegando à sociedade 
aos poucos, já apareceram conquistas e 
melhoras, e a melhor saída é tentar lidar com 
a situação com humor e delicadeza. 

A sociedade precisa aceitar o fato de que a 
deficiência existe. Não tomar conhecimento 
de uma deficiência é o mesmo que praticar 
o preconceito, a discriminação e a exclusão.

A pessoa com deficiência deve ser tratada 
com amor, carinho e atenção. Em alguns 
casos, a pessoa deficiente pode reagir às 
situações rotineiras e sociais de um modo não 
convencional, ou ainda, pode dar a impressão 
de que não está tomando conhecimento 
nem da presença de outra pessoa e nem da 
situação em que se encontra. Devemos ter 
em mente que ela pode não ouvir bem, ou ter 
outra deficiência que afete os movimentos 
ou dificulte o contato, mas é um ser humano 
e necessita de calma e paciência.

É sempre bom falar diretamente com a 
pessoa deficiente e não com terceiros, seja 
ele um acompanhante ou intérprete. Quanto 
mais a pessoa com deficiência se sentir 
acolhida e respeitada mais ela terá chances 
de progredir em seu tratamento e na sua 
inclusão social.

Para que haja a inclusão se faz necessário 
que as leis sejam cumpridas e para tanto 
as mesmas necessitam de estudo, de 
entendimento e discussões para se colocar 
em prática o que é direito das pessoas com 
deficiência.

AS LEIS E SUAS ORDENS

A lei é um princípio, uma norma, um 
preceito que foi criado e é elaborada para 
estabelecer as regras que precisam, devem 
ser cumpridas e seguidas, ou seja, é uma 
ordem.

Na sociedade a função das leis é assegurar 
o respeito, controlando os comportamentos 
e as ações dos cidadãos de acordo com os 
princípios estabelecidos dessa sociedade.

Se pensarmos em um objetivo que 
possa melhorar o interesse da coletividade, 
tornando a convivência pacífica, devemos 
compreender que a lei é a forma de 
proporcionar tudo isso.

O conjunto de leis regulam os principais 
interesses da sociedade, as normas preservam 
os interesses e o bem comum dos cidadãos, 
ou seja, da coletividade. As leis devem ser 
respeitadas para serem cumpridas.

No Brasil a lei máxima é a Constituição 
Federal de 1988. Epistemologicamente 
compreendemos que a Constituição é um 
conjunto de leis, normas e regras do país ou 
de uma instituição. É ela que limita poderes, 
define direitos e deveres dos indivíduos no 
exercício da cidadania.

Existem em nosso país alguns tipos de leis 
que regem a sociedade. Podemos destacar:

I – Emendas à Constituição;
II – Leis complementares;
III- Leis ordinárias;
IV – Leis delegadas;
V- Medidas provisórias;
VI – Decretos legislativos;
VII – Resoluções.
Na Constituição Federal é bem explícito 

que somos todos iguais perante a lei e que 
todos devem ter o direito à educação. Isso 
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se deve para as pessoas com necessidades 
especiais ou não, objetivando as leis como um 
direito e que o mesmo deve ser respeitado.

O direito de todos à educação tem sido 
discutido e inserido na sociedade/escola 
com mais ênfase do que nos anos anteriores. 
O assunto apresenta relevante preocupação 
no sentido de se contemplar todas as 
necessidades de forma igualitária, baseando-
se em documentos legais nacionais e 
internacionais.

As ações públicas se fazem necessárias 
para enfrentar os preconceitos e estereótipos 
que existem no ambiente educacional. Estas 
ações devem estar pautadas na educação e 
nas necessidades educacionais dos alunos/
estudantes. As informações sobre estas 
ações devem ser apresentadas à sociedade, 
a qual deve fazer valer os direitos e também 
os deveres dentro das suas necessidades.

No ambiente escolar para que haja a 
inclusão se faz necessário a compreensão da 
igualdade e diferenças. 

Antigamente as pessoas com deficiências 
eram excluídas da vida escolar e da cidadania 
plena. 

É necessário que tenhamos o entendimento 
de que não é a universalidade da espécie que 
define o sujeito, mas as suas peculiaridades 
e limites.

A legislação brasileira garante a todos 
o direito à escola, em qualquer nível de 
ensino, e prevê, além disso, o atendimento 
especializado a crianças com deficiência.

Várias leis nacionais e documentos 
internacionais estabeleceram os Direitos das 
Pessoas com Deficiência em nosso país.

As pessoas com deficiência precisam ser 

amparadas por leis, as quais a defendam 
em casos de preconceito, discriminação e 
exclusão. 

A seguir poderemos conferir algumas 
delas:

• Constituição Federal de 1988; 
• Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996);
• Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990);
• Lei 7.853 (1989), dispões sobre apoio 

às pessoas portadoras de deficiência e sua 
integração social;

• Decreto nº 3.298 (1999), regulamenta 
a lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, 
dispõe sobre a política nacional para 
a integração da pessoa portadora de 
deficiência;

• Lei nº 10,172 (2001), aprova o plano 
acional de educação que estabelece vinte e 
oito objetivos e metas para a educação das 
pessoas com necessidades educacionais 
especiais;

• Resolução nº 2 (2001), institui 
diretrizes nacionais para a educação especial 
da educação básica;

• Lei nº 10.436 (2002), reconhece a 
língua brasileira de sinais como meio legal de 
comunicação e expressão;

• Declaração de Salamanca (1994), 
sobre princípios, políticas e práticas na área 
das necessidades educacionais especiais.

Estudos são importantes para que o 
que está escrito nas leis seja interpretado, 
entendido e compreendido pela sociedade 
em geral. Informações devem ser dadas 
utilizando-se de estratégias e explicando 
como as mesmas serão abordadas e utilizadas  
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para que haja o aprendizado e que se possa 
alcançar as potencialidades dos alunos.

O processo de informação e de ações 
concretizadas não é fácil, porém é muito 
necessário e ao mesmo tempo se torna 
urgente para um resultado de qualidade.

Democraticamente sabemos que a 
educação para todos não deve separar e 
rotular alunos e deficiências. Ela deve atingir 
a todos de maneira eficaz e com qualidade 
total.

A escola deve se modernizar e se 
reestruturar para receber os alunos com 
necessidades especiais e isso demanda 
novos posicionamentos. A luta pela inclusão 
não pode e não deve ficar apenas nas leis, 
engavetadas ou arquivadas, elas devem ser 
exigidas e cumpridas, dando possibilidades 
de se alcançar progressos significativos na 
escolaridade. 

A sociedade precisa cumprir as leis, pois 
dessa forma o Brasil poderá desenvolver o 
verdadeiro sentido das palavras “ORDEM e 
PROGESSO” que se encontram na Bandeira 
Nacional.

Essas duas palavras precisam ter o mesmo 
peso e medida na inclusão escolar.

O QUE É INCLUSÃO 
ESCOLAR?

O adjetivo “inclusivo” é usado quando se 
busca qualidade para todas as pessoas com 
deficiência.

Inclusão escolar é acolher todas as 
pessoas sem exceção, no sistema de ensino, 
independentemente de cor, raça, sexo, classe 
social, condições físicas e psicológicas. É 

transpor a nossa capacidade de entender e 
reconhecer o outro e, ter o especial privilégio 
de conviver, aprender e compartilhar tudo 
com pessoas diferentes de nós, porém, 
iguais no sentido de receber amor, carinho 
e atenção. É não deixar que o preconceito 
e a discriminação apareçam no cotidiano 
escolar.

O mais importante na inclusão escolar é 
viver a experiência da diferença, pois a pessoa 
com deficiência tem o direito de ocupar seu 
espaço na sociedade, ser um cidadão pleno 
e não pela metade. Necessita ser valorizada 
pelo o que ela é e pelo que poderá vir a ser 
tendo a garantia do direito à educação.

Em uma escola inclusiva professores 
e alunos aprendem uma lição que a vida 
dificilmente ensina: respeitar as diferenças, 
conviver com elas, ser solidário e contribuir 
para que haja um envolvimento concreto 
no processo educacional. A escola, nesse 
sentido, deverá ser o reflexo da vida do lado 
de fora, ultrapassando muros e portões e 
fazendo a inclusão escolar se transpor em 
inclusão social.

Deve-se manter a luta das pessoas com 
deficiência e seus familiares na busca 
incessante dos seus direitos e lugar na 
sociedade.

 A ideia de uma inclusão escolar efetiva 
deve se pautar e se fundamentar numa 
filosofia que valoriza a diversidade em 
paralelo com os Direitos Humanos e que 
garanta o acesso e a participação de todos a 
todas as oportunidades, independentemente 
das peculiaridades de cada pessoa.

A inclusão escolar não pode e nem deve 
estar apenas na legislação. Ela necessita 
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ser vivenciada, exigindo para isso uma 
aprendizagem de forma diferenciada e 
efetiva. Segundo PAULA, 2006 “Uma Escola 
Inclusiva deve ser uma escola líder em 
relação às demais. Ela se apresenta como a 
vanguarda do processo educacional”.

Fazer valer o direito à educação para 
todos não poderá jamais fazer apenas o 
que está na lei e deixar que o preconceito e 
discriminação sejam cada mais apontados na 
vida escolar e na social. 

A igualdade entre as pessoas, que se 
apresenta em leis, nada mais é do que o 
direito de todos poderem conviver e usufruir 
dos mesmos direitos, porém, é necessário 
que se entenda cada vez mais que as pessoas 
possuem suas peculiaridades e que ninguém 
é igual a ninguém em seus pensamentos e 
ações. Cada pessoa aprende de uma maneira 
diferente da outra, possui seu tempo e 
ritmo. Muitas pessoas possuem habilidades 
desenvolvidas em determinadas áreas e 
outras pessoas possuem áreas diferentes.

Incluir uma pessoa com deficiência na 
escola não é destacar a pessoa como “coitada 
ou doente”, é incluir no sentido nato da 
palavra. É fazê-la se sentir parte integrante 
do sistema, da situação vivenciada, da 
escola e da vida... O sentido de incluir 
se faz necessário quando a pessoa com 
deficiência participa de todas as ações que 
a escola se dispõe a realizar. Uma pessoa 
com deficiência não pode ficar isolada no 
canto da escola porque pode se machucar 
ou porque não consegue realizar o que se 
pretende. Ela irá conseguir realizar o que o 
psíquico, o biológico e o físico dela permitir, 
e para ela isso terá um valor muito maior do 

que o mínimo que ela conseguiu. 
Fazer a pessoa com deficiência perceber 

que tem condições de realizar os objetivos 
da escola é fazer com que ela se sinta viva, 
útil e com isso ter a cada dia incentivo, força 
de vontade e determinação para superar 
obstáculos e aprender e compreender que é 
capaz sempre.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mais importante quando falamos em inclusão é fazer  
valer e entender que a escola pode propiciar meios 
que possibilitem transformações na busca incessante 
“da” e “na” qualidade de vida da população por meio do 
permanente esforço de ajustamento e de harmonização das 
individualidades que a inclusão escolar terá como reflexo 
positivo e permanente na inclusão escolar. 

A inclusão escolar não pode estar apenas formalmente 
escrita em documentos, devendo ser vivenciada a cada dia e 
por todos os dias, para que a exclusão tenha fim.

A escola possui papel formador, o qual jamais será exercido 
em um meio social segregado. É necessário que pais, equipe 
gestora, docente e discente tenham consciência do respeito 
e o conhecimento das diferenças e deficiências para que a 
inclusão seja uma inserção total e incondicional, sendo assim 
a escola deve se adaptar às necessidades dos alunos e não 
os alunos se adaptarem ao modelo de escola. Os professores 
precisam ser preparados para a inclusão, com cursos de 
aperfeiçoamento e capacitações que os orientem a lidar com 
as diferentes deficiências. Mas isso só será realizado e só se 
chegará ao êxito se todos do sistema educacional estiverem 
empenhados e envolvidos na mesma intenção. 

O compromisso maior do governo, escola e sociedade 
é com a prioridade da qualidade de ensino e este deve ser 
assumido por todos com o maior respeito e responsabilidade 
que uma nação deve ter.

Acredito que as pessoas com deficiência devam ser 
amparadas legalmente para que a haja a inclusão escolar, 
mas necessitam viver socialmente dentro das suas limitações 
em uma sociedade que as respeite.

A inclusão escolar sendo entendida, compreendida, vivida 
e respeitada deverá ultrapassar os muros da escola para ter 
reflexo positivo na sociedade, a qual fará a inclusão social 
com eficiência e colocando um ponto final na exclusão que 
ainda assombra as pessoas com deficiência.
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INCLUSÃO NA PRÁTICA 
RESUMO: O presente artigo tem por entendimento a dificuldade de incluir efetivamente 
alunos com deficiência nas classes regulares, compreendida como educação de boa 
qualidade para todos e com todos buscando-se meios e modos de remover as barreiras 
para a aprendizagem e para participação dos aprendizes, indistintamente. Sendo que para 
uns, faltam condições estruturais; para outros, o problema é de formação e concepção 
da educação. O professor também precisa de um olhar diferenciado, pois estabelece com 
essa criança uma relação que precisa ser cuidada. Os benefícios da atenção dispensada ao 
professor vão além da inclusão do portador de necessidades especiais. Resultam na melhoria 
do espaço institucional para todos que nela estão inseridos, por meio do diálogo ou frente 
às situações trazidas pelos professores, buscamos um entendimento da complexidade das 
atuações subjetivas, bem como das relações institucionais estabelecidas. Conclui-se que a 
atuação junto ao professor é fundamental para que a inclusão escolar aconteça de forma 
satisfatória. Faz uma análise sobre pontos que envolvem o atendimento escolar de alunos 
com necessidades educacionais especiais, construindo um caminho que vai das relações 
entre inclusão e integração escolar à formação de professores, passando também por uma 
análise cuidadosa das políticas públicas de educação para todos. 

Palavras-Chave: Família; Escola; Sociedade.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo 
refletir sobre a educação inclusiva 
removendo as barreiras para a 
aprendizagem e participação 

de todos, em escolas de boa qualidade, 
considerando que os educandos com 
necessidades educacionais especiais 
apresentem dificuldades acentuadas ou 
limitações no processo de desenvolvimento 
das atividades curriculares, sendo aquelas 
não vinculadas a uma causa orgânica 
especifica ou relacionadas a condições, 
disfunções, limitações ou deficiências. Tais 
dificuldades (ou condições), não representam, 
necessariamente, “acentuadas dificuldades” 
na aprendizagem ou no desenvolvimento, 
a ponto de impedi-los de acompanhar 
as atividades curriculares. Penso que é 
importante descaracterizar a errônea 
suposição que os educandos não consigam 
aprender, na verdade, as dificuldades 
acentuadas não se localizam neles: estão na 
disponibilidade, por todas as escolas, dentre 
outros, dos recursos humanos, tecnológicos, 
financeiros, indispensáveis para a remoção 
das barreiras, para aprendizagem dos alunos. 
A educação escolar apresenta-se, ainda 
hoje, sem condições materiais e humanas 
que deem conta da questão: professores, 
gestores, orientadores, psicólogos que 
não têm clareza de como tratar e vencer o 
desafio que se apresenta à inclusão na sala 
de aula regular. Existem inúmeros problemas 
de ordem arquitetônica, além daqueles 
problemas relacionados ao material didático-
pedagógico necessário, a metodologias 

de ensino que atendam às necessidades 
especiais e de formas alternativas de 
avaliação. Talvez a atitude reflexiva sirva para 
ampliar a discussão e fornecer informações e 
conhecimentos que possam contribuir para 
o avanço sobre o processo de inclusão da 
criança deficiente e as políticas educacionais 
inclusivas. Entendemos que tais estudos são 
de suma importância para a consolidação do 
número de informações sobre o tema em 
questão. Busquemos dados que oportunizem 
novas críticas e novas reflexões acerca do 
atendimento educacional escolar às crianças 
deficientes físicas, priorizando as tendências 
e características das políticas públicas 
inclusivas e visa contribuir para o avanço do 
processo de inclusão do educando portador 
de deficiência não apenas na escola, mas 
também socialmente.

ANÁLISE HISTÓRICA SOBRE A 
FAMÍLIA

Ao abordar a família e sua formação, 
faz-se necessário abordar o surgimento 
do vínculo afetivo que une os indivíduos e 
os faz auto denominarem-se integrantes 
de um determinado grupo familiar. Até 
meados do século XV o convívio familiar 
quase não é apresentado nos registros 
históricos bibliográficos, isso ocorre 
porque, até esse período, a vida era vivida 
em público. O grupo familiar e a multidão 
maciça, se aglomeravam em assembleias nas 
ruas, igrejas, mercados, teatros enfim, em 
público. Tendia-se situar naturalmente os 
acontecimentos ou as pessoas no exterior 
das residências, na numerosa coletividade. 
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A ausência de privacidade fica nítida ao 
analisar-se algumas cerimônias religiosas 
consideradas importantes, como a visita dos 
convidados aos recém-casados já deitados, 
a bênção do leito nupcial e brincadeiras 
envolvendo o casal e a sociedade na noite 
de núpcias. Para o que hoje geraria mal-
estar, não havia objeções porque quase não 
existia solidão ou intimidade nas relações 
familiares. As casas permaneciam abertas 
às indiscrições permanentes dos criados 
e visitantes. A educação, a aquisição dos 
conceitos morais e a formação do caráter 
do indivíduo ocorriam na coletividade. De 
acordo com Áries (1979), a família existia 
como grupo consanguíneo, no entanto, não 
existia como valor ou sentimento. 

A partir do século XVII o vínculo familiar 
consolidou-se nas classes mais abastadas. A 
burguesia repudiou a interferência popular e 
multiforme no meio familiar e organizou-se à 
parte, entre grupos familiares fechados, em 
habitações protegidas contra a intervenção 
da sociedade. 

A casa perdeu o caráter de lugar público 
que possuía em certos casos no século XVII, 
em favor do clube e do café, que, por sua 
vez, se tornaram menos frequentados. A vida 
profissional e a vida familiar abafaram essa 
outra atividade, que outrora invadia toda a 
vida: atividade das relações sociais (Aries, 
1979, pp191). 

No século XVIII esse costume se 
expandiu às classes menos favorecidas. 
Essa modificação correspondeu a uma 
necessidade de intimidade, e também 
de identidade. Entre os mais abastados, 
os grupos conjugais e consanguíneos 

se uniram em torno de sentimentos e 
costumes afins. Os costumes praticados 
pela antiga formação social passaram a ser 
repudiadas e deram lugar às boas maneiras 
tradicionais. Enquanto as classes populares, 
apesar de terem desenvolvido o sentimento 
de família, mantiveram o gosto pela vida 
vivida em público, pela multidão. Uma vez 
estabelecida a família, coube aos integrantes 
adultos a identificação e padronização de 
papéis sociais e sexuais. O homem tornou-
se o “chefe de família”, o “provedor” e, ainda, 
mediador entre a família e a sociedade por 
meio do mercado de trabalho. À mulher 
coube o título de “dona de casa”, “rainha do 
lar” a incumbência de ser esposa e mãe. 

A hierarquização entre os membros  
adultos da família, sendo esta patriarcal 
devido ao predomínio masculino, deu ao 
casamento a finalidade de assegurar a 
descendência e a posteridade por meio 
dos filhos. Promovendo- a perpetuação 
da instituição familiar por meio de seus 
herdeiros, que atingindo a idade adulta, iriam 
recomeçar o ciclo, constituindo um novo 
grupo familiar. 

No período Contemporâneo, 
principalmente após a década de 1960, 
esse pressuposto deixou de existir. A família 
criou uma gama de possibilidades de vida 
íntima, que inviabilizam uma concepção 
homogênea ou padronizada dela. A 
tendência de fragmentação e consequente 
de institucionalização da família são alguns 
dos desafios que se colocam, atualmente, 
frente a este grupo social. 

O modelo familiar baseado na vivencia  
dos cônjuges e consanguinidade, com sua 
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divisão sexual do trabalho, e nas relações 
Inter geracionais, transformou os contextos 
da socialização familiar em algo incerto, 
instável e de difícil prescrição. Diferentes 
formas de vida íntima ganharam visibilidade 
e abalaram à formação marido e esposa, pais 
e filhos. A família, como instituição social, 
sempre esteve sujeita às influências da 
cultura e da história e a ideia da família como 
um grupo relativamente bem estruturado 
envolvendo o pai, a mãe e os filhos, em um 
grande número de vezes não corresponde 
mais à realidade que muitas famílias vivem. 
Tem sido cada vez mais comum encontrarmos 
famílias compostas apenas de um adulto e as 
crianças, tendo em vista o divórcio, a viuvez 
ou adoções de crianças por pessoas solteiras. 

A crescente participação da mulher 
no mercado de trabalho e seu maior 
distanciamento daquilo que representava 
a mulher voltada à vida doméstica e à 
educação dos filhos, resultou em nova 
postura de desenvolvimento afetivo, social e 
educacional das novas gerações. O trabalho e 
a velocidade cotidiana afastaram as pessoas 
do convívio comum, isolando-as, cada vez 
mais a si mesmas. Com isso a disponibilidade 
de tempo para que as pessoas se dedicassem 
a si mesmas e aos relacionamentos afetivos 
com os outros foram prejudicados. 

Da mesma forma que existem alguns 
rompimentos conjugais devido às dificuldades 
existenciais de um dos membros do casal, tais 
como depressão, jogo patológico, alcoolismo, 
exibicionismo, sexualidade e outras diversas 
causas. 

Todas essas cobranças retratam e 
comprovam a hierarquização da família 

e o despreparo da maioria dos pais em 
assumirem e direcionarem a educação dos 
filhos, principalmente quando estes atingem 
a adolescência e expõem seus anseios e 
conflitos.

A FAMÍLIA POBRE 

No decorrer da História a percepção de 
pobreza modificou-se consideravelmente. De 
acordo com Aranha (1989), após a Reforma 
Protestante os sofrimentos advindos da 
pobreza perderam seu sentido de redenção 
e a riqueza terrena assumiu o papel de 
sinal divino, e passou a ser uma obrigação 
espiritual. 

Nas sociedades pré-industriais, o termo 
pobreza fazia menção aos portadores de 
deficiência física e/ou mental, incapazes de 
prover o próprio sustento. Estes eram vistos 
como merecedores de proteção e caridade 
e outros eram considerados vadios porque 
mesmo estando em condições de trabalhar 
não o faziam e eram, por essa razão, 
considerados vadios. Durante a Revolução 
Industrial a pobreza passou a ser encarada 
como um castigo “natural” da preguiça.

Na Europa, a partir da segunda metade do 
século XIX a inserção no mundo do trabalho 
passou a ser a forma entendida para superação 
da pobreza. Logo após a Segunda Guerra 
Mundial até a década de 1970, devido aos 
movimentos organizados por trabalhadores 
e suas lutas por melhores condições de vida 
e trabalho, a pobreza passou a ser concebida 
como responsabilidade individual e social e a 
forma de superação passou a ser pensada a 
partir do desenvolvimento econômico. 
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No Brasil, de acordo com Wanderley 
(1999) as representações sobre a pobreza 
perpassam o contexto histórico da escravidão 
dos negros africanos como matriz. No início 
do século XX, o pobre era o trabalhador 
imigrante atraído pela próspera economia 
da cultura do café. Habitavam em cortiços, 
muitas vezes insalubres, do centro da cidade 
e eram tidos como perigosos doentes e 
desordeiros. Com o crescimento urbano 
e industrial ocorrido entre 1930 e 1950 a 
pobreza passou a ser associada ao ambiente 
rural e considerada uma consequência 
individual e da falta de apego aos valores 
tradicionais. Entre 1950 e 1960, com o grande 
crescimento da industrialização voltada 
ao abastecimento do mercado interno, 
ocorreu um aumento excessivo no processo 
migratório do campo para as cidades do Sul 
e, principalmente, Sudeste do País. Observa-
se que esse excesso de trabalhadores em 
cidades desprovidas de planejamento, 
propiciou o crescimento desordenado das 
zonas periféricas e as formações de favelas. 

Segundo Marcilio (1998), a assistência à 
infância brasileira pode ser dividida em três 
etapas: a primeira, de caráter caritativo, que 
se iniciou no período colonial e perdurou 
até meados do século XIX; a segunda, de 
caráter filantrópico-caritativo, começou no 
fim do Império até a década de 1960; e a 
terceira fase, caracterizada pela emergência 
do Estado de Bem-Estar Social ou Estado-
Protetor, iniciou-se em 1960, e superada a 
pretensão de assumir a assistência à criança 
“desvalida ou desviante”, passou a considerá-
la partícipe da cidadania, portanto, sujeito de 
Direitos. 

Na década de 1980 o quadro social era 
desolador e a violência progredia em escala 
geométrica, o que desafiou a capacidade de 
atendimento do Poder Público. O número de 
meninos de ruas crescia e instituía um dos 
problemas sociais mais graves que o país 
enfrentaria. A sociedade organizou-se na 
tentativa de reverter essa situação, surgiram 
numerosos grupos de defesa dos direitos das 
crianças e adolescentes esses movimentos 
pressionaram as instâncias governamentais 
no sentido de criarem mecanismos de defesa 
das crianças e adolescentes, desta maneira 
foi instituído o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) em 13 de junho de 1990. 

No entanto, atualmente, as crianças 
têm cada vez menos direitos de serem 
crianças. As crianças ricas estão cada vez 
mais condenadas a serem tratadas como se 
fossem dinheiro. As crianças pobres estão 
sendo cada vez mais maltratadas como se 
não tivessem valor. E as que estão no meio, 
às crianças da classe média, estão cada vez 
mais ligadas à televisão.

A FUNÇÃO DA ESCOLA NA 
PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA.

A escola é muito mais que um 
estabelecimento onde há algumas pessoas 
ensinando para que outras aprendam, e 
que a inclusão educacional escolar tem 
finalidades e objetivos muito mais amplos e 
abrangentes do que a simples presença física. 
Porém, o dia a dia mostra-nos que muitos 
educadores e pais ainda entendem a escola 
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como cenário de ensino, centrado no que o 
professor transmite e a proposta de inclusão 
como inserção de alunos com deficiência nas 
turmas do ensino regular.

Penso que não se trata nem de uma coisa 
e nem de outra. A escola como instituição 
educacional é uma unidade social empenhada 
em concretizar a intencionalidade educativa 
estabelecida segundo a filosofia de educação 
adotada. Para tanto, muito mais do que 
os cenários nos quais ocorre o ensino-
aprendizagem de conteúdo, consideram-se 
os valores, princípios e todas as relações 
que se estabelecem entre os grupos que 
nela interagem e que, em seu conjunto, 
constituem-se como comunidade de 
aprendizagem.

Por seu turno, a proposta de inclusão é 
muito mais abrangente e significativa do que 
o simples fazer parte (de qualquer aluno), sem 
assegurar e garantir sua ativa participação 
em todas as atividades do processo de 
ensino-aprendizagem, principalmente em 
sala de aula.

E mais, trata-se de um equívoco supor que 
este paradigma foi decorrente das condições 
da educação escolar do alunado da educação 
especial, apenas. Fatores como carência de 
vagas, elevados índices de repetência e de 
evasão escolar, dificuldades de aprendizagem 
e de “ensinar”, levaram milhares de alunos ao 
abandono da escola e ao desenvolvimento 
de sentimentos de baixa autoestima, com 
reflexos de dimensões sociais e econômicas 
muito sérias. 

Mesmo defendendo-se a urgente 
necessidade de transformação da prática 
pedagógica em nossas escolas e da inserção 

de alunos com deficiência nas turmas do 
ensino regular, tem sido a providencia mais 
frequente, talvez porque de mais rápida 
execução. E aqueles alunos com dificuldades 
de aprendizagem, sem apresentar uma 
deficiência “real”, quase sempre continuam 
sem as respostas educativas de que 
necessitam, o que os torna, potencialmente, 
como sujeitos excluídos, ainda que presentes 
nas escolas e nas turmas regulares.

É importante alertar que a inclusão, como 
desejável e necessário movimento para 
melhorar as respostas educativas das escolas, 
para todos, com todos e para toda vida, deve 
preocupar-se com a remoção das barreiras 
para a aprendizagem e para a participação 
(promovendo a interação, a integração, entre 
os colegas de turma, da escola...e, por certo, 
com os objetivos do conhecimento e da 
cultura).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A falta de efetividade na inclusão também 
se deve ao modelo educacional vigente 
na maioria das escolas, à formação dos 
professores e a concepção que estes têm 
da educação inclusiva. Hoje as escolas 
trabalham com um modelo único de aluno 
e baseia suas atividades numa capacidade 
média de aprendizagem. Os que escapam 
desses parâmetros são considerados 
diferentes, o que leva os professores a 
perseguir um desempenho padrão. Quando 
não conseguem isso de alguns alunos, 
justamente daqueles que são considerados 
diferentes, eles usam essa argumentação de 
que “não têm preparo adequado”.
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Também é comum que o professor se refira aos alunos 
com deficiência como “os alunos de inclusão” o que é 
prejudicial, pois muitas vezes faz com que alguns docentes, 
mesmo que inconscientemente, negligenciem a educação 
desse grupo. Solucionar o problema implica em transformar 
a educação como um todo, e não apenas as políticas de 
educação inclusiva. Um dos primeiros passos nessa direção 
seria melhorar a formação dos professores para que eles 
adquiram, no mínimo, noções básicas sobre as necessidades 
educacionais especiais e, principalmente, reflitam sobre 
o sentido da inclusão e sua importância. A construção 
desse alicerce teórico já seria suficiente para os docentes  
assumirem o dever de ensinar todos os alunos, sem 
desmerecer ou negligenciar a educação dos portadores de 
deficiência.

Por muito tempo, acreditou-se que a educação especial 
deveria ser organizada de forma paralela à educação  
comum e que esta seria a forma mais apropriada para  
garantir o direito à educação das pessoas portadoras de 
deficiência. No entanto, o desenvolvimento de estudos 
que vêm sendo realizados e debates acerca dos direitos  
humanos mudaram essa lógica. A ideia de que educação 
especial deve integrar a proposta pedagógica da escola 
regular está consolidada e assegurada por um amplo  
aparato legal, que garante a matricula, em classes comuns, 
dos estudantes nas seguintes condições:

 * alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos 
de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou 
sensorial.

 * alunos com transtornos globais do desenvolvimento: 
aqueles que apresentam um quadro de alterações no 
desenvolvimento psicomotor, comprometimento nas 
relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. 
Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, 
síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno 
desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos 
sem outra especificação.

* alunos com altas habilidades ou superdotação: aqueles 
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que apresentam um potencial elevado 
e grande envolvimento com as áreas 
do conhecimento humano, isoladas ou 
combinadas: intelectual, psicomotora, artes 
e criatividade.

Isso já havia sido estabelecido em outros 

documentos e foi reforçado com a Lei 
brasileira de inclusão. Porém, sem uma 
reformulação das práticas pedagógicas e sem 
resolver os problemas estruturais do sistema 
educacional, a inclusão fora das planilhas 
estatísticas continuará emperrada.



Revista Educar FCE - Abril 2018

753

REFERÊNCIAS

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação. Moderna. São Paulo,1989.

ARIES, P. História Social da Criança e da Família. LTC. Rio de Janeiro, 1979. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 2. ed. 
MEC/SEF, 2000. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 9.ed. São 
Paulo: Atlas, 1997.

BUENO. J.G.S. Crianças com Necessidades Educativas Especiais, Política Educacional e 
a Formação de Professores: generalistas ou especialistas? Revista Brasileira de Educação 
Especial. v.3, n.5, p. 7-25, 1997. 

CARVALHO, Rosita Edler. Integração e Inclusão: do que estão falando. In: Salto para o 
Futuro, Educação Especial: tendências atuais. Secretaria de Educação a Distância. Brasília: 
Ministério da Educação, SEED, 1999.

CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva: Com os pingos nos “is”. Ed. Mediação, 2000.

 MARCILlO, M.L. História Social da criança abandonada. HUCITEC São Paulo, 1998. 

MAZZOTTA, M. Educação Especial no Brasil: História e Políticas Públicas. Cortez. São Paulo, 
2001. 

SANTOS, Mônica Pereira dos. Revisitando a Inclusão sob a ótica da globalização: Duas 
Leituras e Várias Consequências. Petrópolis: Vozes, 1997.

WANDERLEY, B.M. Refletindo sobre a noção da exclusão. In: SAWAIA, B. (org.). As artimanhas 
da exclusão - Analise psicossocial e ética da desigualdade social. Petrópolis: Vozes, 1999. 



Revista Educar FCE - Abril 2018

754

INCLUSÃO SOCIAL NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
RESUMO: Este artigo tem como objetivo uma reflexão sobre o trabalho educativo dentro 
de uma perspectiva da diversidade social e as suas exclusões. Na perspectiva da psicologia 
social, é possível discernir quem são os excluídos, disfarçados de incluídos? Portanto este 
estudo procura mostra a grande diversidade que existe em nossa sociedade, em busca de 
uma inclusão feita de forma respeitosa educativa. No entanto percebe-se a importância de 
um trabalho rigorosamente realizado entre escola e família a respeito da grande pluralidade 
cultural e a diversidade existente na sociedade. Refletindo na escola contemporânea que 
não é mais a mesma diante de todos os avanços sociais que atendia apenas as crianças 
tidas como normais o crescimento da sociedade, cabe à elaboração de uma politica publica 
voltada para a inclusão da grande diversidade existente. Enrede-se por diversidade tudo 
aquilo que foge das regras ou é diferente, como dificuldade de aprendizagem, dificuldade de 
mobilidade, entre outras. A dificuldade de aprendizagem é algo bem presente na sociedade 
que dificulta o ensino aprendizagem e as relações sociais, e a convivência do indivíduo no 
meio escolar.

Palavras-Chave: Reflexão; Inclusão; Diversidade; Políticas Públicas.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo 
apresentar uma preocupação bem atual, 
que é a diversidade existente na sociedade. 
Usando hegemonicamente nas diferentes 
áreas do conhecimento da sociedade, 
é preciso reconhecer a importância de 
harmonizar a diversidade existente para 
que se incluam verdadeiramente as crianças 
com alguma desigualdade pessoal, social e 
intelectual.

A escola por ser uma instituição educativa 
historicamente considerada espaço para 
incluir as diferentes culturas e saberes, 
necessita de políticas publicas que garanta 
a inclusão o respeito à harmonia e a 
integração dessas crianças para que elas 
sejam capazes de se desenvolver dentro de 
suas limitações. Assim, as reflexões e estudos 
sobre uma pratica não segregacionista de 
forma preconceituosa, que limitam o viver, o 
saber, e o desenvolvimento das instituições 
educacionais, deste modo o professor em 
seu exercício esteja preparado para atuar a 
frente desse trabalho e incluir essas crianças 
de forma harmoniosa dentro das suas 
limitações garantindo sua convivência no 
meio social. 

Essa reflexão revela a importância da 
formação do professor para lidar com 
essa diversidade existente, dessa forma o 
professor colabora com a diminuição das 
descriminações em todos os aspectos: 
étnico racial, social, politico e econômico. 
Com esta pratica escolar diminui a questão, 
pois teremos as contribuições na formação 
do ensino aprendizagem de valores, respeito 

e ética.
Muito já se investigou sobre as  

dificuldades insistentes no processo  
escolar, mostra assim todas as pesquisas 
realizadas a cerca do tema, o que pode 
notar é que estas dificuldades estão tão 
presentes no processo de integração e 
inclusão do que no ensino aprendizado. Na 
educação contemporânea é possível dizer 
que o esforço dos agentes educacionais, ou 
seja, dos profissionais da educação estão 
claros, pois é visto que é necessário refletir 
a aprender a aceitar a diversidade como 
parte do processo educativo e social do 
ensino aprendizagem. O processo evolutivo 
do funcionamento cognitivo segundo Piaget 
tem um movimento ascendente, no qual cada 
nova estratégia envolve ao mesmo tempo 
superação e conservação da anterior, pois 
segundo ele a aprendizagem é adaptativa vai 
se desenvolvendo desde os dois primeiros 
anos de vida em um processo continuo 
e gradual. Questionando o professor 
inclusivo já sabendo que o processo de 
desenvolvimento é continuo e gradual, o 
professor também não deve ser cobrado 
quando seu objetivo não for alcançado.

É muito comum encontrarmos professores 
inseguros e aflitos a deparar-se com alunos 
apresentando dificuldades diversas de 
aprendizagem não conseguem acompanhar 
a rotina da turma.

DIVERSIDADE E INCLUSÃO 
SOCIAL NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
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É possível dizer o quanto é importante e 
a sua pratica pedagógica diante do discurso 
de saberes escolares, como também a sua 
formação acadêmica, pois lhe possibilita 
condições para lidar com sua s praticas e suas 
relações de professor e aluno proporcionando 
competência profissional e eficácia dentro 
do processo do ensino aprendizagem e nas 
interações sociais.

É preciso, no entanto, tomar cuidado para 
o professor não interfira a ponto de imaginar 
que já sabe qual é a realidade do aluno. 
Agindo assim, ele estaria presumindo esse 
saber, impedindo que as representações dos 
alunos sejam levadas para o processo de 
ensino aprendizagem. Nessas perspectivas o 
educador comprometido com a afirmação das 
“falas ainda não capturadas, não silenciadas 
das realidades consideradas diferente” para 
respeitar a diversidade deve possibilitar que 
venham à tona diversos saberes construídos 
pelos grupos sociais (FREIRE&SHOR, 
1992:124).

Portanto é necessário que esteja sempre 
a favor do desenvolvimento da criança e dos 
grupos, para que suas ações sejam refletidas 
e lida, criando uma nova ação diante da 
pratica pedagógica diante da diversidade 
existente no contexto escolar. A exclusão 
retrata um sentimento de incapacidade 
entre o sujeito e os interesses coletivos e as 
políticas públicas em torno da diversidade e 
pluralidade. é bom lembrar que a privação 
familiar é fator de grande relevância dentro 
do trabalho educativo na escola portanto 
deve ser privilegiado aquela família que 
aceita o trabalho de inclusão e que esta 
ligado em suas observações as  mudanças 

existentes do comportamento da criança, 
e da instituição exaltando o trabalho do 
professor positivamente ou negativamente.

A escola se constitui numa organização 
capaz de abrigar contradições e conflitos. 
A introdução de novas ideias e a criação 
persistente dos atores acerca de seus 
projetos podem abrir um espaço para a 
mudança acontecer. Numa escola inclusiva o 
repertório de cada professor é considerado 
um recurso rico para trocas de experiências 
com o objetivo de aperfeiçoamento da 
prática docente de todos os envolvidos. 
Dessa forma, as atividades de planejamento 
deveriam se constituir um momento de 
compartilhamento de experiências docentes 
e reflexão sobre a prática com vistas a 
responder à diversidade existente nas salas 
de aula.

Nesse encontro de discussões emerge a 
educação inclusiva exigindo uma formação 
continuada, repleta de atuação/formação/
pesquisa, visando a uma fundamentação 
teórica necessária, móbil em sua dinâmica de 
saberes e assentada em práticas concretas, 
densas e embasada em um plano educacional 
compartilhado que provoque e revele 
novas competências e posicionamentos 
sociais, éticos e políticos coerente e eficaz. 
Conforme estabelece o Plano Nacional de 
Educação, no capítulo que refere à Educação 
Especial, a educação inclusiva compõe 
uma nova prática educativa que necessita 
ser disseminada, pois se apresenta como 
uma alternativa pertinente à construção da 
cidadania, segundo preceito constitucional.

O atendimento educacional especializado 
identifica, elabora e organiza recursos 
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pedagógicos e de acessibilidade que  
eliminem as barreiras para a plena 
participação dos alunos, considerando as 
suas necessidades específicas. As atividades 
desenvolvidas no atendimento educacional 
especializado diferenciam-se daquelas 
realizadas na sala de aula comum, não 
sendo substitutivas à escolarização. Esse 
atendimento complementa e/ou suplementa 
a formação dos alunos com vistas à  
autonomia e independência na escola e 
fora dela. O atendimento educacional 
especializado disponibiliza programas 
de enriquecimento curricular, o ensino 
de linguagens e códigos específicos de 
comunicação e sinalização, ajudas técnicas 
e tecnologia assistida, dentre outros. Ao 
longo de todo processo de escolarização, 
esse atendimento deve estar articulado com 
a proposta pedagógica do ensino comum. 
(BRASIL, 2001, p. 16). 

Portanto, o desafio é criar e recriar 
projetos direcionados para esta clientela 
oportunizando formas diferenciadas 
de aprendizagens e interação com os 
diferentes, envolvendo todos no processo 
de ensino-aprendizagem. Assim incentiva a 
aprendizagem e a participação ativa de todos, 
envolvendo a comunidade como um todo. É 
necessário que tenha estímulo e autonomia 
na elaboração de seu projeto pedagógico, 
que possa elaborar um currículo que reflita 
o meio social e cultural onde os alunos estão 
inseridos.

Políticas PÚBLICAS
Apesar da sua obrigatoriedade legal, o 

atendimento inclusivo ainda encontra-se em 

fase embrionária. Pesquisas apontam como 
principal causa da insipiência da educação 
inclusiva a falta de preparo dos sistemas, das 
escolas e das politica publicas voltada para 
esse novo publico.

O contexto social em transformação e 
com movimentos contraditórios nos quais 
múltiplos saberes, culturas e relações se 
cruzam, atribuem novas obrigações à escola 
enquanto formadora de cidadãos, o que 
demanda novas produções em educação 
para que contribuam essencialmente na 
formação de um novo tipo de ensino. Sendo 
assim, para além da implementação da 
educação inclusiva, faz-se necessário um 
redimensionamento do papel do professor 
na Educação Infantil de identificar as 
necessidades e carências de seus alunos, 
como também da família.

A escola também tem papel fundamental 
para que haja a inclusão, como fornecer 
materiais didáticos adaptados, oferecer 
cursos aos educadores com a finalidade 
de conhecer novas práticas de ensino e 
adaptação no currículo escolar.

“Quando uma escola estabelece entre 
seus objetivos prioritários a inclusão de 
todos os alunos fica mais simples transferir, a 
estratégia posteriormente à prática educativa 
nas salas de aula”. (COLL, César, 2004, p.43)

Desta forma a escola deve estar 
empenhada com a mudança, com a 
modificação da cultura e da organização 
da escola. Tais afirmações vêm mostrar 
o quanto é fundamental em sua obra o 
respeito à visão de mundo dos sujeitos. Mas, 
mesmo não sendo uma discursão tão nova, 
ainda persiste nas tradições pedagógicas e 
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educativas numa grande dificuldade em se 
desvencilhar do modelo da escola tradicional. 
Pois o atual contexto necessita de umas 
novas mudanças despojadas na clientela 
atual que nos faz pensar e refletir sobre uma 
nova pedagogia voltada para diversidade 
que permeiam a escola publica. A inclusão 
dos alunos com necessidades educativas e 
especiais depende não só da boa pratica ou 
excelente formação do professor, entregar 
com finalidade educacional. Exige atitude 
e colaboração de todo público escolar 
trabalhando em favor desses alunos e da 
família no contexto sócio econômico e sócio 
cultural. A escola tem papel fundamental 
nessa integração age como facilitador da 
inclusão fornecendo condições didáticas 
para o educador com finalidade de conhecer 
novas pratica sociais de adaptação dentro da 
pluralidade cultural vivenciada.

A família deve respeitar cuidadosamente  
a manifestação mínima dessas crianças  
assim o indivíduo deve se sentir seguro 
e reproduzir maiores traços de ensino e 
aprendizagem em relação às praticas do 
professor e a interação coletiva. Os estudos 
sobre as dificuldades de aprendizagem tem 
confirmado a existência de áreas do cérebro 
responsáveis pelo controle de linguagem e 
aprendizagem e o desenvolvimento motor 
que dificulta a locomoção do corpo mediante 
as atividades realizadas, com execução 
do cérebro o indivíduo que sofre lesões 
cerebrais tende a não atender os comandos 
do professor pois, a junção dos lombos 
frontais estão  comprometidas no entanto o 
professor observa o empenho dessa criança e 
a falta de associação  de comando associando 

a interação da criança com os brinquedos e 
as suas atividades motoras, esses aspectos 
são mais relevantes quando a criança já 
esta maior pois o processo de aprender, nos 
associa com  a fala e as expressões corporais 
e atitudinais. E bom lembrar que a família 
possui muita dificuldade para entender e 
aceitar essa associação do distúrbio com o 
processo de desenvolvimento cognitivo e 
intelectual.

Analisamos, por exemplo, o que ocorre a 
um estudante que ouve o sinal para inicio 
da aula ele conversa com os colegas, anda, 
brinca em meio a uma serie de estímulos; 
em dado momento a sua campainha; o som 
atinge seus ouvidos (esse som é selecionado 
em meio a outros ruídos) e estimula impulsos 
nervosos ao cérebro. Uma mensagem 
de volta do cérebro movimenta seus 
músculos e ele caminha para classe. Outras 
mensagens visualizadas (pessoas, objetos 
etc) e ouvidas (vozes, musicas etc) também 
serão transmitidas pelos sentidos, mas 
serão eliminadas como irrelevantes as suas 
necessidades naquele momento (GOULART, 
1978, p.63).

Entretanto começa-se perceber as 
dificuldades de comando e aprendizagem 
da criança justamente quando ela não 
consegue obedecer a regras e comandos 
por meios de estímulos combinado. A sua 
capacidade de entendimento é irrelevante 
s suas dificuldades de executar atividades 
combinadas. Os estímulos dados por meios 
de objetos jogos ou ruídos impulsionam-se 
no seu sistema nervoso que leva ao cérebro 
e que certamente ela voltará os movimentos 
musculares e ela tem uma nova reação, 
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voltando para o seu estado combinado. E 
possível dizer que o trabalho com crianças 
de Educação Infantil merece maior atenção 
para que esses distúrbios de aprendizagem 
sejam identificados e diagnosticados para 
que possa garantir maior desenvolvimento 
dessas crianças. 

As políticas públicas no contexto da 
educação Infantil brasileira, apesar de ser 
brionaria sua relação ainda é limitada, no que 
se refere os objetivos deste nível de ensino, 
para garantir essas crianças de acordo 
a neurociência e saúde uma instituição 
sistematizada entre a saúde e o pedagógico 
para poder-se entender o conhecimento 
do sistema funcional neurológico e sua 
importância no desenvolvimento do ensino 
integral da criança por meio de ruptura de 
paradigmas que garantam um ensino de 
qualidade igualdade sem assistência mais sim 
em caráter de enfatizar os direitos da criança 
a viver e gozar, de um ambiente saudável e 
capaz de lhe proporcionar uma educação de  
qualidade, valorizando a vida e priorizando 
o ser humano independente de classe social 
ou etnia.

No entanto as tentativas de resgatar os 
valores da educação Infantil e a sua inclusão 
na Educação básica está garantido nas leis 
que norteiam a Educação Básica.

Contudo, são constatadas as 
transformações ocorridas na Educação 
Infantil que valorizou tanto o profissional, as 
instituições e o processo politico pedagógico 
referente a esta modalidade partindo das 
concepções econômicas, políticas, sociais 
e culturais de todo âmbito nacional assim, 
considerando a atual politica da educação 

brasileira, em especial a educação Infantil 
que tem por fim muitos desafios no processo 
do cuidar e educar.

Na Declaração de Salamanca é  
considerado um dos principais documentos 
mundiais que visam a inclusão social, ao lado 
da Convenção de Direitos da Criança (1988) 
e da Declaração sobre Educação para Todos 
de 1990. Ela é o resultado de uma tendência 
mundial que consolidou a educação 
inclusiva, e cuja origem tem sido atribuída 
aos movimentos de direitos humanos e 
de desinstitucionalização manicomial que 
surgiram a partir das décadas de 60 e 70.

A Declaração de Salamanca é também 
considerada inovadora porque, conforme 
diz seu próprio texto, ela “… proporcionou 
uma oportunidade única de colocação da 
educação especial dentro da estrutura de 
“educação para todos” firmada em 1990 
(…) promoveu uma plataforma que afirma o 
princípio e a discussão da prática de garantia 
da inclusão das crianças com necessidades 
de se incluir dentro da sociedade escolar e 
como um todo nestas iniciativas e a tomada 
de seus lugares de direito numa sociedade 
de aprendizagem”.

A Declaração de Salamanca ampliou o 
conceito de necessidades educacionais 
especiais, incluindo todas as crianças que 
não estejam conseguindo se beneficiar com 
a escola, seja por qualquer necessidade 
que lhe foi detectado. Assim, a ideia de 
“necessidades educacionais especiais” 
passou a incluir, além das crianças portadoras 
de deficiências, aquelas que estejam 
experimentando dificuldades temporárias 
ou permanentes na escola, as que estejam 
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repetindo continuamente os anos escolares, as que sejam 
forçadas a trabalhar, as que vivem nas ruas, as que moram 
distantes de quaisquer escolas, as que vivem em condições 
de extrema pobreza ou que sejam desnutridas, as que sejam 
vítimas de guerra ou conflitos armados, as que sofrem de 
abusos contínuos físicos, emocionais e sexuais, ou as que 
simplesmente estão fora da escola, por qualquer motivo que 
seja.

A inclusão no inicio de um novo milênio, e  nossas questões 
chave

“vivemos uns com os outros?”. Inclusão trata justamente 
em      aprender a viver com o outro. Inclusão significa “esta 
com”.

Na verdade, inclusão significa filiação combinação, 
compreensão, envolvimento, continência, circunvizinhança. 
(Marsha Forest & Jack Pearpoint, 1989, p. 137)

No entanto a inclusão é um processo que parte da 
realidade da criança junto a uma sociedade integradora que  
entende-se a individualidade do outro e propicia uma  
situação de bem estar e acolhimento para atender suas 
necessidades, compreendendo os diferentes em seus 
aspectos peculiares. Uma das implicações educacionais 
orientadas a partir da Declaração de Salamanca refere-se à 
inclusão na educação. Segundo o documento, “o princípio 
fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças 
deveriam aprender juntas, independentemente de quaisquer 
dificuldades ou diferenças que possam ter”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Contudo, é importante garantir uma verdadeira Educação 
Infantil para ser considerada a necessidade de se pensar 
uma verdadeira revolução em todo o contexto educacional. 
Em virtude de estarmos atendendo uma nova clientela 
com uma grande diversidade que necessita de um novo 
olhar educativo que venha a atender suas necessidades. A 
inclusão dos alunos com necessidades especiais é tarefa 
primordial nessa nova concepção, para tanto é necessária 
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à formação dos educadores com curso de 
aperfeiçoamento nesta área. Este trabalho 
tem como objetivo, a inclusão educacional 
e a formação dos professores, nessa pratica 
educacional.

 É bom lembra-se da importância dos 
seguintes fatores: cultural, financeiro ou 
físico e as políticas públicas para atender 
a todos os alunos que possuem algum tipo 
de dificuldade de aprendizado, seja ela 
física, intelectual, social e econômica. Esse 
é um processo que deve ser construído, 
dia após dia com a participação de todos 
os membros da sociedade. No entanto 
são observáveis as mudanças que estão 
acontecendo em todo âmbito educacional. 
Essas mudanças no ensino, em busca de 
um novo modelo educativo, contemplam os 
anseios da Educação Inclusiva, que baseada 
em princípios e leis que reconhecem a 
necessidade de uma educação para todos, 
deixa bem claro que renovação pedagógica 
exige, em primeiro lugar, que a sociedade 
e a escola adaptem-se ao aluno, e não o 
contrário. E, em segundo, que o professor, 
considerado o agente determinante da 
transformação da escola, seja preparado 
adequadamente para gerenciar o acesso às 
informações e conhecimentos.

 O conhecimento é construído por  
aqueles que repassam o conteúdo, por isso 
carecemos de pessoas com habilidades 
para ensinar e aprender pelo processo da 
interação aluno x professor e a construção 
do saber.A arte de ensinar, não pode 
partir do pressuposto de que existe aluno-
padrão, pois a realidade que o educador  
enfrentará é bem diferente do que lhe é 

ensinado nas academias universitárias. 
Portanto, é preciso, antes de tudo estar 
preparado para as adversidades que a 
profissão impõe. A inclusão dos alunos com 
necessidades educativas especiais dependem 
não só da boa prática ou excelente formação 
do professor, mas de todo um contexto 
social.
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A brincadeira esteve presente na vida do ser humano desde os primórdios, em 
todos os lugares. A brincadeira, desde a antiguidade, sempre foi usada como um recurso 
para o ensino, porém a sociedade tinha o brincar como forma de negação ao trabalho. A 
sociedade considerava a brincadeira como recreação, e a imagem social da infância não 
aceitava um comportamento infantil natural, que pudesse representar algum valor em si. 
Segundo Wajskop (2009) o brincar é uma atividade especialmente humana, sendo o principal 
modo de expressão da infância, fazendo com que ela possa interagir e aprender novas 
experiências. Desde a antiguidade diversas culturas já produziam brinquedos infantis, o que 
indica que brincar é uma atividade natural ao homem independente da sua origem ou época. 
A brincadeira caracteriza-se por sua organização e pela utilização de regras; a brincadeira 
é uma atividade que deve ser levada a sério, que pode ser tanto coletiva quanto individual, 
onde para as crianças as existências das regras não limitam a ação lúdica, a criança pode 
modificá-la, quando desejar, incluir novos membros, retirar e modificar as próprias regras, 
ou seja, existe uma liberdade da criança agir sobre ela. A  brincadeira constitui em uma 
atividade em que as crianças, sozinhas ou em grupo, procuram entender o mundo e as ações 
humanas nas quais estão inseridas no seu dia a dia, pois é por meio da brincadeira que a 
criança constrói seu conhecimento e sua identidade, o movimento desenvolvido por meio 
destas brincadeiras é uma das primeiras formas de expressão da criança.

Palavras-Chave: Jogos; Brinquedos; Brincadeiras; Educação; Crianças.
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INTRODUÇÃO

Com relação aos benefícios do brincar, 
podemos dizer que estão ligados ao 
desenvolvimento infantil. Tanto o brincar 
pelo brincar, quanto o brincar dirigido, 
toda brincadeira só faz bem à criança, é 
essencial para seu desenvolvimento em 
todos os sentidos. Mas é necessário divulgar 
entre os pais, responsáveis, profissionais da 
educação, a importância que a brincadeira 
traz para o desenvolvimento das crianças. 
Quando as crianças são estimuladas, seu 
desenvolvimento é imenso. Os Pais devem 
exercer um papel de grande importância 
na brincadeira dos seus filhos, pois podem 
estimular e desafiá-los para novas conquistas.

Ao estimular as crianças durante a 
brincadeira, os pais tornam-se mediadores 
do processo de construção do conhecimento, 
fazendo com que elas passem de um estágio 
de desenvolvimento para outro. Também, 
ao brincar com os pais, as crianças podem 
se beneficiar de uma sensação de maior 
segurança e liberdade para exploração, além 
de se sentirem mais próximas e mais bem 
compreendidas, o que pode contribuir para o 
melhor desenvolvimento de sua auto-estima.

O jogar está nos documentos oficiais 
da educação infantil, de acordo com o 
Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (1998), na Educação 
Infantil, as brincadeiras e os jogos devem 
ser bem planejados pelo educador, pois, 
se bem utilizadas no processo de ensino 
aprendizagem, se tornam um grande aliado 
na introdução dos conteúdos. Assim, os jogos 
e as brincadeiras ganham cenários e espaço 

na rotina escolar das crianças da educação 
infantil e penetram nas instituições infantis 
criadas a partir de então. 

        O eixo movimento (que inclui os jogos 
e brincadeiras) abrange o sentido amplo 
do desenvolvimento relacionado á cultura 
corporal motora. Ele também é uma forma 
de interação com o meio social. Embora, 
muitas vezes, por motivos disciplinares, os 
professores acabam adotando posições que 
cerceiam o movimento infantil, é preciso levar 
em conta a importância desses movimentos 
e o que eles podem refletir na vida das nossas 
crianças. Por isso, a proposta pedagógica deve 
contemplar a expressividade e mobilidades 
próprias ás crianças.

Na educação infantil o jogo tem sido 
muito utilizado com a finalidade de formação 
de hábitos e atitudes, memorização de 
conteúdos e mesmo para adaptar as crianças, 
pois envolve um conjunto de atividades 
relacionadas entre si.

Os conteúdos selecionados para o eixo  
de movimentos priorizam o  
desenvolvimento das capacidades  
expressivas e instrumentais do 
desenvolvimento, possibilitando a 
apropriação corporal das crianças de 
forma que possam agir cada vez mais com 
intensidade e liberdade.

Conforme Kishimoto (1994), O presente 
trabalho, atem-se para a compreensão da 
importância de se trabalha ludicamente 
com brincadeiras e jogos na educação 
infantil, tem por finalidade compreender 
a prática pedagógica do professor e a 
importância dos jogos de Educação Infantil, 
no desenvolvimento integral das crianças.
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Foi por volta das décadas de 60 e 
70, no século XX que a psicologia do 
desenvolvimento e da psicanálise colaborou 
para que se observasse a infância como 
o período primordial do desenvolvimento 
do ser humano, destacando o papel da 
brincadeira na educação infantil.

Para Wajskop (2009), a brincadeira 
infantil pode se constituir em uma atividade 
em que as crianças sozinhas ou em grupo 
procurem compreender o mundo e as ações 
nas quais estão inseridas no seu dia a dia. É 
uma atividade predominantemente infantil, 
é a forma pela qual se começa aprender. 
A brincadeira aparece sempre como uma 
situação organizada, exigindo para aquele 
que brinca decisões que precisam ser 
tomadas, mesmo numa situação imaginaria, 
quando as crianças interagem com 
diferentes objetos atribuindo-lhes outros 
significados, existe a escolha constante 
por parte da criança. É uma característica 
importante que exerce influência no 
desenvolvimento do autocontrole da 
criança. Na perspectiva Histórico-Cultural 
elaborada por Vygotsky apud REGO (2013) 
e seus parceiros, a brincadeira evidencia 
um trabalho primordial no desenvolvimento 
dos processos psicológicos da criança. Ao 
debater a importância das brincadeiras no 
desenvolvimento da criança, o autor dá 
relevância significativa à brincadeira de 
faz de conta. A brincadeira de faz de conta 
tem grande privilégio em sua discussão 
sobre a importância papel do brinquedo no 

desenvolvimento da criança.
Para Rego (2013), a brincadeira obtém um 

papel extremante importante na formação 
da criança, no sentido que considera a meio 
social como maneira de aprendizagem do ser 
humano. Neste sentido, e no ato de brincar 
que a criança socializa seus pensamentos e 
produz situações imaginárias que introduz 
elementos do contexto cultural do qual faz 
parte.

Para Rego (2013), a criança quando 
nasce já está inserida em um contexto 
social, e a brincadeira torna-se um passo 
importantíssimo para que ela se aproprie 
do mundo, na internalização dos conceitos 
desse ambiente externo a ela. Neste sentido 
podemos entender que a brincadeira é 
algo muito importante para que a criança 
se desenvolva e o autor confirma essa 
afirmação, ao falar que o ato de brincar é uma 
atividade que incentiva a aprendizagem, pelo 
fato, de criar uma zona de desenvolvimento 
proximal na criança. A ideia de zona de 
desenvolvimento proximal demonstra 
também a relevância da mediação durante a 
brincadeira.

Wajskop (2009) afirma que, no ambiente 
das escolas de educação infantil esse 
assunto tem que ser bem analisado ao 
refletir na qualidade das brincadeiras a serem 
propostas naquele ambiente. É importante 
levar em consideração que tudo em volta 
da criança poderá de estimular e enriquecer 
as brincadeiras, ou o contrário. Pensar na 
mediação é algo imprescindível no momento 
de organização e também do comprar dos 
brinquedos, organizarem a sala, brincar no 
parque, além da hora em que a professora 
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vai conduzir uma brincadeira com os seus 
alunos.

Para Wajskop (2009), é imprescindível 
a garantia do espaço para o momento 
da brincadeira, dando direito de uma 
possibilidade de educação da criança em uma 
concepção criadora, voluntária e consciente. 
É no momento do brincar, que as crianças 
constroem a consciência do real, e também 
ao mesmo instante tem uma oportunidade 
de modificá-la. 

A brincadeira é um momento 
privilegiado da aprendizagem infantil onde 
o desenvolvimento pode atingir níveis 
mais sérios, precisamente através da 
probabilidade de interação entre as duplas 
em uma circunstância imaginária e pela 
negociação de regras de convivência e de 
conteúdos temáticos.

De acordo com Wajskop (2009), a 
brincadeira precisa abranger um espaço 
essencial na educação infantil, sabendo que 
o professor é a peça mais importante para 
ajudar que isso aconteça, partilhando das 
brincadeiras das crianças, é por meio das 
ações do professor, que a criança conseguirá 
adicionar às culturas e maneiras de vida dos 
adultos de modo criativo e social.

Nesta perspectiva, a brincadeira 
encontraria um papel educativo importante 
na escolaridade das crianças que vão se 
desenvolvendo e conhecendo o mundo 
nesta instituição que se constrói a partir 
exatamente dos intercâmbios sociais que 
nela vão surgindo: a partir das diferentes 
histórias de vida das crianças, dos pais e 
dos professores que compõem o corpo de 
usuários da instituição e que nela interagem 

cotidianamente” (WAJSKOP, 2009, p.26). 
A criança não nasce sabendo brincar, ela 
precisa aprender, por meio das interações 
com outras crianças e com os adultos. 
Ela descobre em contato com objetos e 
brinquedos certas formas de uso desses 
materiais. Observando outras crianças e 
as intervenções da professora ela aprende 
novas brincadeiras e suas regras. Depois que 
aprende, pode reproduzir ou recriar novas 
brincadeiras. Assim elas vão garantindo a 
circulação e preservação da cultura lúdica. 
(KISHIMOTO, 2009, p.1). 

Para Rego (2013), é de extrema 
importância que as crianças possam usufruir 
determinados espaços na escola que permita 
o acontecimento dos mais variados tipos de 
brincadeiras, pois compreendemos que é 
por intermédio dos jogos e das brincadeiras 
que a criança aumenta sua curiosidade, 
atenção, autonomia, e sua capacidade de 
solucionar problemas. Tudo isso faz parte da 
aprendizagem da criança, e são primordiais 
para o desenvolvimento da particularidade 
da criança.

Vygotsky (apud WAJSKOP, 2009), afirma 
que, é por intermédio da brincadeira que a 
criança pode vencer seus limites e consegue 
viver experiências que vão mais adiante de 
sua idade e realidade, fazendo com que ela 
desenvolva sua consciência. Dessa maneira, 
é na brincadeira que se deve sugerir à criança 
desafios e questões que a façam refletir, 
propor soluções e resolver problemas.

Wajskop (2009) acredita que é através do 
brincar que as crianças conseguem aumentar 
sua imaginação, além de criar e respeitar 
regras de organização e convivência, que 
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deverão, futuramente, ser usadas para o 
entendimento da realidade.                   

A brincadeira proporciona também o 
desenvolvimento do autoconhecimento, 
aumentando a auto-estima, oportunizando 
o desenvolvimento físico-motor, também o 
raciocínio e a inteligência. É brincando que 
as crianças demonstram suas necessidades 
e desejos construídos em toda sua vida, 
brincar é de extrema relevância para o 
desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e 
social da criança, quanto maiores forem às 
oportunidades que a criança tiver de brincar 
mais natural será o seu desenvolvimento.

De acordo com Oliveira (2002), por 
intermédio das brincadeiras, ocorre o estimulo 
do desenvolvimento cognitivo da criança. É 
através do brincar, que a criança consegue 
uma experiência real, percebe-se assim 
um universo mágico, imaginário, criativo, 
estimulante para as habilidades, à curiosidade 
e em especial para a independência da 
criança. Ao elaborar suas hipóteses a criança 
organiza suas próprias ideias sobre o mundo 
que a rodeia, reproduzindo com isso o seu 
desenvolvimento psicológico e cognitivo em 
que se encontra. 

É de pura responsabilidade do professor 
como educador, observar e acompanhar 
seu aluno, e estabelecer o contato direto 
com contos de fadas na educação infantil, 
cria uma ponte direta com os sentimentos 
e desejos de cada uma das crianças, quem 
nunca sonhou em ser princesa ou principe? 
Ou seja viver o real ensinando a arte.O 
aluno precisa somente se identificar com os 
contos e com o conteúdo estabelecido,um 
dos segredos da prática pedagógica é falar 

a mesma “linguagem dos seus alunos “ ,se 
aproximando ,se fazendo real ,trazendo 
a teoria para prática. Mas não existem 
problemas nessa questão, pelo contrário, 
essas situações devem ser vistas de maneira 
normal. Gradativamente o professor vai 
sugerindo que a arte seja realizada no dialeto 
padrão, isso quando o aluno é um falante de 
outra variedade. A arte é de acesso de todos, 
sem distinção ou exceções, e ao deixar que a 
criança se identifique e se descubra.

Uma dificuldade que essa concepção 
de ensinamento apresenta ,é de como 
diferenciar as artes e seus significados,porém 
cabe á nós professoras usarmos nossa visão 
de observação e distimguir a prática das 
habilidades que cada aluno traz de bagagem. 
Ainda, de acordo com as pesquisadoras o 
indivíduo no processo de aprendizagem 
passa por fases distintas, ampliando a sua 
reflexão sobre o seu sistema até chegar ao 
seu domínio, vivendo o lúdico.

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA 
VISÃO DOS TEÓRICOS

A teoria froebeliana, ao considerar o 
brincar como uma atividade espontânea 
da criança concebe suporte para o ensino 
e permite a variação do brincar, ora como 
atividade livre, ora orientada. As concepções 
froebeliana de educação, homem e sociedade 
estão intimamente vinculadas ao brincar. 
Froebel (1852) introduz o brincar para 
educar e desenvolver a criança; sua teoria 
metafísica pressupõe que o brincar permite o 
estabelecimento de relações entre os objetos 
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culturais e a natureza, unificado para o mundo 
espiritual. Assim, o brincar como atividade 
livre e espontânea, é responsável pelo 
desenvolvimento físico, moral, cognitivo, os 
dons ou brinquedos, objetos que subsidiam 
atividades infantis. Entende também que a 
criança necessita de orientação para o seu 
desenvolvimento, perspicácia do educador 
levando-a a compreender que a educação é 
um ato institucional que requer orientação.

A brincadeira é uma atividade espiritual 
mais pura do homem neste estágio e, ao 
mesmo tempo, típico da vida humana 
enquanto todo – da vida natural/interna do 
homem e de todas as coisas. Ela dá alegria, 
liberdade, contentamento, descanso externo 
e interno, e paz com o mundo.

A criança que brinca sempre, com 
determinação auto ativa, perseverando, 
esquecendo sua fadiga física, pode certamente 
tornar-se um homem determinado, capaz 
de auto sacrifício para a promoção de seu 
bem e dos outros. O brincar, em qualquer 
tempo, não é trivial, é altamente sério e de 
profunda significação. (KISHIMOTO, 1999, 
apud FROEBEL, p.23). 

Conforme Kishimoto (2009), a criança ao 
brincar e jogar se envolve com a brincadeira, 
se entusiasma que coloca na ação seu 
sentimento e emoção. Pode-se dizer que 
a atividade lúdica funciona como um elo 
integrado entre os aspectos motores, 
cognitivos, afetivos e sociais, portanto a partir 
do brincar desenvolve-se a facilidade para 
a aprendizagem, o desenvolvimento social, 
cultural e pessoal e contribui para uma vida 
saudável, física e mental. Também é possível 
enxergar nele um pouco de representação 

do real no momento em que a criança elege 
como um substituto do objeto utilizando 
nas ações reais do dia a dia tornando-se, 
em alguns momentos, um representante da 
realidade.

O brinquedo coloca a criança na presença 
de reproduções tudo que existe no cotidiano, 
a natureza e as construções humanas. Pode-
se dizer que um dos objetivos do brinquedo é 
dar a criança um substituto dos objetos reais 
na proposta de manipulá-los (KISHIMOTO, 
2009, p.18).

Ao brincar a criança também adquire a 
capacidade da simbolização permitindo que 
ela possa vencer realidades angustiantes 
e domar medos instintivos. O brincar é um 
impulso natural da criança, que aliado à 
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aprendizagem tornar-se mais fácil à obtenção 
do aprender devido à espontaneidade das 
brincadeiras através de uma forma intensa 
e total. O mundo infantil é diferente do 
mundo adulto, nele podemos encontrar o 
faz-de-conta, o mundo da fantasia, sonhar 
e descobrir. Por meio das brincadeiras, que 
é uma ação comum da infância, a criança 
tem a oportunidade de se conhecer e de se 
constituir-se socialmente.

Para Kishimoto (2009), a brincadeira,  
o jogo, e o brinquedo, as atividades lúdicas 
devem se fazer presentes como recursos 
didáticos no processo educacional, 
principalmente na Educação Infantil, e as 
séries iniciais.

Compreender esse universo lúdico 
tornar-se indispensável para o bom 
desenvolvimento do trabalho pedagógico 
efetivado pelo professor que é o mediador 
destas ações. O jogo educativo é essencial, 
pois possibilita a criança uma aprendizagem 
através das vivências, por meio das quais 
podem experimentar sensações e explorar as 
possibilidades de movimentos do seu corpo 
e do espaço adquirindo um saber globalizado 
a partir de situações concretas.

A atividade lúdica é um instrumento 
que possibilita que as crianças aprendam a 
relacionar-se com outras crianças, promove 
o desenvolvimento da linguagem e da 
concentração consequentemente gera uma 
motivação a novos conhecimentos. O 
eixo da infância é o brincar, sendo um dos 
meios para o crescimento, e por ser um 
meio dinâmico, o brinquedo oportuniza o 
surgimento de comportamentos, padrões e 
normas espontâneas. Caracteriza-se por ser 

natural, viabilizando para a criança há uma 
exploração do mundo exterior e interior.

Entretanto, Vygotsky (apud LEONTIEV 
e LURIA, 1998), toma como ponto de 
partida a existência de uma relação entre 
um determinado nível de desenvolvimento 
e a capacidade potencial da aprendizagem. 
Defende a ideia de que, para verificar o 
nível de desenvolvimento da criança, temos 
que determinar pelo menos, dois níveis de 
desenvolvimento. O primeiro deles é o nível 
de desenvolvimento efetivo, que se faz 
através dos testes que estabelecem a idade 
mental, isto é, aqueles que a criança é capaz 
de realizar por si mesma, já o segundo deles 
se constitui na área de desenvolvimento 
potencial, que se refere a tudo aquilo que 
a criança é capaz de fazer com a ajuda dos 
demais, seja por imitação, demonstração, 
entre outros.  O que a criança pode fazer 
hoje com a ajuda dos adultos ou dos iguais 
certamente fará amanhã sozinha. Assim, isso 
significa que se pode examinar, não somente 
o que foi produzido por seu desenvolvimento, 
mas também o que se produzirá durante o 
processo de maturação.

A brincadeira, o jogo são atividades 
específicas da infância, na quais a criança 
recria a realidade usando sistemas simbólicos. 
É uma atividade com contexto cultural 
e social. O autor relata sobre a zona de 
desenvolvimento proximal como a distância 
entre o nível atual de desenvolvimento, 
determinado pela capacidade de resolver, 
independentemente, um problema, e o nível 
de desenvolvimento potencial, determinado 
através da resolução de um problema, 
sob a orientação de um adulto, ou de um 



Revista Educar FCE - Abril 2018

770

companheiro mais capaz.
Para Vygotsky (apud LEONTIEV e 

LURIA, 1998), jogo simbólico é como uma 
atividade típica da infância e essencial ao 
desenvolvimento infantil, ocorrendo a partir 
da aquisição da representação simbólica, 
impulsionada pela imitação. Desta maneira, 
o jogo pode ser considerado uma atividade 
muito importante, pois através dele a 
criança cria uma zona de desenvolvimento 
proximal, com funções que ainda não 
amadureceram, mas que se encontra em 
processo de maturação, ou seja, o que a 
criança irá alcançar em um futuro próximo. 
Aprendizado e desenvolvimento estão inter-
relacionados desde o primeiro dia de vida, é 
fácil concluir que o aprendizado da criança 
começa muito antes dela frequentar a escola. 
Todas as situações de aprendizado que são 
interpretadas pelas crianças na escola já têm 
uma história prévia, isto é, a criança já se 
deparou com algo relacionado do qual pode 
tirar experiências

A essência do brinquedo é a criação de  
uma nova relação entre o campo do  
significado e o campo da percepção visual, 
ou seja, entre situações no pensamento 
e situações reais”. Essas relações irão 
permear toda a atividade lúdica da criança, 
serão também importantes indicadores do 
desenvolvimento da mesma, influenciando 
sua forma de encarar o mundo e suas 
ações futuras, (VYGOTSKY, Lev S. LURIA, 
Alexandre R. LEONTIEV, Alexis N. Linguagem, 
Desenvolvimento e Aprendizagem” 
(coletânea de textos). São Paulo: Ícone, 
1998, p. 137).

Ao discutir o papel do brinquedo Vygotsky 

(apud LEONTIEV e LURIA, 1998), refere-se 
especificamente à brincadeira de faz-de-
conta, como brincar de casinha, brincar de 
escolinha, brincar com um cabo de vassoura 
como se fosse um cavalo. Faz referência 
a outros tipos de brinquedos, mas a 
brincadeira faz-de-conta é privilegiada, em 
sua discussão, sobre o papel do brinquedo no 
desenvolvimento. No brinquedo, a criança 
sempre se comporta além do habitual, o 
mesmo contém todas as tendências do 
desenvolvimento sob forma condensada, 
sendo ele mesmo uma grande fonte de 
desenvolvimento.

A criança se torna menos dependente 
da sua percepção e da situação que a 
afeta de imediato, passando a dirigir seu 
comportamento também por meio do 
significado dessa situação, Vygotsky (1998), 
relata que “No brinquedo, no entanto, os 
objetos perdem sua força determinadora. A 
criança vê um objeto, mas age de maneira 
diferente em relação àquilo que vê. Assim, 
é alcançada uma condição em que a criança 
começa a agir independentemente daquilo 
que vê.” No brincar, a criança consegue 
separar pensamento, ou seja, significado de 
uma palavra de objetos, e a ação surge das 
ideias, não das coisas.

Vygotsky (apud LEONTIEV e LURIA, 
1998), relata novamente que quando uma 
criança coloca várias cadeiras uma atrás 
da outra e diz que é um trem, percebe-
se que ela já é capaz de simbolizar, esta 
capacidade representa um passo importante 
para o desenvolvimento do pensamento da 
criança. Brincando, a criança exercita suas 
potencialidades e se desenvolve, pois há todo 
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um desafio, contido nas situações lúdicas, 
que provoca o pensamento e leva as crianças 
a alcançarem níveis de desenvolvimento 
que só às ações por motivações essenciais 
conseguem. Elas passam a agir e esforça-se 
sem sentir cansaço, não ficam estressadas 
porque estão livres de cobranças, avançam, 
ousam, descobrem, realizam com alegria, 
sentindo-se mais capazes e, portanto, mais 
confiantes em si mesmas e predispostas 
a aprender. O brinquedo surge a partir de 
sua necessidade de agir em relação não 
apenas ao mundo mais amplo dos adultos. 
Entretanto, a ação passa a ser guiada pela 
maneira como a criança observa os outros 
agirem ou de como lhe disseram, e assim 
por diante. À medida que cresce, sustentada 
pelas imagens mentais que já se formou, a 
criança utiliza-se do jogo simbólico para 
criar significados para objetos e espaços. 
Assim, seguindo este estudo os processos 
de desenvolvimento infantil apontam 
que o brincar é um importante processo 
psicológico, fonte de desenvolvimento e 
aprendizagem. De acordo com Vygotsky 
(apud LEONTIEV e LURIA, 1998), um dos 
principais representantes dessa visão, o 
brincar é uma atividade humana criadora, 
na qual imaginação, fantasia e realidade 
interagem na produção de novas formas de 
construir relações sociais com outros sujeitos, 
crianças e/ou adultos. Tal concepção se 
afasta da visão predominante da brincadeira 
como atividade restrita à assimilação de 
códigos e papéis sociais e culturais, cuja 
função principal seria facilitar o processo de 
socialização da criança e a sua integração à 
sociedade.

O jogo é importante para o 
desenvolvimento, físico, intelectual e social, 
ele vem ampliando sua importância deixando 
de ser um simples divertimento e tornando-
se ponte entre a infância e a vida adulta. 
Vygotsky (1984), afirmam que o jogo infantil 
transforma a criança, graças à imaginação, 
os objetivos produzidos socialmente. Assim, 
seu uso é favorecido pelo contexto lúdico, 
oferecendo à criança a oportunidade de 
utilizar a criatividade, o domínio de si, à 
formação da personalidade.

A criança deve ser compreendida como um 
ser em pleno desenvolvimento, é importante 
que as escolas e os educadores, incentivem 
a prática do jogo, como forma de aperfeiçoar 
esse desenvolvimento infantil.

De uma forma geral o lúdico vem a 
influenciar no desenvolvimento da criança, 
é através do jogo que a criança aprende a 
agir, há um estímulo da curiosidade, acriança 
adquire iniciativa e demonstra autoconfiança, 
proporciona o desenvolvimento da 
linguagem, do pensamento e da concentração. 
(VYGOTSKY,1994, p. 81).

As fases do desenvolvimento da criança, 
determinadas por Piaget, se apresentam em 
uma sequência necessária e esses estágios não 
devem ser interrompidos, já que uma etapa 
prepara a outra. Isso acontece também com 
os jogos. Em cada etapa do desenvolvimento 
infantil um tipo de jogo se apresenta mais 
adequado. A criança deve ser compreendida 
como um ser em pleno desenvolvimento, é 
importante que as escolas e os educadores, 
incentivem a prática do jogo, como forma de 
aperfeiçoar esse desenvolvimento infantil.

Para Wallon (1981), o fator mais importante 
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para a formação da personalidade não é o 
meio físico, mas sim o social. Destaca o 
emocional, o afetivo e elege a afetividade 
como algo intimamente ligada a motricidade, 
como desencadeadora da ação e do 
desenvolvimento psicológico da criança.

Por intermédio de seu corpo e de sua 
projeção motora, a criança estabelece a 
primeira comunicação (diálogo tônico) 
com o meio, apoio fundamental do 
desenvolvimento da linguagem. Ou seja, a 
motricidade é ligada às emoções, que levam 
a representação e que, simultaneamente, 
precedem a construção da ação, na medida 
em que significam um investimento, em 
relação ao mundo exterior. Nesta concepção 
infantil é sinônimo de lúdico. Toda atividade 
da criança é lúdica, no sentido que se exerce 
por si mesma antes de poder integrar-se em 
um projeto de ação mais extensivo que a 
subordine e a transforme em meio. 

A personalidade humana é um processo 
de construção progressivo, onde se realiza 
a integração de duas funções principais: a 
afetividade, vinculada à sensibilidade interna 
e orientada pelo social e a inteligência, 
vinculada às sensibilidades externas, 
orientada para o mundo físico, para a 
construção do objeto.

Ao classificar os jogos infantis, Wallon 
(1981), apresenta quatro categorias de 
jogos: Jogos funcionais: caracterizam-se por 
movimentos simples de exploração do corpo, 
através dos sentidos.

Jogos de ficção: atividades lúdicas 
caracterizadas pela ênfase no faz de conta, 
na presença da situação imaginária.

Jogos de aquisição: inicia desde que o 

bebê, “todo olhos, todo ouvidos”, como 
descreve Wallon (1981), se empenha para 
compreender, conhecer, imitar canções, 
gestos, sons, imagens e histórias.

Jogos de fabricação: jogos onde a criança 
se entretém com atividades manuais de criar, 
combinar, juntar e transformar objetos.

Conforme Antunes (2004), a aprendizagem 
é tão importante quanto o desenvolvimento 
social e o jogo constituem uma ferramenta 
pedagógica ao mesmo tempo promotora do 
desenvolvimento cognitivo e o do social. O 
jogo pedagógico pode ser um instrumento da 
alegria. Uma criança que joga, antes de tudo 
o faz porque se diverte, mas dessa diversão 
emerge a aprendizagem e a maneira como o 
professor após o jogo, trabalhar suas regras 
pode ensinar-lhes esquemas de relações 
interpessoais e de convívio ético.

Trabalhar com jogos é fazer com que a 
criança aprenda de forma prática, interativa 
e alegre, ou seja, participando de atividades 
mais descontraídas o aluno se sente feliz e 
motivado e ao mesmo tempo adquire o seu 
conhecimento de forma prazerosa. As regras 
de um jogo são feitas para que a criança 
adquira valores que possam ser usados 
durante toda a sua vida, é por isso que ao 
fazer as atividades o educador deve pensar 
quais são os objetivos daquele jogo para 
aquela faixa etária e para a realidade a que 
pertence aquele aluno. Na infância os jogos 
são essenciais para o desenvolvimento de 
construção, estimulando todos os sentidos 
tais como: psicomotor, cognitivo, social e 
emocional, desenvolvendo a capacidade de 
pensar, refletir, abstrair, organizar, realizar 
e avaliar. Quando a criança joga, ela libera 
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e realiza suas energias e tem o poder de 
transformar uma realidade proporcionando 
condições de liberação de fantasia.

A criança que brinca pode adentrar o 
mundo do trabalho pela via da representação 
e da experimentação; o espaço da instituição 
deve ser um espaço de interação e os 
materiais fornecidos para crianças podem ser 
uma das variáveis fundamentais que auxiliam 
a construir a apropriar-se do conhecimento 
universal (WAJSKOP,2001, p.27).

De acordo com Wajskop (2001), a 
brincadeira pode ser um espaço privilegiado 
de interação e confronto de diferentes 
crianças com pontos de vistas diferentes. 
Nesta vivência criam autonomia e 
cooperação compreendendo e agindo na 
realidade de forma ativa e construtiva. Ao 
definirem papéis a serem representadas 
nas brincadeiras e no processo de duração 
e do espaço nos diferentes temas de jogos, 
as crianças têm possibilidades de levantar 
hipóteses, resolver problemas e a partir daí 
construir sistemas de representação, de 
modo mais amplo, no qual não teriam acesso 
no seu cotidiano.

Cabe aos professores, em sua prática 
docente, propiciar situações de aprendizagem 
que levem ao desenvolvimento de habilidades 
e de conteúdos que possam responder ás 
necessidades dos alunos ao meio social que 
habitam. O grande numero de jogos que 
são produzidos atualmente no mercado, e 
elaborados pelas educadoras, sugerem que 
há certa compreensão por parte dos adultos 
de que a brincadeira em si  é importante para 
seus filhos ou seja ,as crianças em geral.O 
educador deve ser capaz de mediar sem ser 

intrusivo e de acompanhar sem ser omissivo 
ou indiferente,em todas essas organizações 
de brincadeiras.

O processo de educação infantil no Brasil, 
correspondente a creches e pré-escolas. 
Esta modalidade escolar passou a integrar a 
educação básica brasileira a partir de 1996, 
quando a Lei n° 9394/96 Lei de diretrizes e 
bases da educação – LDB, entra em vigor. 
Após dez anos, em fevereiro de 2006, a lei 
11.274 é implementada trazendo algumas 
alterações a serem feitas na LDB, no que diz 
respeito à educação básica e aos seus níveis 
de ensino. Dessa forma a educação infantil 
seria composta pelas creches, responsáveis 
pelas crianças de até 3 anos e a pela pré-
escola que atuaria com as crianças de 4 e 5 
anos. Como o próprio nome da modalidade 
já diz claramente, a educação infantil tem 
como centro do seu trabalho as crianças. 
Levando em consideração que uma parte 
do seu dia a criança está na escola, para 
que esse seu direito seja garantido a escola 
é um dos ambientes a brincadeira também 
deve acontecer. O Referencial Curricular 
Nacional para Educação Infantil traz em 
seu texto diversos fatores que devem ser 
contemplados por uma escola de educação 
infantil e o brincar esta entre eles. Assim: 
Considerando-se as especificidades 
afetivas, emocionais, sociais e cognitivas 
das crianças de zero a seis anos, a qualidade 
das experiências oferecidas que podem 
contribuir para o exercício da cidadania 
devem estar embasadas nos seguintes 
princípios: o respeito à dignidade e aos 
direitos das crianças, consideradas nas suas 
diferenças individuais, sociais, econômicas, 
culturais.



Revista Educar FCE - Abril 2018

774

Eliane Dias Nascimento

Os jogos devem ser utilizados com o objetivo de ajudar o 
aluno no desenvolvimento do raciocínio lógico, para que ele 
tenha clareza nas funções sociais existentes no nosso dia a 
dia. Para uma utilização eficiente e completa do professor 
com jogos educativos é necessário realizar previamente 
uma avaliação, observando como conduzir cada aluno nesse 
processo de socialização, analisando tanto aspectos de 
qualidade como aspectos pedagógicos e fundamentalmente 
a situação pré-jogo e pós-jogo que se deseja atingir. Brincar 
é um ato reconhecido principalmente pelas crianças e 
assim, acaba sendo um ato espontâneo e natural que se 
cria, basicamente, em um sistema que integra a vida social 
das crianças. Considera-se o fato de que possa se passar 
de geração a geração, de acordo com as necessidades de 
cada grupo social e época. Pelas definições acima expostas, 
podemos compreender que há grande dificuldade em se 
encontrar uma harmonia sobre o que significa o modo de 
brincar. 
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LEITURA E COMPORTAMENTO 
LEITOR 
RESUMO: Desenvolver o hábito de ler é um processo que exige determinação, pois ele 
ocorre no transcorrer da vida do ser humano. Existem diversos fatores que influenciam 
nesse desenvolvimento e desta forma surgiu o nosso interesse por esse tema. Diante desse 
estudo buscamos  entender sobre a importância da leitura na vida de todas as crianças desde 
seus primeiros meses. O ato de ler ou ouvir histórias se torna um instrumento facilitador 
da construção e ampliação do vocabulário, e no desenvolvimento cognitivo e afetivo do 
educando. Por ser a escola um espaço privilegiado onde muitas vezes se inicia o encontro 
entre o leitor e o livro, é fundamental que se crie planos para incentivar esse contato. O 
objetivo deste trabalho é demonstrar que a criança, desde muito pequena, familiarizada com 
o ato de ouvir ou ler histórias, adquiri o comportamento leitor. Neste artigo apontaremos 
alguns pontos importantes, levando em conta a formação de futuros leitores. Esta pesquisa 
se desenvolveu baseada nos estudos teóricos e na nossa prática em sala de aula.

Palavras-Chave: Leitura; Comportamento leitor; Literatura.
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INTRODUÇÃO

Segundo os Referencias de Educação 
Infantil (p.143), [...] “a leitura de histórias é um 
momento em que a criança pode conhecer a 
forma de viver, pensar, agir e o universo de 
valores, comportamentos de outras culturas 
situadas em outros tempos e lugares que 
não o seu eu”, e assim possibilitando que as 
crianças façam diferentes interpretações, 
expressem suas opiniões, gostos sobre o 
que foi lido, contribuindo para autonomia do 
pensamento. Desta forma acreditamos que 
o ato de ler contribui para construção de 
um indivíduo completo, e na capacidade de 
fazer a leitura de mundo podendo assim ser 
um indivíduo reflexivo e produtor de suas 
próprias ideias.         

Segundo Rubens Alves (2001) “a 
aprendizagem da leitura começa antes da 
aprendizagem das letras: quando alguém lê 
e a criança escuta com prazer”, considerando 
assim que o ato de contar histórias deve ser 
conteúdo presente desde os primeiros anos 
da criança.

Conforme nos traz Vygotsky (1999), a 
interferência do adulto “o professor”, é de 
fundamental importância para contribuição 
da linguagem, e a interação com o meio, pois 
é nessa relação que o educando constrói 
suas experiências.

Desta forma posso dizer que o ato de 
contar histórias tem papel importantíssimo 
na vida da criança, porque oferece a 
oportunidade de viver o imaginário, pois 
nesta fase do desenvolvimento dos primeiros 
anos de vida, é de suma importância 
estimular a criatividade e motivar o gosto 

pela leitura, mesmo diante do grande desafio 
que encontramos nos dias atuais, onde a 
televisão, a internet e outras tecnologias, a 
cada dia toma um maior espaço dentro do 
desenvolvimento de nossas crianças.

Nessa direção posso afirmar que o ato de 
contar história tem um papel fundamental 
na formação de comportamento leitor em 
nossos educandos.

Com embasamento teórico procurei neste 
estudo, justificar o quanto contar histórias 
possibilita a criança a entrar em contato com 
imaginário e despertar o gosto pela leitura.

A leitura tem que acontecer de maneira 
prazerosa, para que o ato de ler não se 
torne um castigo na vida da criança, assim 
colaborando para que adquira o hábito de ler 
por prazer ou curiosidade, ara aprender, se 
informar, questionar, resolver criando assim 
seu conceito de mundo. 

LER PARA FORMAR 
COMPORTAMENTOS 
LEITORES

“O desenvolvimento das narrativas não 
é natural nas crianças, mas sim fruto da 
experiência social construída a partir do 
contato com a escuta e a produção de 
narrativas. Além de um vasto repertório 
de histórias, as crianças também podem 
desenvolver o que chamamos de 
comportamentos leitores” (Orientações 
Curriculares 2007, p.85).

Segundo as Orientações Curriculares 
Expectativas de Aprendizagem e Orientações 
Didáticas (2007), a roda de leitura que se 
desenvolve desde os primeiros meses de 
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vida da criança, tem papel fundamental para 
construção de um indivíduo leitor. Ao ler 
para criança, possibilita que ela ingresse no 
universo letrado, ampliando seu vocabulário, 
sua imaginação e o gosto pela leitura.

“A criança que ainda não sabe ler 
convencionalmente pode fazê-lo por meio 
da escuta da leitura do professor, ainda que 
não possa decifrar todas e cada uma das 
palavras”. Ouvir um texto já é uma forma de 
leitura “(RCNEI, p.141)”.

A leitura realizada como uma atividade 
continua, organizada e intencional colabora 
para que a criança adquira o hábito de ler.

 Segundo os Referencias de Educação 
Infantil, “é de grande importância o acesso, 
por meio da leitura pelo professor, a 
diversidade de materiais escritos”, desta 
forma possibilitamos ao educando entrar em 
contato com diferentes tipos de portadores 
de leitura, dando-lhe a oportunidade de 
ampliar seu repertório e sua visão de mundo.

“A leitura de histórias é um momento em 
que a criança pode conhecer a forma de 
viver, pensar, agir e o universo de valores, 
costumes e comportamentos de outras 
culturas situadas em outros tempos e lugares 
que não o seu” (RCNEI, p.143).

O ato de ler é fundamental para que a 
criança adquira conhecimentos, informações 
e para o desenvolvimento do imaginário que 
contribui para o desenvolvimento cognitivo, 
emocional, social e cultural criando na criança 
a capacidade de expressar suas ideias.

“É através de uma história que se pode 
descobrir outros lugares, outros tempos, 
outros jeitos de agir e de ser, outras regras, 
outra ética, outra ótica”.(Abramovich, 199, 

p.17)
Conforme Silva (1992) “bons livros 

poderão ser presentes e grandes fontes de 
prazer e conhecimento. Descobrir esses 
sentimentos desde bebezinhos poderá ser 
uma excelente conquista para toda vida”. 
Neste sentido a Educação Infantil possibilita 
o desenvolvimento de comportamento leitor 
na criança.

A IMPORTÂNCIA DE LER, 
OUVIR E CONTAR HISTÓRIAS

(...) o primeiro contato da criança com um 
texto é feito oralmente, através da voz da 
mãe, do pai ou dos avôs (...) (Abramovich, 
1997, p.16).

Quem de nós não se entusiasma ao ouvir 
uma história?

Ao responder essa pergunta podemos 
perceber que ouvir histórias é um ato 
prazeroso em todos os momentos da vida 
e quando somos criança esse encanto toma 
uma proporção maior.

Ao ouvir ou ler histórias, a criança mergulha 
em um novo mundo e o interpreta de sua 
forma, é como se ela por um momento tivesse 
dentro dela mesma, entrando em contato 
com o território dos possíveis, construindo 
significações para sua vida real.

Conforme propõe  Abramovich (1997) 
percebemos que a narrativa faz parte da vida 
desde os seus primeiros momentos.

Para a formação de bons leitores, é 
fundamental que as crianças, apreciem e 
valorizem a escuta e a leitura de histórias 
desde pequenas; a criança cria o hábito de 
escutar histórias, valorizando o livro como 
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fonte de conhecimento e entretenimento, 
levando a criança a valorizar e se familiarizar 
com a prática de leitura. A escuta de histórias 
na escola oportuniza momentos prazerosos 
em grupo, enriquece o imaginário, amplia o 
vocabulário.

Em um mundo, onde a mídia, a internet, 
jogos e outros recursos tecnológicos fazem 
parte do dia-a-dia, oferecendo informações 
prontas, cabe a nós professores estimular 
o gosto pela leitura, garantindo à criança 
a riqueza da vivência narrativa desde seus 
primeiros meses, contribuindo para o 
desenvolvimento do pensamento lógico e do 
imaginário infantil. 

O contar histórias é um importante 
instrumento para que a criança crie gosto pela 
leitura. Mesmo que a criança já apresente 
a competência da leitura, contar histórias 
para que a criança ouça, ainda é de grande 
importância, pois, segundo Abramovich 
(1997, p.23) ”quando a criança sabe ler 
é diferente sua relação com as histórias, 
porém, continua sendo enorme o prazer em 
ouvi–las”. 

Ao contar histórias para criança, 
estimulamos o imaginário e a criatividade, 
levando a criança a procurar respostas 
para curiosidades, solucionar questões, 
resolver conflitos, se identificar muitas vezes 
fazendo a ligação entre a fantasia e o real, 
encontrando respostas para seus medos, 
ansiedades, tristezas e demais conflitos que 
fazem parte dessa fase de desenvolvimento 
da criança.

(...) e ser leitor é ter um caminho infinito de 
descobertas e de compreensão do mundo... 
(...) (Abramovich, 1997, p.16)

Outro fator que devemos levar em 
consideração para despertar o interesse da 
criança é o manuseio dos livros, onde dar 
oportunidade para que a criança observe 
figuras, texturas, cores e todo o universo 
apresentado nesse portador, desta forma, o 
livro deve estar ao alcance da criança para 
que ela possa ter contato e utilizá-lo de forma 
livre. Ao manusear o livro a criança explora 
o imaginário criando e recriando histórias 
construindo novos horizontes.

 De acordo com Sandroni & Machado 
(1998, p.16), “o amor pelos livros não é 
coisa que apareça de repente”, desta forma 
podemos concluir que o papel do professor é 
decisivo na aquisição do gosto pela leitura. A 
escolha de bons livros, momentos especiais, 
lugares aconchegantes e diferentes recursos 
contribuem para despertam o interesse 
da criança pelo livro e todo universo de 
descobertas que nele se encontra.

O PAPEL DA ESCOLA 
E A FORMAÇÃO DE 
COMPORTAMENTO LEITORES

Segundo Coelho (2002), “a leitura no 
sentido de compreensão do mundo é 
condição básica do ser humano”.

Sendo a escola um espaço privilegiado 
onde muitas vezes se inicia o encontro 
entre o leitor e o livro, e de fundamental 
importância que se crie planos para incentivar 
esse contato, onde seu maior objetivo é de 
despertar o hábito de leitura, garantindo 
assim que o leitor tenha prazer nesse hábito.

 A criança lê do seu jeito muito antes da 
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alfabetização, ela aprende ao observar o 
“outro” de forma que dentro do ambiente 
escolar o professor deve ser o exemplo para 
seus alunos, estimulando - os o hábito de 
leitura.

O processo de aprendizado se inicia 
com a percepção que a criança adquiriu ao 
manusear livros.

Para Soares (set.2005, p.18), ”esse 
aprendizado chama-se letramento: É o 
convívio da criança desde muito pequena 
com a literatura, o livro, a revista, com as 
práticas de leitura e escrita.”, desta forma a 
criança que tem oportunidade de ter acesso 
aos diferentes portadores de leitura dentro do 
seu desenvolvimento constrói um caminho 
infinito de descobertas e de compreensão de 
mundo. 

De acordo com Coelho (2000, p.16), “a 
escola ao oferecer diferentes tipos de leitura 
ao seu educando , estimula o exercício da 
mente, a percepção do real em suas múltiplas 
significações, a consciência do eu em relação 
ao outro, a leitura de mundo em seus vários 
níveis e, principalmente, dinamizam o estudo 
e conhecimento da língua, da expressão 
verbal significativa e consciente condição 
sine qua non para a plena realidade do ser”.

Uma instituição de grande importância 
em construir a ponte entre a criança e o 
mundo é a escola, cabe à escola ser um 
ambiente que permita o aluno chegar ao seu 
autoconhecimento e ter acesso ao mundo da 
cultura dando-lhe oportunidade de ser um 
adulto crítico, reflexivo, autônomo e capaz de 
construir sua própria história, e o livro é capaz 
de auxiliar o aluno a esse desenvolvimento.

 Ao desenvolver o hábito da leitura, ainda 

no início, ou durante a escolaridade, a pessoa 
torna-se apta a interpretar e formar uma 
linha de pensamento lógico construindo 
argumentos para discutir, dialogar e 
argumentar seu ponto de vista. Neste 
sentido, relata os PCN’s (2001, p.54), 

Um leitor competente é alguém que, por 
iniciativa própria, é capaz de selecionar, dentre 
os trechos que circulam socialmente, aqueles 
que podem atender a uma necessidade sua. 
Que consegue utilizar estratégias de leitura 
adequada para abordá-los de forma a atender 
a essa necessidade.

 Desta forma observamos que o contexto 
em que o indivíduo está inserido influi na 
capacidade que ele apresenta de interpretar 
o que lê e a formar que ele vai utilizar o 
conhecimento construído na sua vida.          

Segundo Lajolo (2002), “cada leitor 
entrelaça o significado pessoal de suas 
leituras de mundo com os vários significados 
que ele encontrou ao longo da história de um 
livro”, assim o ato de ler se faz presente não 
apenas na decodificação das palavras e sim 
a experiência que o indivíduo tem e na que 
constrói ao ler ou ouvir uma história.

Conforme nos traz os PCN’s (2001), “a 
decodificação é apenas uma das etapas do 
desenvolvimento da leitura. A compreensão 
das ideias percebidas, a interpretação e a 
avaliação são outras etapas”. 

Sendo assim, a escola deve ter a intenção 
de criar um vinculo entre a criança e o livro 
e trabalhando com a diversidade textual 
desenvolve a formação de leitores. 

DESENVOLVENDO O HÁBITO 
DE LER
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Segundo Rubens Alves (2001), “a 
aprendizagem da leitura começa antes da 
aprendizagem das letras: quando alguém lê e 
a criança escuta com prazer”.

Desenvolver o hábito de ler é um processo 
que exige determinação, pois ele ocorre no 
transcorrer da vida do ser humano. Existem 
diversos fatores que influenciam nesse 
desenvolvimento.

 “A criança que houve histórias desde cedo, 
que tem contato direto com livros e que 
seja estimulado terá um desenvolvimento 
favorável ao seu vocabulário, bem como 
a prontidão para a leitura” (Bamberguerd, 
2002, p.71).

De acordo com a citação de Bamberguerd, 
(2002) podemos afirmar que a motivação para 
leitura deve ocorrer desde seus primeiros 
anos e que o “exemplo” é papel fundamental 
para que a criança adquira essa competência. 
Porém, não são todos os pais que tem esse 
hábito, deixando essa responsabilidade nas 
mãos da escola.

 Zotz, (apud Cagneti, 1996, p.25) fala 
da literatura como filosofia de vida e de 
evolução e, comenta que “o desenvolvimento 
do interesse e hábito da leitura se faz num 
processo constante que se inicia com a 
família, reforça-se na escola e continua ao 
longo da vida...” é por este motivo que a leitura 
é um processo continuo de crescimento 
adquirindo uma permanente autoformarão 
do indivíduo. Ao ler a criança entra em 
contato dom diferentes mundos, viaja por 
diversos espaços e com esse conhecimento 
constrói novos horizontes.

Segundo Soares (2005), um programa 
de formação de leitores deve se preocupar 

também com o desenvolvimento do professor 
como leitor “porque se a pessoa não utilizar 
e não tiver prazer no convívio com o material 
escrito, é muito difícil passar isso para as 
crianças”, sendo assim, o professor muitas 
vezes se torna o único exemplo de leitor para 
as crianças, e conforme cita o autor acima 
é importante que se ofereça ao professor 
condições para estar se atualizando e 
entrando em contato com diferentes 
portadores de texto.

Voltando à criança, além de se considerar 
importante o estágio que a criança se 
encontra, outro ponto que se deve estar 
atento é o despertar a atenção e interesse 
de nossos educandos, e para isso se 
faz necessário o planejar como nos traz 
Abramovich (1997.p.21).

[...] é bom que quem esteja contando crie 
todo um clima de envolvimento, de encanto... 
Que saiba dar pausas, criar intervalos, 
respeitar o tempo para o imaginário de cada 
criança construir seu cenário, visualizar seus 
monstros, criar seus dragões, adentrar pela 
casa, vestir a princesa, pensar na cara do 
padre, sentir o galope do cavalo, imaginar o 
tamanho do bandido e outras coisas mais [...].

Ainda a mesma autora diz que “(...) É bom 
evitar as descrições imensas e cheias de 
detalhes, deixando o campo mais aberto para 
o imaginário da criança. Ela quer ouvir mais as 
conversas, as ações, os acontecimentos (...)”, 
outra fala sobre os recursos para estimular 
o hábito de ler cita a autora é “(...) sussurrar 
quando a personagem fala baixinho ou está 
pensando algo importantérrimo; é bom 
levantar a voz quando uma algazarra está 
acontecendo, ou falar de mansinho quando a 
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ação é calma... Ah, é bom falar muito baixinho, 
de modo quase inaudível, nos momentos de 
reflexão ou dúvida, e usar humoradamente 
as onomatopéias, os ruídos, os espantos... 
Ah, é fundamental dar longas pausas quando 
se introduz o “então...”, para que haja tempo 
de cada um imaginar as muitas coisas que 
estão para acontecer em seguida... E é bom 
valorizar o momento em que o conflito está 
acontecendo e dar tempo, muito tempo, 
para que cada ouvinte o vivencie e tome a 
sua posição (...)”.

 Especialistas sobre o assunto comentam 
na Revista Nova Escola, (abril/2008, p.10/11), 
que para alguém se interessar por livros na 
vida adulta, é fundamental que a palavra 
escrita esteja ao seu alcance desde cedo. Ou 
seja: estimular a leitura dentro do berçário, 
com bebês que ainda nem aprenderam a 
falar, pode ser o caminho mais curto para a 
formação de um futuro leitor. “Manuseando 
um livro, eles são capazes de identificar a 
existência da grafia e passam a estabelecer 
uma relação direta com a linguagem escrita”, 
afirma Fraulein (2007). Pouco importa se 
a criança ainda não aprendeu a ler ou se 
o exemplar em questão é feito de papel, 
plástico ou tecido. 

Em um mundo em que a tecnologia 
encanta as crianças, chega-se a pensar que 
o livro é coisa do passado, mas somente 
quem conhece os benefícios adquiridos com 
a leitura, o encantamento que as páginas 
de um livro propiciam ao leitor saberá dizer 
que não existe tecnologia no mundo que 
substitua o ato de ler.       

Daí a importância de estar mostrando esse 
mundo que se cria e recria no imaginário do 
leitor ao abrir um livro.

 

OS ESTÁGIOS PSICOLÓGICOS 
DA CRIANÇA E A LITERATURA 
INFANTIL

Ao nascer se dá início o ciclo 
de aprendizagem, durante o seu 
desenvolvimento, a criança, passa por 
estágios psicológicos, sendo que cada 
estágio corresponde a uma faixa etária 
onde os interesses mudam. Dentro do 
universo escolar é importante que o 
professor observe e respeite cada criança, 
oferecendo livros que estejam dentro da sua 
faixa de desenvolvimento, sendo que cada 
criança tem seu tempo de desenvolvimento 
diferente, devendo esta ser respeitada.

Segundo “Coelho, (2008),” a inclusão 
do leitor em determinada “categoria” 
depende não apenas de sua faixa etária, mas 
principalmente da inter-relação entre sua 
idade cronológica, nível de amadurecimento 
biopsíquico-social-intelectual e grau ou nível 
de conhecimento/domínio do mecanismo da 
leitura”, assim ela sugere que as indicações 
de livros devem sempre respeitar o 
desenvolvimento da criança, levando em 
consideração a faixa etária mais aproximada 
para indicação do livro, sem esquecer o meio 
em que a criança vive.

Ainda a autora afirma que existem 
cinco categorias que norteiam as fases do 
desenvolvimento psicológico da criança que 
são: pré-leitor; leitor iniciante; leitor-em-
processo; leitor fluente; leitor crítico.

O pré-leitor: essa categoria se divide 
em duas fases que são a primeira infância: 
movimento x atividade (que vai dos 15/17 
meses a três anos) e a segunda infância: 
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fantasia x imaginação (que ocorre por volta 
dos 2/3 anos).

 Segundo a Revista Nova Escola  
(abril/2008, p.13), ”são muitos os benefícios 
que o contato com livros, ainda na 
primeira infância, é capaz de proporcionar. 
Várias funções psicológicas podem ser 
desenvolvidas, entre elas a memória e a 
capacidade de estruturar as informações. A 
leitura em voz alta para uma criança de até 
três anos ajuda a despertar sua sensibilidade 
para diferentes formas da fala e ainda tem 
o efeito positivo sobre a chamada atenção 
seletiva - a capacidade de se desligar de 
outras fontes de estímulo, mantendo-se 
concentrada numa só atividade por períodos 
mais longos. Ler histórias também ajuda no 
desenvolvimento da noção de tempo. O bom 
e velho "era uma vez" carrega em si a ideia 
de algo que acontecia e já não acontece, 
apresentando à criança a existência do 
antes, do agora e do depois. "Com a prática 
da leitura, os bebês desenvolvem estruturas 
para a ordenar o mundo com base no critério 
de temporalidade", diz Fraulein (2007).  

A minha experiência profissional no CEI em 
que trabalho, temos como um dos projetos 
ler e contar histórias com crianças desde os 
quatro meses de idade até os três anos e 
11 meses. O projeto consiste em incentivar 
a formação do comportamento leitor na 
idade em que diferentes hábitos se formam. 
Conforme nos traz Silva (1992, p.57) “bons 
livros poderão ser presentes, grandes fontes 
de prazer e conhecimento, descobrir estes 
sentimentos desde bebezinhos, poderá ser 
uma excelente conquista para toda vida”.

Neste projeto em ler para crianças 

tive diferentes materiais e estratégias 
para cada faixa etária respeitando assim 
o desenvolvimento de cada criança. No 
Berçário, onde a faixa etária varia de quatro 
meses a um ano de idade, a atividade 
acontece individualmente, geralmente com 
a criança sentada no colo e o recurso usado 
são fantoches, brinquedos onde por meio 
da entonação de voz a professora conversa 
com a criança. No Berçário I, com a faixa 
etária de 1 a 2 anos, o movimento, o tom 
de voz são recursos usados para despertar 
o interesse, usamos textos com histórias 
rápidas, geralmente experiências vividas 
no dia-a-dia, como por exemplo, o banho, 
simples com gravuras únicas e coloridas, 
geralmente são livros confeccionados com 
pano, plástico ou madeira para que a criança 
possa manusear o material. No berçário 
II, com crianças de 2 a 3 anos, a criança 
prende-se a histórias contadas com ritmo e 
entonação variada. Histórias com animais, 
brinquedos, casas, seres da natureza fazem 
parte do encantamento das crianças, e é por 
este motivo que os “Contos de Fadas” fazem 
sucesso nessa faixa etária. Um recurso na 
roda de histórias que usamos são fantoches 
e músicas apresentadas em alguns contos 
como em Chapeuzinho Vermelho, Os três 
porquinhos, pois esses contos ajudam 
a compor a história dando à criança a 
oportunidade de participar da história. A 
criança usa da imaginação acreditando que 
tudo ao seu redor tem vida fazendo com que 
a história se transforme em algo real criando 
oportunidade para se desenvolvimento 
cognitivo, afetivo, social e cultural. A 
avaliação que tenho feito nos trabalhos 
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de PEA (Projeto Especial de Ação) ou nas 
reuniões de trabalho pedagógico, os relatos 
que tem surgido vem ajudar a refletirmos 
que o “ato de ler” é importante desde o início 
da primeira infância, no desenvolvimento 
que ocorre no processo de aprendizagem do 
vocabulário, na interpretação de histórias 
e na ligação entre o real e o imaginário de 
cada criança que mergulha nesse mundo de 
encantamento e magia.

Na primeira infância a criança reconhece 
o mundo ao seu redor por meio do contato 
afetivo e do tato, assim a criança sente 
necessidade de pegar ou tocar tudo que 
estiver ao seu alcance, nesta fase se inicia 
o processo da aquisição da linguagem, 
onde a criança passa a nomear tudo que 
se encontra a sua volta, construindo a 
percepção entre o mundo real e o mundo 
natural começa a se relacionar (linguagem 
nomeadora), nesse momento é fundamental 
oferecer estímulos como brinquedos, álbuns, 
chocalhos musicais, entre outros. Nesta fase 
a interferência de um adulto é fundamental 
a criança apresentando textos de leitura 
simples.

A criança, nessa fase, prende-se ao 
movimento, ao tom de voz, e não ao conteúdo 
do que é contado. Ela presta atenção ao 
movimento de fantoches e a objetos que 
conversam com ela. As histórias devem ser 
rápidas e curtas. O ideal é inventá-las na hora. 
Os livros de pano, madeira e plástico, também 
prendem a atenção. Devem ter, somente, 
uma gravura em cada página, mostrando 
coisas simples e atrativas visualmente. Nesta 
fase, há uma grande necessidade de pegar 
a história, segurar o fantoche, agarrar o 

livro, etc.. Segundo a Revista Nova Escola 
(abril/2008, p.13), “bebês podem até não 
entender todo o enredo de uma história, mas 
a leitura em voz alta os coloca em contato 
com outras dimensões das linguagens oral 
e escrita, que serão importantes em seu 
desenvolvimento”. ‘Eles percebem que a fala 
do dia-a-dia é diferente daquela usada numa 
leitura, que tem cadência, ritmo e emoção. 
Entendem, por exemplo, que há um começo, 
um clímax e um desfecho’, explica Fraulein 
Vidigal de Paula, doutora em Psicologia 
Escolar.

Na segunda infância (a partir dos 2/3anos), 
é onde ocorre o inicio da fase egocêntrica, 
sua adaptação ao mundo físico é maior o que 
colabora na sua comunicação verbal. Nesta 
fase atividades lúdicas são as que mais 
prendem atenção e o “brincar” com o livro 
será importante e significativo para ela.

Conforme nos traz Abramovich, (1997), 
os livros devem apresentar um contexto 
familiar, com predomínio absoluto da 
imagem que deve sugerir uma situação. 
“Não se devem apresentar textos escritos, já 
que é através da nomeação das coisas que 
a criança estabelecerá uma relação entre e 
realidade e o mundo dos livros”.

Outra técnica a ser utilizada nessa faixa e a 
da repetição ou reiteração de elementos que 
segundo Coelho (2002, p.34) “são favoráveis 
para manter a atenção e o interesse desse 
difícil leitor a ser conquistado”.

Nessa fase, as histórias ainda devem ser 
rápidas, com pouco texto de um enredo 
simples e vivo poucos personagens, 
aproximando-se, ao máximo, das vivências 
da criança. Devem ser contadas com muito 
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ritmo e entonação. Tem grande interesse 
por histórias de bichinhos, brinquedos e 
seres da natureza humanizados. Identifica-
se, facilmente, com todos eles. Prendem-se 
a gravuras grandes e com poucos detalhes. 
Os fantoches continuam sendo o material 
mais adequado. A música exerce um grande 
fascínio sobre ela. A criança acredita que 
tudo ao seu redor tem vida e vivência, por 
isso, a história transforma-se em algo real, 
como se estivesse acontecendo mesmo.

 Leitor iniciante (a partir dos 6/7 anos), 
nesta fase a criança inicia o processo de 
decodificação e dos símbolos gráficos, porém 
o papel do adulto de “agente estimulador” é 
fundamental.

Os livros nesta fase devem ter uma 
linguagem simples e conter uma sequência 
de inicio, meio e fim, suas imagens 
devem predominar sobre o texto e seus 
personagens podem ser humanos, bichos, 
robôs, objetos, especificando sempre os 
traços de comportamento, como bom e mal 
forte e fraco, feio e bonito. As histórias onde 
o bem predomina sobre o mal, ou engraçadas 
atraem muito o leitor dessa fase. Segundo 
Coelho (ibid, p.35) “os argumentos devem 
estimular a imaginação, a inteligência, a 
afetividade, as emoções, o pensar, o querer, 
o sentir”.

Os livros adequados a essa fase devem 
propor “vivências radicadas” no cotidiano 
familiar da criança e apresentar determinadas 
características estilísticas. Predomínio 
absoluto da imagem, (gravuras, ilustrações, 
desenhos, etc.), sem texto escrito, ou com 
textos brevíssimos, que podem ser lidos, 
ou dramatizados pelo adulto, a fim de que 

a criança perceba a inter-relação existente 
entre o “mundo real”, que a cerca, e o 
“mundo da palavra”, que nomeia o real. É a 
nomeação das coisas que leva a criança a um 
convívio inteligente, afetivo e profundo com 
a realidade circundante. As imagens devem 
sugerir uma situação que seja significativa 
para a criança, ou que lhe seja, de alguma 
forma, atraente.

A graça, o humor, um certo clima de 
expectativa, ou mistério são fatores 
essenciais nos livros para o pré-leitor. As 
crianças, nessa fase, gostam de ouvir a 
história várias vezes. É a fase de “conte outra 
vez”. Historias com dobraduras simples, 
que a criança possa acompanhar, também 
exercem grande fascínio. Outro recurso é a 
transformação do contador de histórias com 
roupas e objetos característicos. A criança 
acredita, realmente, que o contador de 
histórias se transformou no personagem ao 
colocar uma máscara, chapéu, capa, etc.

Podemos enriquecer a base de 
experiências da criança, variando o material 
que lhe é oferecido. Materiais como massa de 
modelar e argila atraem a criança para novas 
experimentações. Por exemplo, a história 
do “Bonequinho Doce” sugere a confecção 
de um bonequinho de massa, e a história da 
“Galinha Ruiva” pode sugerir amassar e assar 
um pão, assim como as histórias infantis, 
os contos de fadas têm um determinado 
momento para serem introduzidos no 
desenvolvimento da criança, variando de 
acordo com o grau de complexidade de cada 
história, os contos de fadas, tais como: “O Lobo 
e os Sete Cabritinhos”, “Os Três Porquinhos”, 
“Cachinhos de Ouro”, “A Galinha Ruiva” e 
“O Patinho Feio” apresentam uma estrutura 
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bastante simples e têm poucos personagens, 
sendo adequados a crianças entre três 
e quatro anos. Enquanto, “Chapeuzinho 
Vermelho”, “O Soldadinho de Chumbo”, 
(conto de Andersen) “Pedro e o Lobo”, “João 
e Maria”, “Mindinha” e o “Pequeno Polegar” 
são adequados a crianças entre 4 e 6 anos.

Leitor em processo (a partir dos 8/9 anos), 
neta fase geralmente a criança já possui 
o domínio da leitura e seu interesse em 
descobrir o mundo esta aflorado, aceitando os 
desafios propostos. O leitor nesta fase sente 
grande atração por textos em que ocorram 
humor e situações inesperadas ou satíricas. 
O realismo e o imaginário devem fazer parte 
do texto, as frases devem ser simples, diretas 
e objetivas, ao professor cabe realizar a 
atividade pós-leitura. De acordo com Coelho 
(2002), “deve conter inicio, meio e fim, o 
tema deve girar em torno de um conflito que 
deixará o texto mais emocionante e culminar 
com a solução do problema”.

Leitor fluente (a partir dos 10/11 anos), 
esta fase é a da consolidação dos mecanismos 
da leitura, a capacidade de concentração 
nessa fase cresce e a criança é capaz de 
compreender o mundo expresso no livro. 
Segundo Coelho (2002, p.37) “a partir dessa 
fase que a criança desenvolve o ‘pensamento 
hipotético dedutivo’ e a capacidade de 
abstração”.

Este estágio, chamado de pré-adolescência 
promove mudanças significativas no 
indivíduo, surge um sentimento de poder 
interior, de verem-se como um ser inteligente, 
reflexivo, capaz de resolver todos os seus 
problemas sozinhos. Nesta fase acorre 
uma espécie de egocentrismo infantil, pois 

como ocorre com as crianças o adolescente 
apresenta certo desequilibro com o meio em 
que vive.

Identificam-se com textos que 
apresentem jovens em busca de espaço no 
meio em que vivem, seja no grupo, escola, 
clube, comunidade, etc. As imagens já são 
dispensáveis, porém ainda exerce uma forte 
atração, seus interesses giram entre lendas, 
mitos, policiais, romances e aventuras, os 
gêneros narrativo que mais atraem são 
contos, crônicas e novelas.

 Leitor crítico (a partir dos 12/13 anos), 
Nessa fase o domínio da leitura e da escrita 
e total, sua capacidade de reflexão aumenta 
, permitindo-lhe a intertextualização. 
Desenvolve gradativamente o pensamento 
reflexivo e a consciência crítica em relação 
ao mundo. Sentimentos que fazem parte 
dessa faixa são: fazer, poder, e saber. O 
convívio do leitor crítico com o texto literário, 
segundo Coelho (2002) “deve extrapolar a 
mera fruição de prazer ou emoção e deve 
provocá-lo para penetrar no mecanismo da 
leitura”.

O leitor crítico ainda sente interesse 
pelos títulos da fase anterior, porém, é 
necessário estimulá-lo para que se aproprie 
dos conceitos básicos da teoria literária. De 
acordo com Coelho (ibid, p.40) “a literatura 
é considerada a arte da linguagem e como 
qualquer arte exige uma iniciação”. Desta 
forma, existem certos conhecimentos a 
respeito da literatura que não podem ser 
ignorados pelo leitor crítico. 

Tanto para a criança que lê para a que ouve 
a história é possível viajar e sonhar, porém, 
para que a leitura seja uma prática rotineira e 
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prazerosa na vida da criança, devemos estar atentos a alguns 
aspectos como: apresentar diferentes tipos de portadores 
de texto, observar se a história apresentada está dentro 
do contexto e da sua faixa etária, utilizar de diferentes 
recursos para contar a história, e deixá-la livre para imaginar, 
criar e recriar situações a partir da história apresentada. A 
qualidade dos livros que se oferece a criança e o meio em 
que ela está inserida tem uma ligação direta com a formação 
de comportamento leitor que precisamos estimular nelas.

 Ao concluir este trabalho, posso dizer que o ato de ler, 
ouvir ou contar histórias favorece a criança em seus aspectos 
cognitivos, afetivos e emocionais, pois na medida em que ela 
participa de alguma dessas ações em relação à história, vai 
se apropriando de um novo universo que é o imaginário, o 
simbólico, e colaborando para construção de um indivíduo 
critico e capaz de optar dentro do seu mundo e na sua escolha 
de ser uma pessoa com comportamento leitor ampliando sua 
leitura de mundo e se tornando um indivíduo pleno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos e o embasamento teórico deste artigo tiveram 
uma visão e aprofundamento sobre a importância do ato 
de ler e contar historia as crianças desde pequenas, o ato 
de contar história faz parte das mais antigas civilizações do 
nosso mundo, e para perpetuação de suas origens, valores, 
tradições e histórias os povos antigos usavam esse recurso.

Com o passar dos séculos a criança foi tomando lugar 
na sociedade e passou a ser vista como um ser diferente 
do adulto, com uma especificidade que só ela tinha e 
com isso foram surgindo literaturas especializadas para 
a sua faixa etária, porém, essas literaturas tinham como 
objetivo estabelecer padrões comportamentais exigidos 
pela sociedade da época, não eram nada atrativos e nem 
estimulavam para que a criança buscasse novos livros. 

Durante o século XX, o surgimento da psicologia 
experimental apontava a inteligência como um elemento 
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estruturador do universo de cada indivíduo, 
e nesse sentido surgiram os livros destinados 
a cada faixa etária. Uma das descobertas em 
relação à leitura, e que a criança não precisa 
ter o domínio do código escrita para explorar 
e dar significados ao livro, por imagens, 
texturas, cores e símbolos, a criança entra em 
contato com a magia e o encantamento que 
o livro pode apresentar, assim aumentando 
o vocabulário e surgindo a relação entre a 
literatura infantil e a oralidade ampliando 
suas possibilidades de leitura de mundo, sua 
criatividade, sua autonomia do pensamento, 
contribuindo para a construção de um 
indivíduo completo. 

Deste modo observamos que ao ler, 
contar ou ouvir uma história exercitamos o 
entender, o conhecer, o refletir, valores e sua 
condição básica na vida como ser humano. 

Tanto para a criança que lê para a que 
ouve a história é possível viajar e sonhar 
através da imaginação, porém, para que a 
leitura seja uma prática rotineira e prazerosa 
na vida da criança, devemos estar atentos a 
alguns aspectos como: apresentar diferentes 
tipos de portadores de texto, observar se a 
história apresentada está dentro do contexto 
e da sua faixa etária, utilizar de diferentes 
recursos para contar a história, e deixá-la 
livre para imaginar, criar e recriar situações 
a partir da história apresentada. A qualidade 
dos livros que se oferece a criança e o meio 
em que ela está inserida tem uma ligação 
direta com a formação de comportamento 
leitor que precisamos estimular nelas.

 Ao concluirmos este trabalho, podemos 
dizer que o ato de ler, ouvir ou contar 
histórias favorece a criança em seus aspectos 

cognitivos, afetivos e emocionais, pois na 
medida em que ela participa de alguma 
dessas ações em relação à história, vai se 
apropriando de um novo universo que é o 
imaginário, o simbólico, e colaborando para 
construção de um indivíduo critico e capaz de 
optar dentro do seu mundo e na sua escolha 
de ser uma pessoa com comportamento 
leitor ampliando sua leitura de mundo e se 
tornando um indivíduo pleno.
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LETRAMENTO - SUBSÍDIO A 
ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: O artigo apresenta uma reflexão sobre o entendimento e pertinência sobre os 
processos de letramento e alfabetização, tratando da origem, conceitos e especificidades de 
cada um desses processos educacionais. Evidencia as diferenças, a fim de essas especificidades 
venham ser compreendidas com clareza, contudo são dependentes entre si, pois se completam, 
otimizando assim o processo de aprendizagem / conhecimento na formação inicial dos 
educandos do ensino fundamental. É analisado o conceito de analfabetismo funcional, suas 
conseqüências e como este se encontra no Brasil, cujo dados mostram uma triste realidade. 
O texto elenca não só a construção desses conceitos abordados, como também expõe as 
contribuições que a junção do letramento e alfabetização trazem á educação. Acredita-se 
que o letramento se constitui em subsídio para melhores resultados na formação das crianças 
que estão sendo alfabetizadas, o que contribuirá para diminuir os altos vergonhosos índices 
de analfabetismo funcional no Brasil.

Palavras-Chave: Letramento; Alfabetização; Analfabetismo Funcional.
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INTRODUÇÃO

Destinada a formação de pessoas 
criticamente letradas, faz-se presente o 
letramento e suas implicações teórico-
metodológicas como prática coerente para 
alcançar os objetivos propostos a garantia 
aos direitos de aprendizagem das crianças 
do Ensino Fundamental e dos demais 
seguimentos escolares. O modo de falar, de 
entender e de escrever dos seres humanos 
é perpassado por questões psicológicas, 
lingüísticas, cognitivas, culturais e sociais. 
Toda gama de conhecimento envolvida na 
aquisição do sistema de escrita alfabética, 
juntamente com as suas vivências de 
letramento podem levar a criança a se 
alfabetizar de forma natural sem perder o 
interesse pelos textos escritos. 

No artigo, foram utilizadas pesquisas e 
reflexão sobre como as práticas de letramento 
e leitura como função social interferem 
no processo de alfabetização das crianças 
em processo de alfabetização. O objetivo 
do trabalho é verificar empiricamente o 
desenvolvimento da criança no processo de 
aquisição do Sistema de Escrita Alfabética 
estando em contato direto com a leitura, ou 
seja, seguindo a perspectiva dos estudos de 
letramento. Num primeiro momento indago 
como as crianças chegam até a escola, e em 
que nível de letramento elas se encontram. 

Partindo das experiências com 
alfabetização colocadas por SOARES 
(1999), devemos salientar que letramento é 
visto como uma forma de encontrar prazer 
em diferentes atos de ler, considerando 
os locais de leitura mais diversos e em 

diferentes condições, a autora define que 
não é só na escola que se lê. Elencando 
esse fato pode-se afirmar que as crianças 
trazem diferentes bagagens de letramento, 
ofertadas no ambiente familiar e social, antes 
de ingressarem no âmbito escolar, sendo, 
portanto, umas diferentes das outras quando 
iniciam seu processo de alfabetização. 
Investigar práticas de alfabetização em 
que a ação de ler não é contínua, ou seja, 
práticas que adotam outras abordagens que 
não as dos 237 estudos de letramento de 
propor a leitura como base da alfabetização, 
verificando sua interferência nesse processo, 
proponho as práticas docente atreladas ao 
embasamento teórico norteiem esse artigo.

A alfabetização de qualidade nos anos 
iniciais, resultará em uma boa educação, haja 
vista que uma das maiores riquezas de um 
país é a educação de seu povo. Contudo, os 
índices sobre a alfabetização no Brasil têm 
nos mostrado em seus resultados o insucesso 
e a defasagem em grandes proporções, 
prejudicando o processo de aprendizagem e 
conhecimento dos alunos em alfabetização.

É notório que as escolas no Brasil, 
demonstram dificuldades em formar crianças 
para lerem e escreverem, interpretarem e 
produzirem com proficiência. Constata-se 
uma lamentável realidade: que as escolas 
brasileiras de ensino fundamental nos anos 
iniciais, de um modo geral têm contribuído 
para a formação de analfabetos funcionais. 
Mesmo com tal constatação, pouco se tem 
feito para mudar os índices do analfabetismo 
funcional no Brasil.

Todos os estados brasileiros apresentam 
índice levado do analfabetismo funcional. 
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É sabido que na região Nordeste (sertão) 
do Brasil essa defasagem é mais latente; 
contudo a região Sul e Sudeste apresentam 
índices significativos.

Evidenciando esse mal que vêm se 
alastrando junto a população brasileira em 
grandes proporções, o artigo visa a proposta 
como um dos instrumentos para alfabetizar 
com eficiência, a fim de evitar e reduzir essa 
incômoda realidade social.

Ainda que a perspectiva de melhora em 
alfabetizar com eficiência, seja insuficiente 
para tentar solucionar o analfabetismo 
funcional, tal medida auxiliará a minorar o 
referido problema.

A tomada de decisões, envolve 
compromisso atrelado a qualidade, com 
propriedade ás necessidades educacionais 
dos alunos a seleção de método e/ou 
proposta de alfabetização que as abrange.

A ALFABETIZAÇÃO E SEUS 
MÉTODOS

O que é a alfabetização? Como surgiu? 
Qual é a sua função dentro de uma sociedade? 
Como ela pode ser realizada com sucesso? 
Existem métodos para esta tarefa?  Estas e 
outras questões serão abordadas a seguir.

A ORIGEM DA 
ALFABETIZAÇÃO

Estudando a origem da alfabetização 
é possível constatar, que em razão às 
necessidades da comunicação no cotidiano 
humano surgi a escrita e a leitura, que ao 
inventar a escrita, o homem também fez 

surgir a necessidade de que ela continuasse a 
ser usada e passada para as novas gerações. 
Graças a essa necessidade deu-se início á 
alfabetização, ou seja, processo inicial de 
propagação de leitura e escrita.

Com relação à necessidade do surgimento 
da escrita para o uso no cotidiano da 
humanidade, Cagliari confirma que:

De acordo com os fatos comprovados 
historicamente, a escrita surgiu do sistema 
de contagem feito com marcas em cajados ou 
ossos, e usados provavelmente para contar 
o gado, numa época em que o homem já 
possuía rebanhos e domesticava os animais. 
Esses registros passaram a ser usados nas 
trocas e vendas, representando a quantidade 
de animais ou de produtos negociados. Para 
isso, além dos números, era preciso inventar 
os símbolos para os produtos e para os 
proprietários. (Cagliari, 1998, p. 14).

As regras da alfabetização são criadas, a 
partir da necessidade de perpetuar a escrita 
e a leitura de geração á geração; a fim de que 
se entenda os registros escritos. De acordo á 
essa necessidade, Cagliari afirma que:

“O longo do processo de invenção da 
escrita também incluiu a invenção de regras 
de alfabetização, ou seja, as regras que 
permitem ao leitor decifrar o que está escrito 
e saber como o sistema de escrita funciona 
para usá-lo apropriadamente. Cagliari (1998 
p. 15)”.

A pertinência de a leitura e escrita se 
perpetuar por entre as gerações vêm sendo 
significativa, porém é muito recente essa 
conscientização em relação a esse processo, 
principalmente como forma de evitar o 
número de insucesso na formação final dos 
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alunos.
“É recente a tomada de consciência sobre 

a importância da alfabetização inicial como 
a única solução real para o problema de 
alfabetização remediativa (de adolescentes e 
adultos). Ferreiro (2001)”.

No surgimento da escrita, pouca 
importância se dava ao processo de 
alfabetização, até porque a necessidade de 
domínio da mesma era menor.

Aprendia-se e ensinava-se apenas o 
básico para se comunicar por intermédio da 
leitura e da escrita, tendo como forma de 
ensino um modelo mecânico. Isto acontecia 
porque nessa época de escrita primitiva, 
ser alfabetizado significava saber ler o que 
aqueles símbolos significavam e ser capaz de 
escrevê-los, repetindo um modelo mais ou 
menos padronizado, mesmo porque o que se 
escrevia era apenas um tipo de documento 
ou texto (CAGLIARI, 1998, p. 14).

Antigamente não existiam vários métodos 
e/ou propostas pedagógicas de se alfabetizar 
uma pessoa. Havia apenas um modelo 
padronizado e mecânico de cópia e leitura. 

Com relação á forma, em que as pessoas 
eram alfabetizadas nesse tempo Cagliari 
(1998, p. 15) afirma que; “Na antiguidade, 
os alunos alfabetizavam-se aprendendo a ler 
algo já escrito e depois copiado. Começavam 
com palavras e depois passavam para 
textos famosos, que eram estudados 
exaustivamente”. 

Finalmente, passavam a escrever seus 
próprios textos. O trabalho de leitura e cópia 
era o segredo da alfabetização.

Após anos o ensino da leitura e da escrita, 
ou seja, o processo de alfabetização chegou ao 

Brasil, tendo inicio com os jesuítas, dos quais 
ensinavam a ler e a escrever. Paiva (2003, 
p.43) confirma que, “desde que chegaram 
ao Brasil, os jesuítas estabeleceram escolas 
e começaram a ensinar a ler, a escrever, e a 
contar e cantar”.

Embora com a passagem dos anos, no  
Brasil não alfabetizava muito diferente 
da forma adotada na antiguidade, apesar 
de inovações na Pedagogia brasileira, 
infelizmente alguns professores permanecem 
ensinando de forma padronizada e mecânica, 
contribuindo para uma grande defasagem 
na formação de crianças que saem dos anos 
inicias do ensino fundamental.   

Segundo Ramos:
Enfim consegui familiarizar-me com as 

letras quase todas. Aí me exibiram outras 
vinte e cinco, diferentes da primeira e com 
os mesmos nomes delas. Atordoamento, 
preguiça, desespero, vontade de acabar-
me. Veio terceiro alfabeto, veio quarto, e 
a confusão se estabeleceu, um horror de 
qüiproquós. 

Quatro sinais com uma só denominação. 
Se me habituasse às maiúsculas, deixando as 
minúsculas para mais tarde, talvez não me 
embrutecesse. Jogaram-me simultaneamente 
maldades grandes e pequenas, impressas e 
manuscritas. (Ramos, 1953, p. 102).

Em consonância ao relato citado acima é 
possível observar, que a forma utilizada á 
alfabetização foi prejudicial, pois o ensino 
ocorreu de forma mecânica e tradicional, 
que lamentavelmente persiste em muitas 
instituições educacionais do Brasil. A 
desconstrução deste paradigma é um 
trabalho bastante árduo.
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Após leituras e reflexões sobre o tema foi 
possível constatar que: um conceito básico 
para a alfabetização é de que a alfabetização 
é um processo que leva a aprendizagem  
inicial da leitura e escrita. Ou seja, alfabetizada 
é aquela pessoa que domina habilidades 
básicas para fazer uso da leitura e escrita. 

Vejamos alguns conceitos de alfabetização. 
Para Val:

Pode-se definir alfabetização como o 
processo específico e indispensável de 
apropriação do sistema de escrita, a conquista 
dos princípios alfabético e ortográfico que 
possibilitem ao aluno ler e escrever com 
autonomia. Noutras palavras, alfabetização 
diz respeito à compreensão e ao domínio do 
chamado “código” escrito, que se organiza 
em torno de relações entre a pauta sonora da 
fala e as letras (e ouras convenções) usadas 
para representá-la, a pauta, na escrita. (Val, 
2006, p. 19)

Já para Perez: 
A alfabetização é um processo que, ainda 

que se inicie formalmente na escola, começa 
de fato, antes de a criança chegar à escola, 
através das diversas leituras que vai fazendo 
do mundo que a cerca, desde o momento 
em que nasce e, apesar de se consolidar 
nas quatro primeiras séries, continua pela 
vida afora. Este processo continua apesar da 
escola, fora da escola paralelamente à escola. 
(Perez, 2002, p. 66)

Aproveitando a citação acima explicitada, 
abro um adendo ao termo letramento e sua 
contribuição ao êxito á alfabetização. 

O CONCEITO DE 
ALFABETIZAÇÃO

O QUE É LETRAMENTO ?

O convite à leitura e ainda a escolha 
daquilo que deve ser lido com a perspectiva 
de temas relevantes está sendo colocado 
em destaque. Vimos que em cada fase de 
escolarização o interesse por determinado 
gênero em detrimento de outro poderá 
ocorrer, cabendo, pois, ao educador favorecer 
o manuseio de materiais diversos de leitura. 
Essa atitude proporcionará a formação do 
aluno leitor. Para reafirmar tal ideia podemos 
citar que:

Em todos os anos de escolarização, as 
crianças devem ser convidadas a ler, produzir 
e refletir sobre textos que circulam em 
diferentes esferas sociais de interlocução, 
mas alguns podem ser considerados 
prioritários como os gêneros da esfera 
literária; esfera acadêmica/escolar e esfera 
midiática destinadas a discutir temas 
relevantes. (PNAIC-ANO 1, Unidade1, p.32)

A prática do letrar e alfabetizar, ou 
alfabetizar letrando, perspectiva dos estudos 
de letramento, postulada pela educadora e 
pesquisadora Magda Soares, tendo um caráter 
de processos simultâneos, indissociáveis no 
início da aquisição do Sistema da Escrita 
Alfabética pela criança, tem sido usado pelos 
professores alfabetizadores.

Dentro dessa abordagem do alfabetizar 
letrando pode-se situar a leitura de variados 
gêneros do discurso como práticas de 
letramento para instrumentalizar o aprendiz 
sem subtrair dele seus conhecimentos prévios 
e valorosos para o processo de alfabetização. 
Podemos explicitar, neste momento, 
que encontraremos diferentes tipos de 
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letramento em cada um dos educandos, uma 
vez que cada um deles está inserido em um 
núcleo familiar e social diverso. 

Cabe neste ponto chamar a atenção para 
que não se faça erroneamente apenas a 
substituição do termo alfabetização pelo 
termo letramento, sendo muitas vezes 
colocada a alfabetização como pré-requisito 
para o letramento. É necessário realizar o 
desvelamento dos dois termos, para tanto 
busquemos embasamento em SOARES 
(1998), quando discorre que alfabetização 
é o ato de se tornar “alfabetizado” ao passo 
que o letramento se traduz como “condição 
de ser letrado”. A autora trata o letramento 
como o resultado de uma ação: a de “letrar-
se” entendido aqui como “tornar-se letrado”.

Retomando o sentido de diferenciação, é 
favorável colocar um método a partir do qual 
o aluno obtenha habilidade e competência 
para ler e escrever, todavia para se encontrar 
letrado o indivíduo precisa saber onde e 
como usar as habilidades adquiridas. 

Para reafirmar o fato tomemos como base 
o que segue: Retomemos a grande diferença 
entre alfabetização e letramento e entre 
alfabetizado e letrado [...] um indivíduo 
alfabetizado não é necessariamente um 
indivíduo letrado; alfabetizado é aquele 
indivíduo que saber ler e escrever, já o 
indivíduo letrado, indivíduo que vive em 
estado de letramento, é não só aquele que 
sabe ler e escrever, mas aquele que usa 
socialmente a leitura e a escrita, pratica a 
leitura e a escrita, responde adequadamente 
às demandas sociais de leitura e de escrita. 
(SOARES 1998, p.39,40)

A autora se faz clara ao explanar sobre 

os dois termos e deixa a noção sistêmica 
do que cada um deles representa tornado 
assim possível discutir o que se refere a 
cada processo no seu âmbito maior e que 
no presente trabalho trata-se de colocar a 
leitura em sala de aula como uma prática 
de letramento que venha ao encontro do 
objetivo.

O fenômeno do letramento, então, 
extrapola o mundo da escrita tal qual ele 
é concebido pelas instituições que se 
encarregam de introduzir formalmente 
os sujeitos no mundo da escrita. Pode-se 
afirmar que a escola, amais importante das 
agências de Letramento, preocupa-se não 
como letramento prática social, mas com 
apenas o tipo de prática de letramento, a 
alfabetização, o processo de aquisição de 
códigos (alfabético, numérico) processo 
geralmente concebido em termos de uma 
competência individual necessária para o 
sucesso e promoção na escola. Já outras 
agências de letramento, como a família, a 
igreja, a rua como lugar de trabalho, mostram 
orientações de letramento muito diferentes. 
(KLEIMAN, 1995, p. 20).

Em relação a este assunto podemos 
observar que Kleiman (1995) coloca em 
evidência o distanciamento das práticas 
de letramento que ocorrem dentro e fora 
da escola. A escola é uma das instituições 
responsáveis por colocar o aprendiz 
em momentos onde ocorra a prática de 
letramento, portanto, cabe a ela criar 
condições de uso real da leitura e da escrita 
para, com essa ação, desenvolver alunos 
capazes de se comunicar nas diferentes 
esferas da sociedade de acordo com suas 
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necessidades.
Segundo Magda Soares (2003), “Letrar é 

mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever 
dentro de um contexto onde a escrita e a 
leitura tenham sentido e façam parte da vida 
do aluno”.

Para tanto, cuidados serão necessários ao 
conduzir a alfabetização. De acordo com a 
autora apenas ensinar a ler e a escrever é 
insuficiente, alcançar níveis de alfabetização 
funcional onde as pessoas lêem e escrevem 
e, no entanto, não são capazes de fazer 
uso desse conhecimento numa esfera 
social já deixou de ser processo de ensino 
aprendizagem afirmando no Diário da Escola 
em 23 de agosto de 2003 que:

 [...] para a adaptação adequada ao ato de 
ler e escrever, “é preciso compreender, inserir 
se, avaliar, apreciar a escrita e a leitura”. O 
letramento compreende tanto a apropriação 
das técnicas para a alfabetização quanto esse 
aspecto de convívio e hábito de utilização da 
leitura e da escrita.

Sendo assim podemos constatar 
diferenças entre ensinar o código de escrita, 
sua codificação e decodificação, e nortear a 
prática docente em instrumentalizar o aluno 
para se utilizar desse código em situações 
onde a leitura e a escrita sejam utilizadas de 
forma real e objetiva. 

Segundo os PCN de Língua Portuguesa, 
“Valorizar a leitura como fonte de informação, 
via de acesso aos mundos criados pela 
literatura e possibilidade de fruição estética, 
sendo capazes de recorrer aos materiais 
escritos em virtude de diferentes objetivos” 
(BRASIL, 1997, p. 33).

Sendo este um dos objetivos gerais do 

ensino de Língua Portuguesa para o Ensino 
Fundamental, já se explicita desde 1997. 
Notamos assim que a intenção de não apenas 
alfabetizar e sim alfabetizar letrando.

Para Kleiman:  
A diferença entre ensinar uma prática e 

ensinar para que o aluno desenvolva uma 
competência ou habilidade não é mera questão 
terminológica. Na escola, onde se predomina 
uma concepção da leitura e da escrita como 
competências, concebe-se a atividade de 
ler e de escrever como um conjunto de 
habilidades progressivamente desenvolvidas 
até se chegar a uma competência leitora e 
escritora ideal: a do usuário proficiente da 
língua escrita. Os estudos do letramento, 
por outro lado, partem de uma concepção de 
leitura e de escrita como práticas discursivas, 
com múltiplas funções e inseparáveis 
dos contextos em que se desenvolvem. 
(KLEIMAM, 2007, p.02).

Nota-se com a autora que o  
posicionamento diante da prática do 
letramento volta-se para o contexto em que 
usamos a leitura e a escrita em contraponto 
a adquirir habilidades e competências para 
se ter alunos leitores ideais sem que estes 
consigam numa situação real de comunicação 
fazer com propriedade o uso da leitura e da 
escrita.

Desta forma elencamos algumas bases de 
definição do que seja o letramento, processo 
complexo e multifacetado que não deve ser 
confundido com método de alfabetização 
e sim concebido como prática de ensino 
que desperte nos aprendizes a condição de 
sistematizar as finalidades do que está sendo 
ensinado na escola.
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Os conceitos acima apresentados 
por estes autores; Consta - se que a 
alfabetização e letramento são processos de 
ensino/ aprendizagem que acontecem antes, 
durante e depois do período escolar, ou seja, 
a alfabetização e letramento ocorrem dentro 
e fora do ambiente escolar. A alfabetização 
e letramento resumem - se, na ação de 
fazerem com que a pessoa se aproprie de 
competências e habilidades que propiciam a 
leitura e a escrita com proficiência.

OS MÉTODOS DE 
ALFABETIZAÇÃO

O  professor ao planejar suas expectativas, 
objetivos geral/específico, conteúdos 
atitudinais, procedimentais ,conceituais, 
a fim de  alfabetizar suas crianças faz – se 
necessário pautar – se em  métodos e/
ou propostas pedagógicas  que visem as 
reais necessidades educacionais de suas 
crianças, oportunizando ás crianças o direito 
a participação e voz  junto a construção 
de seus conhecimentos/aprendizagens; 
favorecendo-lhes um processo de 
alfabetização significativo com equidade/
qualidade; eficiente/eficaz para atuarem 
com autonomia e protagonismo junto a 
sociedade, a qual pertencem.

Mas, afinal o que seria um método? 
Método seria a forma ou maneira de um 
professor direcionar suas aulas.

Explicando melhor, o que vem ser um 
método, Correa e Salch afirmam que:

A palavra método tem sua origem no 
grego méthodos e diz respeito a caminho 
para chegar a um objetivo. Num sentido 

mais geral, refere-se a modo de agir, 
maneira de proceder, meio; em sentido mais 
específico, refere-se a planejamento de uma 
série de operações que se devem efetivar, 
prevendo até erros estáveis, para se chegar 
a determinado fim. (Correa e Salch , 2007, p. 
10)

Ao pensar em alfabetizar é normal que 
venha a seguinte preocupação: qual é o 
melhor método para se trabalhar e alcançar 
os objetivos de uma alfabetização de 
qualidade?

A alfabetização não possui receita pronta 
em relação ao método, pois a forma de 
aprendizagem de uma criança pode ser 
diferente da outra. 

O método aplicado em uma turma pode 
não ter o mesmo resultado em outra. É 
importante lembrar que a criança não é só 
mais uma peça feita por uma empresa que 
possui um molde e produz todas as peças 
iguaiszinhas.

É necessário utilizar um método, porém 
não se pode definir um como o melhor, ou 
mesmo único, pois o que pode ser bom para 
aprendizagem de uma criança pode ser ruim 
para outra, lembrando que quando se utiliza 
um método e ele não traz bons resultados, 
deve-se partir para outro.

Com relação ao pensamento de que o 
processo de alfabetização não possui um 
único método realmente eficaz ou uma 
receita pronta, uma especialista afirma que: 

Quem se propõe a alfabetizar baseado 
ou não no construtivismo, deve ter um 
conhecimento básico sobre os princípios 
teórico-metodológico da alfabetização, para 
não ter que inventar a roda. Já não se espera 
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que um método milagroso seja plenamente 
eficaz para todos. Tal receita não existe. 
(CARVALHO, 2008, p. 17).

Porém, muitos professores não têm 
conhecimento sobre os princípios 
metodológicos e nem sequer se aprofundam 
em estudos e formação continuada.

Tendem a achar que o que é bom para um 
aluno pode ser bom para todos e acabam 
contribuindo para a construção do insucesso 
no processo de alfabetização inicial.

Quando as crianças iniciam o processo de 
alfabetização, estão repletas de curiosidade 
e disposição para se apropriar da leitura e 
escrita. Esse é o momento de estimulá-las 
mesmas para o hábito da leitura e contato 
com a escrita, o professor deve adotar 
diferentes estratégias dentre as quais ler 
diversos portadores de textos em voz alta 
ás crianças todos os dias, poemas, letras de 
música, textos, notícias de revista e jornais 
entre outros recursos.

É de suma importância que o professor 
alfabetizador tenha realmente um 
compromisso para com o educando e seu 
processo de alfabetização, dedicando-se 
e apro- fundando – se em conhecimentos 
científicos/ teóricos da Pedagogia brasileira, 
das áreas do conhecimento, da metodologia, 
da didática, entre outros conhecimentos 
para exercer a alfabetização com otimismo 
atrelando a teoria á prática.

A falta de compromisso por parte do 
professor, em vez de estimular, pode na 
verdade, desestimular as curiosidades e a 
disposição das crianças. É importante também 
que os professores tenham consciência ao 
escolher o método de alfabetização, optando 

por um que faça sentido para a criança, 
mostrando a importância do ato de ler e 
escrever e que esteja dentro da realidade 
de seus alunos, sendo então de grande 
importância o papel do alfabetizador.

Os métodos de alfabetização existentes 
podem ser classificados como métodos 
sintéticos e os métodos globais. Mas, para a 
aplicação dos mesmos, Carvalho afirma que:

Para a professora, seja qual for o 
método escolhido, o conhecimento das 
suas bases teóricas é condição essencial, 
importantíssima, mas não suficiente. A 
boa aplicação técnica de um método exige 
prática, tempo e atenção para observar as 
reações das crianças, registrar os resultados, 
ver o que acontece no dia-a-dia e procurar 
soluções para os problemas dos alunos que 
não acompanham. (Carvalho, 2008, p. 46).

Como existem vários métodos, cabe ao 
professor conhecê-los e escolher qual é a 
melhor forma de trabalhar esse processo 
de alfabetização inicial com alunos. É 
importante que antes da escolha do método, 
o professor conheça seus alunos. Pois, caso 
contrário, este pode ser um dos motivos para 
o insucesso do processo.

MÉTODOS SINTÉTICOS

Os métodos sintéticos partem da 
soletração para à consciência fonológica, 
e tem como objetivo que o aluno se torne 
alfabetizado a partir da decodificação dos 
sons que as letras têm, ou seja, o grafema / 
fonema.

As alfabetizações por intermédio desses 
métodos partem de pequenas palavras e 
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durante esse processo o professor pode 
escolher se vai fazer uso de cartilhas ou não. 
Em relação a esse método, Cagliari (1998 p. 
25) afirma que: “partia-se do alfabeto para 
soletração e silabação, seguindo uma ordem 
hierárquica crescente de dificuldades, desde 
a letra até o texto”.

São métodos sintéticos: soletração, 
silabação, método fônico, método da 
abelhinha e o da casinha feliz, todos eles 
quando aplicados pelo professor, partem 
ensinando da soletração para a consciência 
fonológica. Mas, para a aplicação desses 
métodos sintéticos é necessário cuidado, 
visto que o fonema, ou seja, o som de 
algumas letras quando junto de outras 
podem ter sons diferentes, sendo necessário 
então, trabalhar isso durante o processo de 
alfabetização. Carvalho afirma que:

Um cuidado que deve ser observado na 
aplicação dos métodos fônicos decorre 
da própria natureza do Português, língua 
alfabética na qual uma letra pode representar 
diferentes sons conforme a posição que 
ocupa na palavra, assim como um som pode 
ser representado por mais de uma letra, 
segundo a posição. Assim, não basta ensinar 
o som da letra em posição Inicial da palavra, 
mas é preciso mostrar os sons que as letras 
têm em posição inicial, medial (no meio) ou 
final da sílaba. Carvalho (2008, p. 28)

A aplicação desse método de  
alfabetização exige conhecimento da parte 
do Professor, para que não aconteçam falhas 
como acima foi citado.

MÉTODOS ANALÍTICOS OU 
GLOBAIS

Outros métodos de alfabetização são 
conhecidos como analíticos ou globais. Sua 
aplicação visa alfabetizar a criança valendo-
se de histórias ou orações. Quando essa 
nova forma de se alfabetizar chegou ao 
Brasil exigiu uma grande mudança por parte 
dos professores, por serem muito diferentes 
dos métodos sintéticos, os globais possuem 
como objetivo alfabetizar a criança da parte 
maior para a menor, ou seja, dos textos ou 
orações para as letras. É o caminho inverso.

Esse método de alfabetização é muito 
importante, pois, ensinando a criança a ler 
e escrever com base em histórias, a criança 
está sendo estimulada á criar gosto pela 
leitura. Este é um dos pontos positivos para 
a aplicação desse método. São considerados 
globais os seguintes métodos: métodos 
de conto, método ideovisual de Decroly, 
método natural Freinet, a metodologia de 
base linguística ou psicolinguística, etapas 
de uma unidade, alfabetização com base em 
palavra-chave, método natural, síntese dos 
passos de aplicação e o método Paulo Freire. 

Em todos esses métodos o professor 
deverá partir de textos ou orações até chegar 
ás letras, ou seja, do maior para o menor.

Mas, afinal qual é o melhor método? 
Não há uma resposta pronta e acabada. 
Cabe ao professor conhecer seus alunos e 
tomar a decisão de qual método adotar em 
sala de aula. Caso o professor não tenha 
resultado com nenhum dos dois métodos 
apresentados acima ainda tem a opção de 
trabalhar os métodos analítico-sintéticos, 
ou seja, a mistura do global ou analítico com 
o sintético, no qual o professor ensina a 
consciência fonológica junto com o processo 
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Adriana da Silva Gonsalves 

A partir das práticas de letramento exploradas no  
ambiente alfabetizador, podemos concluir que alfabetizar 
e letrar, simultaneamente, trata-se de uma nova proposta 
para que tenhamos alunos, ao final do 3º ano do Ensino 
Fundamental I, com autonomia para usar a leitura e a escrita 
de forma social coerente, ou seja, proficiente. O aluno, ao 
ingressar no mundo letrado torna-se tarefa árdua e até muitas 
vezes desestimulante quando o professor alfabetizador não 
faz referência ao conhecimento prévio sobre a leitura e a 
escrita que este traz tão vivo no seu cotidiano. 

O professor ao resgatar as práticas de letramento, a 
criança passa a compreender o uso da leitura em várias 
esferas da sociedade e por que precisa aprender a ler. 
Tornando, o processo á aquisição desta habilidade se torna 
significativo, deixando de ser vago e dispensável para se 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Graduação Pedagogia Centro 
Universitário Hermínio Ometto 
- UNIARARAS (2008), Pós-
Graduação em Arte Instituto 
Superior de Educação Alvorada 
Plus – ISEAP (2014); Professora 
de Educação Básica na Prefeitura 
de Cotia. Professora de Educação 
Infantil na Prefeitura de São 
Paulo.

de ensinar a ler e escrever com base em história ou orações.
Sobre isto, Carvalho afirma que:
São os chamados métodos analítico-sintéticos, que 

tentam combinar aspectos de ambas as abordagens 
teóricas, ou seja, enfatizar a compreensão do texto desde a 
alfabetização inicial, como é próprio dos métodos analíticos 
ou globais, e paralelamente identificar os fonemas e explicitar 
sistematicamente as relações entre letras e sons, como 
ocorre nos métodos fônicos. (Carvalho, 2008, p. 18)

Se faz necessário, que o professor esteja bem consciente, 
decido a estudar, dedicar -  se e trabalhar com empenho ao 
assumir a responsabilidade de alfabetizar uma turma, visto 
que as crianças possuem formas de aprendizagem diferentes 
e o melhor método para uma criança pode ser ruim para 
outra. Não existe uma receita pronta de como alfabetizar, 
nem estudos que comprovem que um método seja mais 
eficiente que outro. 

Cabe ao professor à responsabilidade de fazer o melhor 
para obter sucesso no processo de alfabetização de sua 
turma.
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tornar prazeroso e necessário. Diferente 
fato ocorre quando a alfabetização se 
caracteriza de forma descontextualizada e 
sem práticas de letramento. Concebendo 
o letramento, não como um método e sim 
como prática de ensino, teremos um novo 
foco na alfabetização voltada à leitura de 
mundo necessária e utilizada pela criança 
dentro e fora da escola, podendo afirmar 
que a instituição cumpriu o seu papel no que 
diz respeito ao aprendizado da leitura pelos 
alunos.

Em seqüência ao registro acima descrito, 
crê-se ser possível concluir ainda, que a 
alfabetização é um processo de ensino/ 
aprendizagem, que tem como objetivo 
propiciar à pessoa a aprendizagem inicial 
da leitura e escrita. Sendo assim, a pessoa 
alfabetizada é aquela que desenvolveu 
competências e habilidades básicas para 
fazer uso da leitura/escrita, para, portanto, 
usa–las com proficiência em seu entorno.

Foi possível observar também que para 
tornar os alunos alfabetizados existem vários 
métodos que podem ser classificados como 
sintéticos, analíticos ou globais.

Os métodos sintéticos são aqueles em que 
o professor começa a ensinar do menor para 
maior, ou seja: das letras para frases, orações 
e textos. Já nos métodos analíticos ou globais 
o professor começa a ensinar pelo caminho 
inverso do maior para o menor, ou seja, dos 
textos ou orações para frases e letras, que 
na escolha do método de alfabetização é 
preciso levar em conta que cada criança tem 
seu ritmo e sua maneira própria de aprender. 
Partindo dessa premissa, a estratégia de 
um professor ensinar uma criança às vezes 

precisa ser diferente a uma outra, porque um 
método pode ser eficaz para alfabetizar uma 
criança, porém, pode não ser eficaz para a 
aprendizagem da outra. 

De acordo com as pesquisas e reflexões, 
não há uma receita pronta de alfabetização, 
é da deferência do professor muito 
estudo, responsabilidade, compromisso, 
amor e dedicação para garantir o direito a 
alfabetização aos educandos na idade certa.
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LUDICIDADE, JOGOS E 
BRINCADEIRAS E SUA RELEVÂNCIA 
NA APRENDIZAGEM
RESUMO: Vivemos em uma sociedade que precisa entender, compreender e vivenciar 
a inclusão escolar com o devido respeito. Não somos todos iguais física, psíquica e 
biologicamente. Isso já nos faz refletir sobre as inúmeras diferenças que o indivíduo possui 
e pensar/repensar na questão das pessoas com deficiência. As deficiências não são doenças 
contagiosas, são ausências e o contato positivo com elas só trazem benefícios para as pessoas 
que as possuem. A sociedade necessita acabar com o preconceito e discriminação, que 
quando realizados causam imenso prejuízo à pessoa com deficiência, causando a exclusão 
por diversas vezes total na vida social. As pessoas com deficiências têm a oportunidade 
e os direitos, previstos em lei, de ter uma vida normal perante a sociedade, precisam ser 
respeitados e compreendidos em seu processo de aprendizagem, o qual possui o seu próprio 
tempo e ritmo. A palavra aprender significa adquirir conhecimento, porém a capacidade 
de aprender já nasce com o ser humano e é desenvolvida ao longo de toda a trajetória 
de vida. Nesse sentido não podemos mencionar, de maneira alguma, que uma pessoa não 
consegue aprender. Ela possui algumas limitações e com estímulo sua aprendizagem vai 
ocorrendo. A inclusão escolar deve ir além da importância da adaptação de rampas, banheiros 
e espaços. Deve haver uma inclusão verdadeira, onde a pessoa com deficiência tenha seu 
desenvolvimento garantido para que possa ultrapassar os muros da escola, refletindo 
positivamente na inclusão social e assim poder viver em uma sociedade moderna como um 
cidadão pleno.
Palavras-Chave: Ludicidade; Lúdico; Jogo; Brincadeira; Educação.
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INTRODUÇÃO

Dos subsídios que podem ser utilizados 
no processo de aprendizagem, o jogo é uma 
das mais importantes, posto que torna o 
processo lúdico facilitando a alfabetização. 

O jogar leva a criança ao exercício 
de tomada de decisões, resolução de 
conflitos, superação de limites e desafios, 
compreende que pode elaborar alternativa 
e possibilidades para a resolução de 
conflitos e problemas, exercita e pratica sua 
criatividade desenvolvendo e construindo 
seu pensamento e visão de mundo tornando-
os cada vez mais complexos.

O presente artigo objetiva traçar um 
panorama destas funcionalidades dos jogos, 
brincadeira e do lúdico como ferramenta 
pedagógico-cognitiva, por meio de análise 
bibliográfica exaustiva de estudiosos deste 
tema.

Conforme Bispo (2009, p. 17):
Do ponto de vista pedagógico,  

percebemos que as brincadeiras auxiliam aos 
educandos a formar conceitos, relacionar 
ideias, estabelecer relações lógicas, 
desenvolver a expressão oral, reforçar 
habilidades sociais e construir seu próprio 
conhecimento, confirmando ser esse o papel 
dos jogos: facilitador no desenvolvimento da 
criança.

CONCEITO DE JOGOS E 
BRINCADEIRAS 

Os jogos e as brincadeiras são valiosas 
ferramentas didáticas facilitadoras do 

desenvolvimento holístico do indivíduo. 
Sob esta ótica Friedmann (1996), Huizinga 
(1938, apud FRIEDMANN) e Santos (2000) 
partilham a ideia de que:

“O jogo é, pois, um “quebra-cabeça” [...] 
mas uma atividade real para aquele que 
brinca”. (FRIEDMANN, 1996, p. 20).

 A autora observa que para a criança que 
brinca o jogo não é apenas uma brincadeira, e 
sim uma ação real, um exercício de ações que 
ela desempenhará no futuro enquanto adulto, 
o jogo é, portanto, uma forma de evolução 
dos processos sociais.  Huizinga1938, apud 
FRIEDMANN, 1996, p. 22) afirma que nesse 
transcurso a criança não tem consciência 
de seu significado e não entende ainda sua 
importância. “O jogo é uma atividade livre, 
conscientemente tomada como não séria 
e exterior à vida habitual, mas ao mesmo 
tempo capaz de absorver o jogador de 
maneira intensa e total.” A criança, portanto, 
não intenciona suas ações e as atividades 
que desenvolve nessa ludicidade é cheia 
de encanto e prazer, o que proporciona a 
internalização de regras e normas, sem que 
estas sejam enfadonhas ou impositivas.

O jogo se equivale à linguagem, pois ambos 
representam a realidade e a transpõem, como 
sua ficção, e é pela atividade lúdica que se 
torna possível o uso de signos e, então, a 
constituição da semiótica; assim, o jogo gera 
o signo cujo valor é dado pela sociedade. 
(EMERIQUE, 1999, p. 188)

Para Santos (2000, p. 161) “[...] o jogo 
com a brincadeira representam recursos 
auxiliares para promover o desenvolvimento 
físico, mental e socioemocional da criança.” 
Por meio destes a criança usa o corpo como 
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brinquedo, desenvolvendo suas capacidades 
físicas, aprende também a dividir e trocar 
experiências e sentimentos. O Referencial 
Curricular Nacional para Educação Infantil 
refere-se à brincadeira: “[...] é uma imitação, 
transformada no plano das emoções e das 
ideias de uma realidade anteriormente 
vivenciada.” (RCNEI, 1998, p.27). 

O jogo é, para a criança, um caminho 
pedagógico de entrada em uma cultura 
singular que existe em um dado momento 
da existência humana, com seus valores 
simbólicos e históricos. A criança apropria-
se do mundo que a cerca por meio de suas 
ações corporais nos jogos, buscando com 
isso conhecer a si mesma, a sociedade 
que a rodeia e a história da humanidade. 
(PARLEBAS,1999, apud RAMOS, 2003, 
p.35).

JOGOS 

Os jogos são recursos lúdicos com 
regras definidas e em diferentes graus 
de complexidade e dificuldade e estes 
alcançam culturas geográficas e sociais 
distintas, diferentes classes sociais e raças 
da mesma forma democrática e possibilitam 
uma interação que outros recursos não 
alcançariam com tanta facilidade.

O jogo não tem fronteiras porque não as 
conhece e se propaga rapidamente como 
o fogo, superando montanhas, desertos e 
bosques; viaja tão puro como a água através 
de rios e oceanos; voa como as nuvens pelo 
ar e se hospeda como a terra em todos os 
povos e países. Jesús Paredes Ortiz (ORTIZ, 
2005, p. 27) 

Ramos, Ribeiro e Santos (2011, p. 
42) relacionam várias contribuições da 
aprendizagem lúdica: 

- As atividades lúdicas possibilitam 
fomentar a formação do autoconceito 
positivo. 

- As atividades lúdicas possibilitam o 
desenvolvimento integral da criança já 
que, através destas atividades, a criança 
se desenvolve afetivamente, convive 
socialmente e opera mentalmente. 

- O jogo é produto de cultura, e seu uso 
permite a inserção da criança na sociedade. 

- Brincar é uma necessidade básica como 
é a nutrição, a saúde, a habilitação e a 
educação. 

- Brincar ajuda as crianças no seu 
desenvolvimento físico, afetivo, intelectual 
e social, pois, através das atividades lúdicas, 
as crianças formam conceitos, relacionam 
ideias, estabelecem relações lógicas, 
desenvolvem a expressão oral e corporal, 
reforçam habilidades sociais, reduzem a 
agressividade, integram-se na sociedade e 
constroem seu próprio conhecimento. 

- O jogo é essencial para a saúde física e 
mental. 

- O jogo permite à criança vivências do 
mundo adulto, e isto possibilita a mediação 
entre o real e o imaginário. 

O jogo é um processo muito sério e 
importante no desenvolvimento infantil, 
impulsiona o aprendizado, sendo para o 
professor, uma importante ferramenta 
pedagógica que possibilita uma infinita 
gama de situações de aprendizagem para 
os exercícios de conceitual, cognitivo, 
emocional e social, além de acessar na 
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criança seus conhecimentos prévios.
Confirmando essa ideia, Callai (1991, p. 

74) ressalta que: 
Na aprendizagem é necessário permitir, 

proporcionar e incentivar o indivíduo; nas 
suas relações, a criança aprende aquilo que 
interessa, o que lhe é necessário, e, por isso, o 
que lhe dá prazer. Sendo assim, a assimilação 
e a acomodação da criança ao meio devem 
ocorrer através do jogo, da aprendizagem 
lúdica. 

Piaget(1971) ressalta que o jogo não 
é apenas uma forma de distração para 
a criança, ou uma forma de canalizar 
energias, mas deve ser visto como canal 
de enriquecimento e desenvolvimento 
intelectual. E Kramer(1992) aponta como 
traço da personalidade infantil a ludicidade, 
por meio do qual a criança exercita a vida.

Reputando o jogo como um exercício da 
vida real pelas crianças, Brougère (1998 p. 
18) aponta que “o jogo é considerado como 
uma atividade que imita ou simula uma parte 
do real; depois, chega-se a pensar que o 
próprio real deve ser compreendido a partir 
da ideia que se faz de jogo”. 

Grando também afirma que:
A Psicologia do desenvolvimento destaca 

que a brincadeira e o jogo desempenham 
funções psicossociais, afetivas e intelectuais 
básicas no processo de desenvolvimento 
infantil. O jogo se apresenta como uma 
atividade dinâmica que vem satisfazer uma 
necessidade da criança, dentre outras, de 
“movimento”, ação. Neste sentido, o jogo 
propicia um ambiente favorável ao interesse 
da criança, não apenas pelos objetos que 
o constituem, as também pelo desafio das 

regras impostas por uma situação imaginará 
que, por sua vez, pode ser considerada 
como um meio para o desenvolvimento do 
pensamento abstrato. (GRANDO, 2000, 
p.20)

O jogo está estreitamente ligado ao 
desempenho social da criança, no jogo 
ela brinca como se já estivesse exercendo 
seu papel social, sendo assim é essencial 
que a criança tenha acesso a situações de 
exercício social por intermédio dos jogos e 
brincadeiras.

Murcia (2005 p. 74) define o jogo como 
ferramenta sem a qual a criança não 
desenvolve suas potencialidades não só na 
área social e cognitiva: 

É um meio de expressão e comunicação 
de primeira ordem, de desenvolvimento 
motor, cognitivo, afetivo e sociabilizador por 
excelência. É básico para o desenvolvimento 
da personalidade da criança em todas as suas 
facetas. Pode ter fim em si mesmo, bem como 
ser meio para a aquisição das aprendizagens. 
Pode acontecer de forma espontânea e 
voluntária ou organizada, sempre que 
respeitado o princípio da motivação. 

O jogo na escola é, portanto, um recurso 
não só educativo, mas de exercício das 
realidades que os educandos enfrentarão na 
vida adulta, indo muito além do viés lúdico 
que se lhe atribui.

De acordo com VYGOTSKY (1991, p. 122):
É na atividade de jogo que a criança 

desenvolve o seu conhecimento do muno 
adulto e é também nela que surgem 
os primeiros sinais de uma capacidade 
especificamente humana, a capacidade 
de imaginar (...). Brincando a criança cria 
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situações fictícias, transformando com 
algumas ações o significado de alguns 
objetos.

Além do que já foi posto o jogo é 
também ferramenta indispensável para o 
exercício criativo, demandando a prática 
da imaginação, do experimentar diversas 
soluções para o mesmo problema, a aceitação 
e a integração com o outro, possibilitando 
um desenvolvimento integral do educando.

Em turmas de alfabetização, é fundamental 
que a aprendizagem lúdica permeie todo o 
processo de construção da aprendizagem 
significativa, ou seja, os jogos e as brincadeiras 
devem estar presentes no cotidiano escolar, 
possibilitando às crianças aprenderem 
com alegria, entusiasmo e motivando-as a 
fazerem o que mais gostam e sabem fazer: 
brincar, emocionar-se, criar, sorrir, sonhar, 
viver coletivamente, aprender e crescer num 
desenvolvimento integral.

O LÚDICO COMO 
ESTRATÉGIA DE 
DESENVOLVIMENTO DA 
APRENDIZAGEM

A pesar de o lúdico, o jogo, a brincadeira 
fazerem parte da prática natural infantil, 
ao entrar na escola ela vai gradualmente 
abandonando essas práticas para adequar-
se aos padrões comportamentais do espaço 
escolar, que raramente faz uso da ferramenta 
lúdica ou incentiva a criança a continuar 
agindo como é natural das crianças, mesmo 
havendo inúmeros estudos que apontam para 
a importância de tais práticas lúdicas, estas 

não são muito utilizada pelos educadores.
As brincadeiras ainda propiciam o 

aperfeiçoamento da oralidade, da escrita 
e ainda permitem a criança relacionar seu 
conhecimento de mundo com os novos 
apreendidos mediante a brincadeira e 
interação com os colegas. De acordo com 
Smole: 

Enquanto brincam, muitas vezes as 
crianças têm consciência do que estão 
aprendendo, do que foi exigido delas para 
realizar os desafios envolvidos na atividade. 
Por isso, pedir que alguma forma de registro 
seja feita após a brincadeira faz com que os 
alunos reflitam sobre suas ações e permite 
ao professor perceber se eles observaram, 
aprenderam e se apropriaram dos aspectos 
mais relevantes que foram estabelecidos 
como metas ao se planejar a brincadeira 
escolhida. (SMOLE, 2000, p.17).

O jogo possibilita o desenvolvimento 
cognitivo com o envolvimento dos sujeitos 
aprendentes, sem que venha com uma carga 
de seriedade e cobrança que é inerente ao 
processo educativo tradicional. O processo 
de aprendizagem torna-se leve, alegre, 
dinâmico e divertido, possibilitando as 
trocas de aprendizado entre os envolvidos 
nos processos de aprendizagem lúdica. 
Bossa (1994) afirma que o jogo é a porta de 
acesso ao saber, pois o conhecimento é uma 
construção pessoal que se relaciona ao fazer 
e o jogo propicia essa construção.

Do ponto de vista cognitivo, significa a via 
de acesso ao saber. No jogo, se faz próprio o 
conhecimento que é do outro, construindo o 
saber. Não pode haver construção de saber 
se não se joga com o conhecimento, pois 
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o saber é a incorporação do conhecimento 
numa construção pessoal relacionada com o 
fazer. (BOSSA, 1994, p. 86)

Uma criança sadia brinca e, dessa forma, 
interage com o mundo e aprende as práticas 
que irá utilizar na vida adulta, construindo 
seu desenvolvimento e suas aprendizagens. 
O brincar permite que a criança reproduza 
esquemas do cotidiano e estruture seus 
valores. Por isso, é importante que a criança 
vivencie nas situações lúdicas os diversos 
papéis possíveis do mundo adulto, para que 
se posicione, ao crescer, como adulto seguro 
de seu papel e de suas ações.

O jogo, como estratégia de intervenção, é 
muito importante mencionar os elementos de 
investigação que essa atividade nos oferece, 
já que é a maneira de nos assegurarmos 
da eficiência dos procedimentos adotados. 
Além do mais, o efeito terapêutico está 
implícito no próprio ato de jogar e, mais 
precisamente, na interpretação do terapeuta, 
quando este, devidamente preparado, pode 
inferir o sentido latente que se mostra no 
jogo, pois ele funciona como uma via de 
expressão metonímica do desejo. No âmbito 
da psicopedagogia, tal interpretação significa 
tornar explícito, ao paciente, os aspectos 
do seu mundo psíquico que incidem como 
obstáculos à aprendizagem. (BOSSA, 1994, 
p. 86)

O brincar, o jogo ou a brincadeira 
organizam-se de forma diversa de acordo 
com a idade cronológica da criança. 
Primeiramente o objeto do qual se utiliza 
para brincar é o próprio corpo, para só então 
utilizar-se do objeto do exterior (brinquedos 
e brincadeiras) e, seguindo essas duas fases, 

começa a se apropriar dos jogos inicialmente 
com regras simples que vão se sofisticando 
com a maturidade da criança. O adulto será 
necessário neste processo para mediar às 
ações e interações da criança com seus pares 
e potencializar o seu desenvolvimento.

O lúdico estimula o aprendizado da criança 
fazendo com que aprendam novos conteúdos 
e práticas diante de novas experiências por 
meio de brincadeiras exercitando-se física e 
cognitivamente.

O lúdico desempenha um papel vital na 
aprendizagem, pois através desta prática 
o sujeito busca conhecimento do próprio 
corpo, resgatam experiências pessoais, 
valores, conceitos buscam soluções diante 
dos problemas e tem a percepção de si 
mesmo como parte integrante no processo 
de construção de sua aprendizagem, que 
resulta numa nova dinâmica de ação, 
possibilitando uma construção significativa 
(PINTO e TAVARES, 2010, p. 233).

Derdyk (1989, p.73) aponta que a ação 
criadora que envolve o jogo possibilita 
uma série de relações que por vezes não 
conseguimos integrar a atividades habituais 
da sala de aula.

A ação criadora conjuga, no presente 
imediato, o futuro e o passado, o projetar e 
o recuar, o avançar e o defender, o imaginar 
e o lembrar. O jogo de futebol pode ser 
um exemplo claro: o jogador tem de ter em 
mente a noção e a memória do espaço físico 
do campo de futebol. Simultaneamente, o 
jogador projeta e imagina jogadas, lances, 
ataques. Mas ao avançar no espaço do 
campo para o ataque, o jogador precisa ter 
em mente a defesa, o recuo, a consciência 



Revista Educar FCE - Abril 2018

810

do campo que existe atrás dele. O jogador, 
ao lançar a bola para um determinado ponto, 
visa o campo como um todo. (DERDYK, 
1989, p.73)

O jogo, minimamente, pode se 
estabelecer como ferramenta de exercício 
e desenvolvimento da atenção, o que é 
fundamental no processo da aprendizagem. 
Kastrup (2004, p. 14) destaca que “o 
mecanismo circular da aprendizagem aponta 
que a atenção é ao mesmo tempo condição 
e efeito de um processo de aprendizagem”. 
O exercício da atenção é fundamental para 
a consolidação da aprendizagem e o jogo 
oferece possibilidades e estratégias que 
estimulam o estado de atenção nas crianças. 
O jogo demanda a atenção, principalmente 
os jogos de estratégia, como no caso do 
xadrez e da dama.

Feijó aponta:
Através do lúdico e de sua história são 

recuperados os modos e costumes das 
civilizações. As possibilidades que o ele 
oferece à criança são enormes: é capaz de 
revelar as contradições existentes entre a 
perspectiva adulta e a infantil quando da 
interpretação do brinquedo; travar contato 
com desafios, buscar saciar a curiosidade 
de tudo, conhecer; representar as práticas 
sociais, liberar riqueza do imaginário 
infantil; enfrentar e superar barreiras 
e condicionamentos, ofertar a criação, 
imaginação e fantasia, desenvolvimento 
afetivo e cognitivo. (1992, p.185)

Ramos, Ribeiro e Santos (2011, p. 42) 
elencam inúmeros benefícios da ludicidade 
nos diferentes processos da aprendizagem:

- As atividades lúdicas possibilitam 

fomentar a formação do autoconceito 
positivo. 

- As atividades lúdicas possibilitam o 
desenvolvimento integral da criança já 
que, através destas atividades, a criança 
se desenvolve afetivamente, convive 
socialmente e opera mentalmente. 

- O jogo é produto de cultura, e seu uso 
permite a inserção da criança na sociedade. 

- Brincar é uma necessidade básica como 
é a nutrição, a saúde, a habilitação e a 
educação. 

- Brincar ajuda as crianças no seu 
desenvolvimento físico, afetivo, intelectual 
e social, pois, através das atividades lúdicas, 
as crianças formam conceitos, relacionam 
ideias, estabelecem relações lógicas, 
desenvolvem a expressão oral e corporal, 
reforçam habilidades sociais, reduzem a 
agressividade, integram-se na sociedade e 
constroem seu próprio conhecimento. 

- O jogo é essencial para a saúde física e 
mental. 

- O jogo permite à criança vivências do 
mundo adulto, e isto possibilita a mediação 
entre o real e o imaginário.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo bibliográfico conclui que o jogo 
utilizado como ferramenta educativa deve adequar-se como 
um recurso para alcançar as finalidades educativas, pois é 
fundamental para o desenvolvimento educativo e social 
infantil, além é claro de exercer seu papel de divertimento.

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

Outro aspecto essencial da ludicidade e do jogo é a 
criatividade, os jogos e brincadeiras são impulsionadores da 
imaginação, dão ao educando um repertório significativamente 
maior para a resolução de problemas, criação, recriação e 
interação social. 

Além dos fatores mencionados, o brinquedo, o brincarem 
e o jogo são ferramentas de exercício e desenvolvimento da 
memória, da linguagem, da atenção, da percepção e de outras 
habilidades que facilitam o processo de aprendizagem e 
possibilitam o desenvolvimento integral nos aspectos físico, 
social, cultural, afetivo e cognitivo.

A equipe educativa deve compreender e conhecer as 
dinâmicas do brincar e, além de usá-las como ferramenta 
de aprendizagem, participar dos processos para que a 
criança sinta que suas ações e interesses são importantes 
e apreciados pelas referências de adulto que participam de 
sua aprendizagem.

Ao organizar um ambiente e adotar atitudes e 
procedimentos de cuidado com a segurança, conforto e 
proteção da criança na instituição, os professores oferecem 
oportunidades para que ela desenvolva atitudes e aprenda 
procedimentos que valorizem seu bem-estar. Tanto a creche 
quanto a pré-escola precisam considerar os cuidados com a 
ventilação, insolação, segurança, conforto, estética e higiene 
do ambiente, objetos, utensílios e brinquedos (BRASIL,1998, 
p.51).
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LUDOPEDAGOGIA: UM OLHAR 
SOBRE A CRIANÇA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
RESUMO: Essa pesquisa buscará discutir como o brincar pode desempenhar um importante 
papel para o amadurecimento cognitivo e social das crianças que frequentam a Educação 
Infantil, especificadamente a etapa da Pré-escola, mas também investigará como a ludicidade 
se paraleliza ao desenvolvimento da aprendizagem das crianças mesmo antes de ingressarem 
na escola. Para tanto, se fará uma análise sobre como se estrutura a Educação Infantil 
brasileira, como as crianças se desenvolvem nesse período considerando-se a perspectiva 
de uma educação integral e, ainda, sobre as ideias e conceitos teóricos que legitimam um 
trabalho ludopedagógico, abordando alguns pensadores que influenciam na pedagogia atual, 
destacando a utilização do brincar enquanto método para melhorar a realização das atividades 
escolares, tendo em vista que o brincar compõe naturalmente nosso desenvolvimento social 
e pode potencializar o desenvolvimento de múltiplas inteligências por parte das crianças, 
quando inseridos no currículo escolar de maneira a ampliar as metodologias aplicadas nas 
diferentes áreas do saber.

Palavras-Chave: Brincar; Educação; Infância; Metodologia; Ludicidade.
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INTRODUÇÃO

A produção desse trabalho baseou-
se em uma pesquisa bibliográfica e em 
reflexões acerca de teorias que enriquecem 
as discussões e problematizações relativas 
ao aprendizado das crianças durante a 
Educação Infantil, analisando principalmente 
ideias que fundamentam a aplicação da 
ludicidade nesse processo, seja como parte 
do desenvolvimento humano ou como 
prática pedagógica utilizada.

O brincar é uma atividade lúdica que 
desperta prazer, e sendo também uma 
metodologia, o brincar precisa estar bem 
planejado para atender às necessidades 
dos alunos e às demandas do transcurso de 
escolarização, isto é, propor a propagação 
dos diferentes conteúdos que compõem 
o currículo a ser trabalhado, desafiando 
os alunos a mobilizarem os saberes que já 
possuem a fim de ampliá-los. Por isso, esse 
trabalho tem os seguintes objetivos com 
relação à ludicidade.

Estimular reflexões acerca da importância 
de se utilizar uma metodologia lúdica para 
oportunizar e melhorar o amadurecimento 
emocional, social e cognitivo das crianças 
dentro do ambiente escolar, traçando ideias 
que possam favorecer o uso constante dessa 
metodologia. 

Estudar a estrutura da educação infantil 
e o desenvolvimento das crianças que a 
freqüentam;

Analisar o brincar enquanto metodologia 
a ser utilizada;

Investigar os benefícios que a 
Ludopedagogia pode proporcionar ao 

desenvolvimento da aprendizagem escolar e 
sociocultural das crianças.

Compreendendo-se que o brincar como 
um singular trabalho pedagógico que 
promove a aprendizagem das crianças 
em diferentes áreas do saber, se torna 
necessário investigar e relacionar ideias, 
fomentando uma reflexão que influencie 
na formação inicial ou continuada dos 
educadores enquanto lhes propõem avaliar 
a própria atuação e também lhes oportuniza 
o momento para constituir um planejamento 
que amplia a capacidade de aprendizagem 
de seus educandos utilizando-se de práticas 
lúdicas.

Dessa forma, analisar o brincar como 
prática pedagógica se constitui de 
reflexões correlatas ao amadurecimento 
humano, entendendo que a ludicidade e 
a interação sociocultural promovidas nos 
contextos de brincar, quando atreladas ao 
período de escolarização podem ampliar o 
processamento cognitivo das crianças.

A compreensão de que o brincar 
possa favorecer a maturação cognitiva e 
sociocultural dos educandos e que uma 
metodologia lúdica possa favorecer o 
aprendizado das crianças já na Educação 
Infantil, torna possível questionar:

Como se estrutura a nossa Educação 
Infantil?

De qual forma o brincar pode estimular 
as habilidades cognoscíveis das crianças e 
favorecer o aprendizado das mesmas?

Quais características da ação docente 
favorecem a utilização de uma prática 
ludopedagógica?
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UM OLHAR SOBRE A 
CRIANÇA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

À primeira fase da Educação Básica Nacional 
dá-se o nome de Educação Infantil, e nesse 
período atendem-se as crianças entre 0 e 5 
anos de idade tendo por objetivo a formação 
integral das mesmas, ou seja, a promoção 
de práticas educativas que garantam o 
desenvolvimento socioemocional, cognitivo 
e físico de todas.

O direito a essa primeira etapa de nossa 
educação está garantido no artigo 29 da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 
9394/96), e a há documentos como o 
Referencial Curricular para a Educação Infantil 
e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil que norteiam a realização 
do trabalho pedagógico a ser desenvolvido 
nas escolas de Educação Infantil.

Segundo as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil, a 
proposta pedagógica das escolas entre 
outros princípios deve basear-se:

A educação em sua integralidade, 
entendendo o cuidado como algo 
indissociável ao processo educativo;A 
indivisibilidade das dimensões expressivo-
motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, 
estética e sociocultural da criança; (BRASIL, 
2010, p. 19).

A Educação Infantil no Brasil é dividida em 
duas etapas, sendo a primeira fase a creche 
(que atende crianças entre 0 e 3 anos de 
idade) e a segunda a pré-escola (que atende 
crianças de 4 a 5 anos e 11 meses de idade). 

Essas crianças são muito pequenas ou 
pequenas e estão naquilo que se denomina 
como primeira infância, período essencial 
de desenvolvimento do ser humano, 
pois envolve a maturação e aquisição de 
habilidades que serão preponderantes para 
a vida adulta de todos os sujeitos.

Logo, no decorrer desse período as crianças 
devem ser atendidas por educadores com 
formação pedagógica que realizem práticas 
que favoreçam a construção de hipóteses 
e saberes sobre o mundo, ampliando o 
amadurecimento delas quanto à capacidade 
de aprender, de respeitar o corpo, o seu 
e o do outro, e de relacionar-se em seus 
ambientes sociais.

Diante disso, vê-se que a educação infantil 
envolve dois processos importantes: o cuidar 
e o educar, cujos precisam ser realizados de 
forma conjunta entre os educadores e demais 
profissionais envolvidos na comunidade 
escolar (gestores, auxiliares, cozinheiros, 
faxineiros), garantindo uma integração 
dessas ações, mesmo porque ao realizar 
qualquer atividade (de alimentação, de 
troca ou lúdica) se está concomitantemente 
cuidando e educando a criança.

Ainda que o cuidar exija em algumas 
situações habilidades e instrumentos 
externos à prática pedagógica em si, é 
essencial compreendê-lo como parte 
fundamental da educação, tendo em vista 
que para cuidar de uma criança mobilizam-
se diferentes conhecimentos e profissionais. 

Assim, é extremamente importante que 
as escolas de Educação Infantil realizem 
de forma integrada esses processos de 
educar e cuidar, preocupando-se em não  
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distingui-los e nem hierarquizar os 
profissionais responsáveis por essas ações.

Com relação a esses apontamentos o 
Referencial Curricular para a Educação 
Infantil diz:

Educar significa, portanto, propiciar 
situações de cuidados, brincadeiras 
e aprendizagens orientadas de forma 
integrada e que possam contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades infantis 
[...]; Para se atingir os objetivos dos 
Cuidados com a preservação da vida e com o 
desenvolvimento das capacidades humanas, 
é necessário que as atitudes e procedimentos 
estejam baseados em conhecimentos 
específicos sobre o desenvolvimento 
biológico, emocional, e intelectual das 
crianças; Para brincar é preciso que as 
crianças tenham certa independência para 
escolher seus companheiros e os papéis que 
irão assumir no interior de um determinado 
tema e enredo, cujos desenvolvimentos 
dependem unicamente da vontade de quem 
brinca. (BRASIL, 1998, vol. I, p. 23-7). 

Nesse sentido, na educação infantil 
as crianças devem ser estimuladas a 
se desenvolverem através de práticas 
que envolvam o cuidado, o brincar e as 
aprendizagens que integram seus contextos 
sociais e culturais, além de fornecer à 
proximidade com elementos de diferentes 
linguagens, de modo a potencializar a 
maturação das crianças quanto às habilidades 
cognitivas, sociais, físicas e emocionais, 
garantindo-lhes uma formação integradora 
que preze pela construção da autonomia, mas 
também por um amadurecimento saudável.

O Referencial também diz que:

A instituição de educação infantil 
deve tornar acessível a todas as crianças 
que a frequentam, indiscriminadamente, 
elementos da cultura que enriquecem o seu 
desenvolvimento e inserção social. Cumpre 
um papel socializador, propiciando o 
desenvolvimento da identidade das crianças, 
por meio de aprendizagens diversificadas, 
realizadas em situações de interação 
(BRASIL, 1998, p. 23).

E com relação à relevância do Brincar o 
Referencial acrescenta:

No ato de brincar, os sinais, os gestos, 
os objetos e os espaços valem e significam 
outra coisa daquilo que aparentam ser. 
Ao brincar as crianças recriam e repensam 
os acontecimentos que lhes deram 
origem, sabendo que estão brincando. 
Nas brincadeiras, as crianças transformam 
os conhecimentos que já possuíam 
anteriormente em conceitos gerais com os 
quais brinca. (BRASIL, 1998, p.27)

Nesse contexto, o educador é o mediador, 
devendo auxiliar e estimular as crianças a 
explorarem o mundo a sua volta, construindo 
hipóteses sobre ele. E, nesse, sentido, deverá 
buscar práticas lúdicas, de brincadeira e 
movimento, que explorem a socialização 
das crianças, enquanto propiciam a elas uma 
formação integradora.

Ao abordar sobre as tarefas cabidas ao 
docente durante a Educação Infantil, o 
Referencial Curricular traz os seguintes 
apontamentos:

O trabalho direto com crianças pequenas 
exige que o professor tenha uma competência 
polivalente. Ser polivalente significa que ao 
professor cabe trabalhar com conteúdos 
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de naturezas diversas que abrangem 
desde cuidados básicos essenciais até 
conhecimento específico provenientes das 
diversas áreas do conhecimento. (BRASIL, 
1998, p. 39).

A LUDOPEDAGOGIA E 
SUA RELAÇÃO COM A 
APRENDIZAGEM

Historicamente o ato de ensinar 
foi compreendido como processo de 
transmissão de conhecimentos, sendo o 
aluno um membro passivo e o professor o 
transmissor. Atualmente sabe-se que não há 
ensino sem aprendizagem, e que essa não 
ocorre sem a transformação do percurso de 
busca de conhecimentos, onde o professor 
será apenas um facilitador e o aluno a agente 
inicial da busca.

Essa ideia tornou o educando um desafio 
à competência do professor. Seu interesse é 
o princípio da construção da aprendizagem, 
suas experiências e descobertas a força 
motriz de seu progresso e o professor o 
gerador de situações de estímulos eficazes. 

Nesse contexto o lúdico ganha importância 
como ferramenta ideal à aprendizagem, 
pois propõe a estimulação do interesse 
discente. E assim, as situações que envolvem 
brinquedos, brincadeiras e jogos se tornam 
fundamentais para o sucesso na evolução da 
escolarização das crianças.

Ressaltando a relevância do jogo, seja  
como o brincar ou como o processo 
simbólico que realizamos durante nosso 
desenvolvimento humano, Piaget coloca: 

É pelo fato de o jogo ser um meio tão 

poderoso para a aprendizagem das crianças 
que em todo o lugar onde se consegue 
transformar o jogo a iniciativa da leitura ou 
da ortografia, observa-se que as crianças se 
apaixonam por essas ocupações tidas como 
maçantes. (APUD ALMEIDA, 1978, p. 21).

Nossas crianças vivem em constante 
evolução, e neste processo realizam, a cada 
instante, novas descobertas e exploração 
de habilidades. Portanto, a brincadeira 
infantil é uma forma de ela sanar suas 
necessidades interiores, não sendo atraída 
por forças externas inerentes aos jogos e 
brincadeiras, mas por uma interna, que busca 
no meio exterior, formas que satisfaçam 
as necessidades de seu desenvolvimento. 
(ALMEIDA, 1978, p. 22).

Existem aspectos nos quais a  
metodologia lúdica pode ser ineficaz, por 
exemplo, se não estiver ligada às necessidades 
dos educandos, assim, em qualquer fase da 
educação a criança deve ser estimulada e 
envolvida em situações de brincar ou jogar 
que atendam suas especificidades cognitivas 
e etárias, procurando sempre ampliar seu 
desenvolvimento.

Considerando tais apontamentos, 
Friedmann (1996) destaca o caráter dinâmico 
das brincadeiras e jogos, ressaltando como 
podem ser transformados ou adaptados em 
contextos diversos. A autora também afirma 
que:

Acredito no jogo como uma atividade 
dinâmica, que se transforma de um contexto 
para outro, de um grupo para outro: daí a sua 
riqueza. Essa qualidade de transformação 
dos contextos das brincadeiras não pode ser 
ignorada. (1996, P.20).



Revista Educar FCE - Abril 2018

819

O brincar, em sentido integral, é o 
meio mais eficiente de estimulação da 
intelectualidade, mas as situações didáticas 
que envolvem o lúdico só alcançarão êxito 
se forem centradas no indivíduo, pois 
qualquer jogo ou brincadeira pode ser usado 
para muitas crianças, mas seu efeito sobre a 
inteligência será sempre pessoal e impossível 
de ser generalizado. 

Será brincando que se estabelecerá a 
relação do lúdico com a aprendizagem, 
“deixando de lado a concepção bancária 
de ensino, partindo para uma pedagogia 
problematizadora", que envolva os alunos 
em diversas situações de aprendizagem, 
onde eles aprendam brincando ou jogando 
e sentindo prazer ao fazê-lo. (FREIRE, 1987, 
p.71). 

Ao brincar o indivíduo pode ser quem 
quiser, liberando seus desejos mais íntimos, 
fazendo um elo entre o mundo inconsciente 
em que gostaria de viver e o que vive. 
Socialmente, pode adquirir, através das 
brincadeiras e jogos, as regras sem qualquer 
estrutura alienante, pois ele participa da 
elaboração delas. (ANTUNES, 1998).

Dentro da escola podem existir  
diferenças nas brincadeiras e jogos para 
crianças alfabetizadas e as que estão 
no processo. Mas para todas devem-se  
mostrar as relações entre os significantes 
(registros) e os significados (objetos). 
Piaget (APUD ALMEIDA, 1978) destaca 
quatro etapas que nos jogos delineiam  
essas relações: os índices (pegada = passeio), 
os sinais (apito), os símbolos (fotos) e os signos  
(letras e números).

OS BENEFÍCIOS DA 
LUDOPEDAGOGIA

As brincadeiras e jogos propiciam uma 
excitação mental, fortificando a capacidade 
intelectual, além do que, com o lúdico como 
método pedagógico pode-se desenvolver 
fundamentos necessários à aprendizagem, 
tais como memória, observação, atenção, 
raciocínio, contribuindo ainda para a 
desinibição, fazendo cair barreiras ou 
complexos, devido à naturalidade do método.

Relembremos Piaget:
Jogando, elas chegam a assimilar às 

realidades intelectuais, que sem isso 
permanecem exteriores a inteligência infantil. 
É por isso que, pela própria evolução interna, 
os jogos das crianças se transformam pouco 
a pouco em construção adaptada exigindo 
sempre mais trabalho efetivo, a ponto de, 
nas classes pequenas de uma escola ativa, 
todas as transições espontâneas ocorrerem 
entre os jogos e o trabalho [...]. (APUD 
ALMEIDA,1978, p. 158)

Através de situações de brincar as crianças 
irão descobrir novos materiais e adaptá-los 
segundo o cotidiano no qual vive, sendo que 
do mesmo modo irão aumentar o repertório 
de palavras e formas de expressão, aqui 
revelamos o quanto as dinâmicas podem 
ajudar o indivíduo.

Para Kishimoto, as brincadeiras e jogos 
tradicionais desempenham um fundamental 
papel no crescimento das crianças, isso por 
que:

O jogo tradicional infantil é um tipo de 
jogo livre, espontâneo, no qual a criança 
brinca pelo prazer de fazer. Por pertencer 



Revista Educar FCE - Abril 2018

820

a categoria de experiências transmitidas 
espontaneamente conforme motivações 
internas da criança, ele tem um fim em si 
mesmo e preenche a dinâmica da vida social, 
permitindo alterações e criações de novos 
jogos. (KISHIMOTO, 1993, P. 16)

AS PRÁTICAS LÚDICAS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL: O 
BRINCAR E AS AULAS DE 
MOVIMENTO 

Como visto, é na educação infantil que 
os sujeitos aprendem a aprender, sendo 
expostos cotidianamente a situações de 
aprendizagem, de convívio social e de 
experimentação, principalmente quando 
estão inseridas em situações lúdicas.

Neste momento, se pode destacar o quão 
importante é o brincar para a Educação 
Infantil, e como as atividades de movimento 
também promovem um trabalho com a 
expressão corporal e a cultura infantil através 
de brincadeiras e jogos.

 AS ATIVIDADES LÚDICAS 
E SUAS CONTRIBUIÇÕES 
PARA O AMADURECIMENTO 
COGNITIVO E SOCIAL DAS 
CRIANÇAS

Mesmo antes do período escolar a criança 
já utiliza atividades lúdicas para o seu 
aprimoramento cognitivo, em busca de uma 
assimilação de sua realidade. E ao longo da 
infância, Jean Jacques Rousseau, iniciador da 

revolução romântica, demonstrou que uma 
criança pode ter diferentes maneiras de ver, 
de pensar, de sentir e que ela não aprende 
nada senão através da conquista ativa. 

Na verdade, nas brincadeiras e jogos em 
que estão persuadidas, mesmo que não 
se trate apenas de brincar, os pequenos 
sofrem sem se queixarem, rindo do que 
nunca sofreriam sem derramar torrentes de 
lágrimas. (TAILLES, 1992)

Para Henri Wallon, nessa fase a imitação 
será a origem da representação que a 
criança faz do mundo, como serão também 
as brincadeiras simbólicas que envolvem 
diferentes jogos. 

Para Wallon:
O adulto batizou de brincadeira todos os 

comportamentos de descoberta da criança. 
Os adultos brincam com as crianças e é 
ele inicialmente o brinquedo, o expectador 
ativo e depois o real parceiro. Ela aprende, 
a compreender, dominar e depois produzir 
uma situação específica distinta de outras 
situações. (2004.p.98) 

A análise que realizou sobre o psiquismo 
infantil teve como base a interação social, 
o que também é feito por Vygotsky, que 
distinguiu a atividade simbólica por meio da 
interiorização, colocando que nas atividades 
lúdicas a criança irá utilizar elementos 
adquiridos na sua interação sociocultural. 
(TAILLES, 1992)

Conforme as ideias de Vygotsky, uma 
criança de 3 anos vê o brincar como uma 
situação verdadeira, já que não percebe 
a divisão entre o real e o imaginário, já 
as crianças em período de alfabetização 
conseguem estabelecer essa dicotomia entre 
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realidade e imaginação, criando relações 
entre significado e significante, logo, o 
brincar para elas terá uma função totalmente 
diferente. 

Dessa forma, é importante as crianças 
receberem estímulos diferentes a cada fase 
de desenvolvimento, sendo incentivadas a 
avançar em seus estágios de amadurecimento 
cognitivo. 

Segundo Vygotsky, o brincar pode ser 
preponderante para esse amadurecimento, 
mesmo por que:

O brinquedo cria uma zona de 
desenvolvimento proximal na criança. No 
brinquedo, a criança sempre se comporta 
além do comportamento habitual de sua 
idade, além de ser comportamento diário. No 
brinquedo é como, se ela fosse maior do que 
é na realidade. (VYGOTSKY, 1998, p. 134).

E, além disso, “Ao brincar, a criança 
assume papéis e aceita as regras próprias da 
brincadeira, executando, imaginariamente, 
tarefas para as quais ainda não está apta ou 
não sente como agradáveis na realidade”. 
(VYGOTSKY, 1998)

Divergindo em alguns pontos das ideias  
de Vygotsky, principalmente quanto 
à interação social ser o principal fator 
do desenvolvimento psíquico infantil, 
Piaget analisou todo o desenvolvimento 
psicogenético do ser humano, afirmando que 
na medida em que a criança se desenvolve, 
adquirindo mais imagens, acomodando-as e 
reconstruindo-as, os jogos se tornam mais 
significativos, e pouco a pouco vão exigindo 
mais trabalho efetivo dela e garantindo a 
constituição da sua personalidade.

Para Piaget (1978), a ludicidade está 

inserida em cada manifestação da construção 
da inteligência e, logo, está relacionada às 
etapas de amadurecimento cognitivo e, por 
isso, cada etapa pode ser ligada diretamente 
a uma atividade lúdica, a qual pode acontecer 
do mesmo modo para todos os sujeitos.

Desde o nosso nascimento passamos por 
diferentes etapas de desenvolvimento, cujo é 
contínuo e envolve uma relação linear entre 
diferentes estágios, por isso, a passagem por 
cada um, garante à criança a aquisição de 
novas habilidades necessárias a sua evolução 
cognitiva.

Ao estudar tal como se desenvolve tal 
processo, Piaget (1978) organizou o mesmo 
em quatro etapas, as quais ele descreve:

Os períodos de desenvolvimento estão 
funcionalmente relacionados e fazem parte 
de um processo contínuo. As faixas etárias 
para cada período são idades médias nas 
quais as crianças geralmente demonstram as 
características de pensamento de período. 
(PIAGET, 1978 p.12).

Para Tizuko Morchida Kishimoto a 
brincadeira ou jogo é sempre uma ferramenta 
importantíssima para aprendizagem das 
crianças, já que estas aprendem de forma 
espontânea ao brincar, fazendo com que 
o brinquedo passe a ter um significado 
essencial para sua formação e aprendizado.

A autora diz ainda que:
O uso de brinquedo/jogo educativo com 

fins pedagógicos remete-nos para a relevância 
desse instrumento para situações de ensino-
aprendizagem e de desenvolvimento infantil. 
Se considerarmos que a criança pré-escolar 
aprende de modo intuitivo, adquire noções 
espontâneas, em processos interativos, 
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envolvendo o ser humano inteiro com suas 
cognições, afetividade, corpo e interações 
sociais, o brinquedo desempenha um papel 
de grande relevância para desenvolvê-la 
(KISHIMOTO, 1997, p. 36). 

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

O brincar é uma atividade natural para a 
criança, é também espontânea e necessária 
para a construção de sua personalidade, a 
qual se estrutura conforme vivencia suas 
primeiras experiências de socialização. 
Dessa forma, o jogo infantil se constitui como 
uma ferramenta extremamente importante 
para a maturação do sujeito, e ainda como 
um instrumento para a construção do 
conhecimento.

Segundo Machado: 
Brincar é também um grande canal 

para o aprendizado, senão o único canal 
para verdadeiros processos cognitivos. 
Para aprender precisamos adquirir certo 
distanciamento de nós mesmos, e é isso o 
que a criança pratica desde as primeiras 
brincadeiras transicionais, distanciando-se 
da mãe. Através do filtro do distanciamento 
podem surgir novas maneiras de pensar e de 
aprender sobre o mundo. Ao brincar, a criança 
pensa, reflete e organiza-se internamente 
para aprender aquilo que ela quer, precisa, 
necessita, está no seu momento de aprender; 
isso pode não ter a ver com o que o pai, o 
professor ou o fabricante de brinquedos 
propõem que ela aprenda. (2003, p. 37)

Ao brincar ou jogar a criança interage 
com situações espontâneas e desafiadoras, 

onde troca saberes e experiências com o 
outro, aprendendo a socializar, a reorganizar 
mentalmente suas experiências e desenvolver 
sua criatividade e percepção visual e motora. 

Além disso, através de um trabalho 
educativo lúdico, a criança é estimulada a 
ser autônoma, a pesquisar, deduzir ou fazer 
inferências e, ainda, a concluir suas ideias.

As brincadeiras, os brinquedos e os jogos 
compõem o que Brougère  (1998) define 
como cultura lúdica, a qual se constitui de 
fato pela interação da criança com o objeto 
(o jogo ou o brinquedo), assim, se destaca 
o quão é importante que essa cultura seja 
estabelecida dentro escola para gerar práticas 
e procedimentos que garantam momentos 
de brincar para as crianças.

O autor também ressalta a importância 
que o brinquedo pode desempenhar durante 
essa etapa de escolarização e crescimento 
da criança, já que seu uso representa uma 
experiência concreta que enriquece o 
repertório de signos e imagens memorizados 
pela criança. Brougère também acrescenta 
sobre a variedade que pode decorrer das 
escolhas didáticas de cada escola, pois:

O lugar dos jogos livres em relação aos 
jogos dirigidos varia muito de uma creche 
a outra. Os membros do estabelecimento 
organizam atividades dirigidas, trabalhos 
manuais, por exemplo, em função de seus 
interesses e competências. (BROUGÈRE, 
1998, p. 184).

Nesse contexto, pode se destacar como 
a rotina tende a ser imprescindível na 
Educação Infantil enquanto um instrumento 
de trabalho pedagógico que proporciona 
ao professor e à escola a organização das 
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atividades da sala de aula, garantindo a 
variação e a continuidade das atividades 
desenvolvidas, tornando-as mais claras e 
fáceis de serem assimiladas pelos alunos.

Durante a Educação Infantil (e em outras 
modalidades do ensino) essa organização 
possibilitará ao professor a preocupação 
em realizar atividades e brincadeiras que 
visam um mesmo objetivo, mas que são 
desenvolvidas de formas diferentes, logo, 
ela se torna a garantia de um trabalho bem 
planejado, que foca a aprendizagem do 
aluno, sem tornar maçante esse processo. 

Tudo isso ocorre porque dentro da rotina 
que a escola e o professor constroem 
eles podem (e devem) estabelecer o bom 
aproveitamento dos horários e exploração 
dos espaços disponíveis.

Entretanto, para que a cultura do brincar 
se estabeleça é necessário que a escola 
e comunidade compreendam que esta é 
uma atividade tão importante quanto às de 
linguagem e matemática porque jogando 
ou brincando a criança terá uma formação 
integral, quer dizer, se desenvolve social, 
cultural e emocionalmente.

Como já visto em outras passagens do 
texto, enquanto joga o indivíduo desenvolve 
seu cognitivo, ativa o domínio de suas 
inteligências e é estimulado com relação 
ao seu emocional e sua sensibilidade, 
aprendendo de forma lúdica a lidar com seus 
sentimentos, autonomia que garantirá sua 
formação adulta. 

Assim, é no jogo que a criança de fato se 
torna protagonista da ação educativa, sendo 
motivado e estimulado de diferentes formas 
a fim de garantir seu pleno desenvolvimento, 

que integra sua saúde física, intelectual e 
emocional. 

Essa é uma tríade que garante a educação 
integral das crianças, ou seja, possibilita 
uma prática educativa que promove a sua 
formação física, social, afetiva, motora, 
lingüística, sensorial e cognitiva.

Logo, o planejamento na Educação 
Infantil deve ter como norte formar pessoas 
sensíveis, criativas, inventivas e capazes de 
criações críticas.

Todavia, para concretizar esse 
planejamento, será necessário romper 
com as práticas educativas tradicionais 
que proporcionam uma educação rígida, 
classificatória, individualista e exclusiva, 
deixando de valorizar os conteúdos que 
somente reproduzem teorias sem que 
haja espaço para o brincar, a inferência, a 
hipótese, o questionamento, a crítica e, por 
fim, a criatividade.

 Diante de tal contexto, o educador que 
atua na Educação infantil não pode adotar 
uma postura pedagógica tradicional e rígida 
e tampouco ser omisso quanto às inúmeras 
possibilidades de recursos que pode utilizar 
em sala de aula, os quais vão muito além de 
lápis, caderno, giz, lousa e borracha. 

Da mesma forma, deve reconhecer 
que o “deixar brincar” também precisa 
ser observado, dirigido e problematizado, 
criando vínculos que fortaleçam o jogo como 
atividade educativa. Nessa perspectiva, 
o educador infantil não só observa suas 
crianças brincando ou oferta-lhes objetos 
(brinquedos), mas interage com elas 
questionando e estimulando-lhes social 
e mentalmente para que desenvolvam a 
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própria aprendizagem, reformulando e 
ampliando seus saberes.

Além disso, nesses momentos o educador 
também poderá realizar avaliações que tanto 
indicam sobre o aprendizado de cada criança, 
quanto orientam sobre como melhorar 
sua prática e definir novas propostas de 
planejamento. 

Esses elementos qualificam e ressaltam 
a importância das atividades dirigidas, nas 
quais o educador realiza encaminhamentos 
que ampliam a condição psicomotora e 
cognitiva dos alunos, um processo ativo que 
promove a reinterpretação do mundo em 
que se vive e estimula a produção de novos 
saberes.

E, de acordo com Borba (2006, p. 38), 
É importante enfatizar que o modo 

próprio de comunicar do brincar não se 
refere a um pensamento ilógico, mas a 
um discurso organizado com lógica e 
características próprias, o qual permite que 
as crianças transponham espaços e tempos 
e transitem entre os planos da imaginação 
e da fantasia explorando suas contradições 
e possibilidades. Assim, o plano informal 
das brincadeiras possibilita a construção e a 
ampliação de competências e conhecimentos 
nos planos da cognição e das interações 
sociais, o que certamente tem consequências 
na aquisição de conhecimentos nos planos 
da aprendizagem formal.

ATIVIDADES DE MOVIMENTO 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
O DESENVOLVIMENTO DA 
PSICOMOTRICIDADE

Na educação infantil, a presença do 
brincar enquanto área de aprendizagem se 
dá principalmente por meio das atividades 
de movimento, a qual compõe a grade de 
disciplinas a serem cumpridas nesse período 
da educação básica.

De acordo com Negrine (1995) as  
atividades dirigidas de brincar podem 
ser entendidas como uma metodologia 
que instrumentaliza o movimento dos 
sujeitos, por isso, pode ser definida como 
psicomotricidade e para o autor:

A educação psicomotora é um a 
técnica, que através de exercícios e 
jogos adequados a cada faixa etária leva 
a criança ao desenvolvimento global de 
ser. Devendo estimular, de tal forma, 
toda um a atitude relacionada ao corpo, 
respeitando as diferenças individuais (o ser 
é único, diferenciado e especial) e levando 
a autonomia do indivíduo como lugar de 
percepção, expressão e criação em todo seu 
potencial. (NEGRINE, 1995, p. 15).

Dessa forma:
O objetivo central da educação 

pelo movimento é contribuir para o 
desenvolvimento psicomotor da criança, da 
qual depende, ao mesmo tempo, a evolução 
de sua personalidade e o sucesso escolar. 
(LE BOULCH,1984, p. 24).

Entendendo que o Movimento é uma 
parte essencial da vida humana, reitera-se 
a necessidade dessas atividades comporem 
a formação dos indivíduos, principalmente 
em uma educação integradora que busque 
promover uma formação de qualidade. Para 
Filgueiras:

Um trabalho com o movimento contribui 
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com as questões atitudinais, com a 
capacidade de se relacionar com o outro, 
dialogar e resolver problemas, o que 
sempre acontece em contextos de jogos e 
brincadeiras. As atividades coletivas e jogos 
em grupo reúnem situações extremamente 
produtivas para o desenvolvimento da 
capacidade de diálogo, de respeito ao outro 
e proporcionam momentos de prática e 
consciência das regras. (FILGUEIRAS, 2002, 
P. 5).

Sabe-se que a motricidade na primeira 
infância está inteiramente ligada à dimensão 
subjetiva, ou seja, é usada para expressar as 
necessidades e desejos, e isso ocorre não só 
com os bebês, mas também com as crianças 
pequenas, principalmente quando estão 
brincando.

Conforme se desenvolve e interage com 
o ambiente onde vive por intermédio de 
atividades básicas ou ainda quando brinca, 
salta, pula, corre ou manuseia objetos de 
diferentes tamanhos e espessuras, a criança 
vai amadurecendo sua autonomia motora.

Em um contexto de formação, as práticas 
de movimento não podem ser compreendidas 
apenas como deslocamento, mas também 
como as situações que permitem às crianças 
reconhecerem o próprio corpo, interagir com 
outros corpos e objetos, além de explorar 
a linguagem corporal para externar suas 
necessidades e sentimentos.

Dentro do ambiente escolar, os  
educadores precisam preocupar-se em 
não utilizar em demasia atividade que 
podem tolher a liberdade da criança quanto 
a movimentar-se, isso porque, muitas 
vezes, preocupando-se com a disciplina 

os educadores estabelecem uma rotina de 
atividades que controlam e minimizam os 
movimentos por parte da criança, acreditando 
que tais práticas irão ampliar o nível de 
concentração e atenção das mesmas, quando 
na verdade, as atividades de movimento 
tendem a ampliar a capacidade de aprender 
das crianças, e inibi-las pode resultar em 
crianças apáticas e sem o controle do próprio 
corpo.

 O MOVIMENTO NA PRÉ-
ESCOLA (CRIANÇAS ENTRE 3 
E 5 ANOS)
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Luciene Almeida Costa

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da pesquisa ficou destacado que não é coerente 
tratar a metodologia lúdica como um elemento estranho ao 
processo de escolarização das crianças, uma vez que essa 
representa uma importante ferramenta para a garantia do 
sucesso do desenvolvimento delas, nesse processo.

Na verdade, a pesquisa tornou evidente a compreensão de 
que ao brincar a criança recebe estímulos para desenvolver-
se integralmente, ou seja, através das interações com outras 
crianças e objetos envolvidos nas atividades lúdicas a criança 
desenvolve-se social, emocional, físico e cognitivamente.

Nesse sentido, o desenvolvimento cognitivo será bastante 
favorecido e as crianças conseguirão assimilar diferentes 
conteúdos (escolares ou não) com maior facilidade.

Graduada em Pedagogia /Artigo 
apresentado como requisito 
parcial para aprovação do 
Trabalho de Conclusão do Curso 
de Especialização.

Na fase Pré-escola é comum que as crianças ainda 
apresentem certos traços lúdicos de desenvolvimento da 
motricidade, assim, algumas vezes se distraem da realização 
de uma atividade e começam a fazer gestos ou a brincar com 
qualquer objeto que tenham por perto.

É também nesse momento que a criança amplia seu 
repertório de movimentos, tornando alguns mais precisos 
e sofisticados, principalmente naquelas atividades que 
envolvem encaixe de pequenas peças, recorte com a tesoura 
e a colagem.

A criança nessa etapa de vida começa a apresentar um 
maior controle de seus movimentos, a impulsividade típica 
nos bebês é superada, e surge a habilidade de manter-se 
em uma mesma posição por mais tempo, já consegue se 
concentrar e até planejar suas ações futuras.

Diante disso, se reitera a importância de uma prática 
psicomotora, que ainda na primeira infância estimula o 
movimento e o conhecimento sobre o próprio corpo. 

Nesse período de desenvolvimento da criança, ela sofrerá 
grande influência do meio social em que vivem, as práticas 
culturais e sociais serão preponderantes para a construção 
de seu repertório e capacidade de movimentos.
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Considerando tais reflexões, observa-se 
também que a abordagem da Educação Física 
na Educação Infantil (quando as crianças tem 
entre 3 e 5 anos) se dará por meio das práticas 
de movimento que durante essa etapa 
envolve o brincar como um todo, quer dizer, 
envolve jogos, brinquedos e brincadeiras.

Por isso, o educador dessa etapa de ensino 
deve realizar um planejamento que garanta 
o uso de atividades lúdicas e de movimento, 
preocupando-se em organizar o tempo e 
o espaço de forma a garantir às crianças 
diferentes experiências que enriqueçam a 
concretização do aprendizado delas
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MARTA, NOCI, JEZIBEL E 
DORDALMA: A REPRESENTAÇÃO 
FEMININA EM ANTES DE NASCER O 
MUNDO
RESUMO: Este trabalho pretende abordar um breve panorama da literatura africana de 
expressão portuguesa tão pouco divulgada no Brasil. Aliada a esse panorama, faremos 
a análise do romance Antes de Nascer o Mundo, do autor moçambicano Mia Couto, 
observando principalmente suas personagens femininas que possuem características 
bastante interessantes quanto a sua composição física e psicológica. O aspecto que se 
pretende observar nesse artigo é a representação feminina, e seus desdobramentos, 
personalizada nas personagens Marta, Noci, Jezibel e Dordalma. Os nomes dessas mulheres 
e seus destinos nos conduzem a uma análise cuidadosa e sensível desse universo feminino, 
em que são apontadas situações que são vividas pelas mulheres no cotidiano, como rejeição, 
traição, submissão, luta, amor, paixão e sofrimento.

Palavras-Chave: Literatura africana; Pós-colonialismo; Representação feminina.



Revista Educar FCE - Abril 2018

831

MIA COUTO E SUA 
PRODUÇÃO PÓS-COLONIAL

Moçambicano, nascido na Beira em 
cinco de julho de 1955, Mia Couto é hoje o 
escritor mais traduzido de seu país. Autor de 
Terra Sonâmbula, obra publicada em 1992 e 
vencedora do Prêmio Nacional de Ficção da 
Associação dos Escritores Moçambicanos em 
1995, de diversos outros romances, crônicas, 
contos e poesia, Couto vem se destacando 
no cenário da literatura em língua portuguesa 
ao longo dos anos e se consolidando como 
uma das grandes promessas literárias do 
nosso século, segundo afirmam Macêdo e 
Maquêa (2007, p.52): “Mia Couto entra no 
século XXI como o mais importante prosador 
da literatura moçambicana”. 

Sua obra cresce num ritmo acelerado e 
ininterrupto, pois há pouco mais de 25 anos 
iniciou a carreira literária, ao publicar o livro 
de poesia Raiz de Orvalho (1983), e desde 
então não mais parou, tendo ultrapassado 
a marca de 20 publicações. Entre seus 
trabalhos estão livros de contos como Vozes 
Anoitecidas (1986), Estórias Abensonhadas 
(1994) e Fio das Missangas (2003); crônicas 
como Cronicando (1988) e Pensatempos 
(2005); romances como Varanda do 
Frangipani (1996), O Último Voo do Flamingo 
(2000), Um Rio Chamado Tempo, uma Casa 
Chamada Terra (2002), O Outro Pé da Sereia 
(2006) e Antes de Nascer o Mundo (2009). 

Após a consolidação do processo de 
independência de Moçambique, em 1975, 
havia uma grande necessidade de afirmação 
dos valores nacionais pairando sobre o país. 
Passados mais de cem anos de dominação 

administrativa, política e cultural portuguesa 
era preciso resgatar a essência moçambicana 
para fazer “despertar” um gigante que 
estava adormecido. No âmbito literário era 
necessário aliar toda a tradição oral africana 
à cultura europeia baseada na escrita. Estava 
criada então uma questão que iria se enraizar 
na produção literária do período pós-colonial. 

A definição de um modo de fazer literatura 
moçambicana acompanhava a necessidade 
de estabelecer uma nação. É no momento 
do pós-independência, quando esse debate 
se torna mais evidente que a formação 
de um conceito para dar sustentação às 
chamadas literaturas nacionais surge como 
demanda no meio intelectual. Esse conceito 
é o de “moçambicanidade”, e como todas as 
tentativas de definição a partir da ideia de 
nacionalidade são polêmicas, esta não ficou 
à parte. (MACÊDO; MAQUÊA, 2007, p. 20)

Esta situação coloca os escritores em 
uma situação um tanto quanto complicada, 
pois existe a necessidade de criação de 
uma identidade nacional que sofre a 
transitoriedade entre raízes africanas e 
cultura europeia, mais especificamente, 
portuguesa.

Em 1992, com o fim da Guerra Civil, 
problemas como a criação de uma nação 
com suas próprias características ainda 
assombravam Moçambique. Mesmo tendo 
sido libertos há 17 anos de sua metrópole 
portuguesa, os moçambicanos esbarravam 
na dificuldade de criar uma unidade política 
nacional e de firmar uma identidade para o 
país, visto que sua cultura possuía “recortes” 
que formavam um mosaico de informações 
difíceis de serem agrupadas. 
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Surgem, então, tentativas de trazer à 
baila, na literatura, elementos que possam 
constituir a “cara” do território moçambicano. 
É nesse ínterim que podem ser ouvidos os 
primeiros ecos da escrita de Mia Couto. O 
escritor produz trabalhos que têm como 
cenário os espaços geográficos de seu país e 
que emanam “moçambicanidade” através de 
criações linguísticas e imagens simbólicas. 

Dessa forma, o espaço adquire 
contornos de uma matéria-prima essencial, 
transformando-se em tema, personagem e 
linguagem dos seus textos. Assim, nas terras 
do Moçambique literariamente dado em 
seus textos, a geografia e a história aparecem 
significativamente integradas no espaço 
literário fazendo com que rios, localidades 
ou árvores, como os frangipanis, evoquem o 
canto e plumagem das palavras e marquem 
utopias verdes de esperança em um mundo 
“à revelia” em que predominam a guerra e o 
desmandos. (MACÊDO; MAQUÊA, 2007, p. 
40)

Couto privilegia em seus textos elementos 
como a terra, o rio, a casa, a morte, a vida, a 
infância e as relações familiares, por exemplo. 
Esses elementos, presentes em suas obras, 
revelam a preocupação do escritor em 
contribuir para a consolidação da literatura 
moçambicana, pois são tratados através de 
uma perspectiva da tradição africana aliados 
às criações linguísticas da língua portuguesa. 
Então, é na tessitura de sua escrita que 
podemos adentrar no universo africano e 
presenciar o desabrochar de uma literatura 
única.

UM NOÉ ÀS AVESSAS

Em seu romance Antes de Nascer o 
Mundo, publicado em 2009 e objeto de 
nosso estudo, Mia Couto cria um enredo em 
que a personagem Silvestre Vitalício, ainda 
estremecido pela morte de sua esposa, 
Dordalma, resolve “num passe de mágica” 
fazer com que desapareçam da face da 
terra o homem, os animais, o mundo enfim, 
retomando a ideia do famoso mito bíblico. 
Contudo, para que isso aconteça, não será 
preciso uma catástrofe provocada pela ira 
divina. Apenas é necessário que se crie 
forçadamente um novo mundo, fruto do 
desejo de uma evasão da realidade. Silvestre 
declara: “— O caso foi o seguinte: o mundo 
acabou mesmo antes do fim do mundo... 
Terminara o universo sem espectáculo, 
sem rasgão nem clarão. Por definhamento, 
exaurido em desespero.” (Couto, 2009, p. 22). 
Aqui a personagem decreta o fim do mundo e 
abandona a “civilização” com seus dois filhos 
pequenos, um militar e uma jumenta, única 
representante feminina no grupo, já que, por 
vontade de Silvestre, as mulheres estariam 
banidas da nova humanidade.

A história ocorre em lugar e período não 
fornecidos pelo narrador, mas é possível 
inferir que transcorra em período pós-guerra: 
“Em redor, a guerra tornara tudo vazio, sem 
sombra de humanidade...” (Couto, 2009, p. 
20). Vitalício e os seus instalam-se em um 
local rural e ermo sem sinal de civilização, o 
que, à primeira vista, facilitaria a realização 
de seu “projeto pessoal”.

O narrador dessa saga é Mwanito, filho 
de Silvestre, que rememora os idos de 
sua infância em que acreditava que toda a 
humanidade resumia-se aos cinco habitantes 
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de “Jesusalém”, local “inventado” pelo pai e 
que serve de cenário para a maior parte do 
enredo.

A narrativa divide-se em três livros. No 
primeiro “A humanidade”, o narrador dedica 
um capítulo a cada personagem desse grupo 
de Jesusalém: ele próprio, Mwanito; seu pai, 
Silvestre Vitalício; seu irmão, Ntunzi; Zacaria 
Kalash, o militar; a jumenta Jezibela e o Tio 
Aproximado. A última personagem não reside 
em Jesusalém, mas vem ocasionalmente 
do “Lado-de-Lá” (era assim que Silvestre 
denominava o resto do mundo) para trazer 
mantimentos, roupas e outros itens de 
necessidade. O “Livro dois” é intitulado “A 
visita” e narra acontecimentos transcorridos 
oito anos após a chegada do grupo à nova 
terra. Mwanito aos onze anos de idade relata 
a marcante experiência de pela primeira vez 
ter visto uma mulher: “A primeira vez que vi 
uma mulher tinha onze anos e me surpreendi 
subitamente tão desarmado que desabei 
em lágrimas” (Couto, 2009, p. 11). É ainda 
no segundo livro que a utopia de Silvestre 
Vitalício começa a desmoronar, quando uma 
importante regra é quebrada com a chegada 
de uma mulher, a portuguesa Marta. A “visita” 
da mulher provoca uma viravolta no enredo e 
introduz no romance uma das características 
distintivas da escrita de Mia Couto: a presença 
de uma segunda voz narrativa, dialogando 
com o narrador principal por meio de cartas. 
Marta narra, então, através de cartas, a sua 
própria história, os motivos de sua partida 
de Lisboa até a chegada em Jesusalém. Os 
capítulos que contém esses escritos são 
intitulados, de forma ambivalente, de “Os 
papéis da mulher” e “Segundos papéis”.

É na figura da portuguesa que vem 
“renascer” em e trazer vida a Jesusalém, que 
a narrativa vai recuperar as vozes femininas 
abolidas daquele mundo imperado pelos 
homens: “Sou mulher, sou Marta e só 
posso escrever” (Couto, 2009, p. 131). O 
“Livro três” é o momento das “Revelações 
e Regressos”, conforme nos é sinalizado no 
próprio título. Aqui tem início o desfecho da 
narrativa. Segredos são revelados e a fantasia 
de Silvestre e seu desejo de proteger seus 
filhos, por amor, das atrocidades do mundo 
começam a desmoronar. 

MARTA, NOCI, JEZIBEL E 
DORDALMA

No enredo de Antes de Nascer o Mundo, 
a representação da condição feminina está 
muito latente nas personagens Marta, Noci, 
Jezibel e Dordalma. Em cada uma dessas 
personagens, Couto vai tecendo sua galeria 
de tipos femininos e vai nos mostrando 
de que maneira elas são fundamentais na 
construção do romance.

Na portuguesa Marta, vemos uma mulher 
que chega a Jesusalém para procurar seu 
marido. É ela quem representa o feminino 
europeu na história. Sua primeira aparição 
acontece no “Livro II”, intitulado “A Visita”, e 
é o ponto de mudança na trama, pois além 
de afetar o cotidiano do narrador, também 
modifica a vida dos habitantes de Jesusalém. 
Após um vendaval no local, Marta surge em 
cena e desencadeia uma enorme inquietação, 
sobretudo em Silvestre, e fortes emoções 
em Mwanito e em Ntunzi, o irmão mais 
velho. Nenhum ser naquela localidade fica 
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indiferente à presença da estrangeira e nada 
mais será igual ao que era antes. Para os 
irmãos, a figura feminina era algo um tanto 
quanto abstrato e talvez até abominado, pois 
o pai, sempre que possível, deixava claro que 
as mulheres eram uma “desgraça” para a 
humanidade: 

“A rispidez de Silvestre confirmou a já 
velha, mas enunciada, interdição: as mulheres 
eram assunto interdito, mais proibido que a 
reza, mais pecaminoso que as lágrimas ou o 
canto.” (Couto, 2009 p.33). Para Silvestre, 
todos os exemplares da raça feminina 
tinham a mesma condição e deveriam ser 
julgadas como tal: “- Não há falas dessas em 
Jesusalém. As mulheres são todas... todas 
umas putas.” (Couto, 2009 p. 33). Porém ao 
ver a portuguesa pela primeira vez, Mwanito 
fica deslumbrado com sua beleza serena 
e acaba desabando em lágrimas, tamanha 
é sua surpresa. A portuguesa causou no 
menino um enorme abalo, pois nada sabia 
ele sobre o mundo fora de Jesusalém. Esse 
primeiro contato marcaria para sempre sua 
visão a respeito dessas “criaturas”: “Aquela 
era a primeira mulher e ela fazia o chão 
evaporar. Passaram-se anos, tive amores 
e paixões por mulheres e, sempre que as 
amei, o mundo voltou a fugir-me dos pés. 
Aquele primeiro encontro marcou em mim, 
fundo, o misterioso poder das mulheres.” 
(Couto, 2009, p. 125). Após a aparição da 
moça, Mwanito começa a interessar-se em 
saber de seu passado e parte, então, em 
busca de informações suas em meio a seus 
pertences. Ele encontra algumas cartas e 
é nelas que descobre mais detalhes. Logo 
no início de uma delas, Marta afirma: “Sou 

mulher, sou Marta e só posso escrever.” 
(Couto, 2009, p.131). Ela escreve para seu 
marido Marcelo que desapareceu em uma de 
suas viagens para a África. O marido tinha 
um relacionamento extraconjugal com uma 
africana e Marta sabia de sua existência, 
por isso parte em viagem para encontrar o 
marido e acaba indo parar em Jesusalém. 
A condição feminina da portuguesa é de 
submissão e de aceitação de seu destino. 
Ao afirmar que a ela só é dado o direito de 
escrever, é possível entrevermos uma figura 
que foi criada e educada em uma sociedade 
patriarcal em que as mulheres ocupam um 
lugar de subordinação. Porém, é com a 
viagem que começa o processo de libertação 
e autoconhecimento da portuguesa. Ela 
aprofunda-se em suas confissões nas cartas 
e demonstra vários questionamentos sobre 
a condição feminina. Em um trecho, ela 
relata que, ao chegar ao continente africano, 
observa algumas mulheres e acha que elas 
estão rindo dela, mas na verdade há nesse 
momento uma reflexão importante: 

“Fico a observá-las longamente. Riem-se 
como se conhecessem os meus segredos. 
Saberão da minha condição de atraiçoada? 
Ou será que nos une a condição de mulheres, 
atraiçoadas sempre por um destino infiel?” 
(Couto, 2009, p.175). Ao dizer que todas as 
mulheres estão unidas pelo fato de terem 
em comum um destino que lhes é infiel, 
percebemos que a portuguesa é a voz 
questionadora que levanta a hipótese de as 
mulheres sofrerem de um mesmo mal que 
provém de uma sociedade marcadamente 
masculina. Uma das grandes missões de 
Marta dentro do enredo é exatamente 
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“desmascarar” a fantasia de Silvestre e contar 
toda a verdade sobre Dordalma a Mwanito. 
Ela precisa levá-lo a crer que existe grande 
importância na figura feminina e que elas não 
são seres escravos que servem apenas para 
reprodução da espécie. Em determinado 
momento do romance, Marta usa de uma 
metáfora para falar sobre algumas lavadeiras 
de um rio e faz uma afirmação interessante: 
“De lata na cabeça, atravessam a fronteira 
entre céu e terra. E penso: a mulher não 
transporta água; ela traz os rios todos dentro.” 
(Couto, 2009, p.175). Essa declaração nos 
leva a imaginar a figura feminina como ser 
sacralizado, que contém em si o bem e o mal, 
o alfa e o ômega, e todos os outros mistérios 
que rondam a nossa existência. Ela não é 
figura tão subordinada, submissa e incapaz 
como o mundo quer que creiamos. Ela é 
figura mítica, de magnitude e poder.

Ao lado da portuguesa, para compor 
os tipos femininos, surge a africana Noci. 
Ela pode ser considerada um elo entre os 
continentes europeu e africano. É com 
ela que Marcelo trai Marta, o que acaba 
gerando uma responsabilidade indireta pela 
presença da portuguesa em África. Mesmo 
sem intenção, Noci acaba sendo o botão que 
acionará a bomba para a destruição do mundo 
inventado por Silvestre, ela “contribui” para a 
mudança que Marta ajudará a implementar 
na vida dos habitantes de Jesusalém. Ela é 
uma das personagens que conta à portuguesa 
toda a história sobre a morte de Dordalma. 
A africana também é apresentada como 
uma mulher que luta por seus direitos e 
que participa de uma organização de defesa 
feminina, como está descrito nos trechos a 

seguir: 
“Despertei com o ruído de vozes femininas. 

Pela janela espreitei. Dezenas de pessoas 
enchiam a rua e paralisavam o trânsito. 
Gritavam palavras de ordem, empunhavam 
cartazes em que se lia: “Parem com a violência 
contra a mulher!”(Couto, 2009, p.232). Então, 
Zacaria aparece em cena e diz a Mwanito 
que Noci também participa do evento: “- O 
barulho que essas gajas fazem! Noci está lá, 
toda agitada.” (Couto, 2009, p. 232). Existe 
uma inquietação de um grupo que quer que 
os direitos das mulheres sejam respeitados. 
É a tentativa de fazer com que elas possam 
ser vistas de modo mais humano.

 Jezibela também pode ser considerada  
uma personagem feminina nessa história. 
Única habitante fêmea de Jesusalém, a 
jumenta é retratada por vezes com trejeitos 
humanos: “A jumenta se dobrava para trás, 
com um indecifrável olhar cheio de pestanas.” 
(Couto, 2009, p. 100). Nesse trecho, o animal 
recebe caracterização feminina, pois possui 
olhar de mulher misteriosa. Era em dias 
como esse, que a burra recebia a visita de 
Silvestre Vitalício no curral. O homem tratava 
de satisfazer sua carência sexual com o 
animal, mas de forma “respeitadora” como se 
estivesse se relacionando com uma mulher. 
Os encontros ocorriam sempre aos domingos 
e Silvestre levava flores e arrumava-se com 
gravata vermelha para visitar “a moça”. Ele a 
deixava dormir em seu quarto, quando ela 
estivesse com medo de relâmpagos, trazia o 
melhor dos tabacos para que ela mastigasse 
e sentia ciúmes da jumenta, quando outro 
qualquer lhe acariciava ou tratava bem. Para 
Silvestre, era mais simples estar na companhia 
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de Jezibela, pois ela era uma figura que não 
representava qualquer tipo de ameaça para 
sua honra masculina. 

Uma outra personagem central no 
romance é a mãe de Mwanito e Ntunzi, 
a falecida Dordalma. A maneira pela qual 
acabamos conhecendo essa mulher é 
bastante interessante, pois ela não figura 
fisicamente no enredo, apenas está enraizada 
no pensamento das outras personagens. O 
tempo todo, os filhos tentam conhecer mais 
sobre a própria mãe, que teve seu nome 
proibido de ser pronunciado em Jesusalém. 

Aos poucos, a imagem de Dordalma que 
era apenas como fumaça na cabeça dos 
personagens e dos leitores vai tomando 
corpo e culmina com a descrição minuciosa 
do mistério que envolvia sua morte. Marta 
é a responsável por contar toda a verdade 
a Mwanito e esclarecer pontos que eram 
obscuros na narrativa. A portuguesa relata 
que, certa vez, Dordalma arrumou-se e 
vestiu-se mais bonita do que nunca, com o 
intuito de ser admirada pelas pessoas nas 
ruas por onde passasse. Ela, então, tomou 
um ônibus que estava cheio de passageiros e 
esse ônibus parou numa rua escura e deserta. 
Dordalma foi atirada ao chão e estuprada por 
doze homens que estavam no veículo. Após 
a barbárie, a mulher estava praticamente 
sem vida. Pessoas que por ali passavam não 
se compadeceram da situação e ninguém 
estendeu-lhe a mão. Horas depois, seu 
marido, Silvestre Vitalício, aparece e a leva 
em seus braços para casa. Lá chegando, ele 
a coloca sobre a mesa e diz a ela para que 
nunca mais o envergonhe daquela maneira. 
Na mesma noite, Dordalma enforca-se na 

árvore do quintal de sua casa. Silvestre, aos 
prantos, recolhe o corpo e quem por ali passa 
crê que o homem realmente chora por pesar. 
Então, é neste ponto que Marta, a narradora 
desse episódio, lança o seguinte comentário:

“Desta feita, Silvestre desabou em pranto. 
Quem por ali passasse acreditava que eram 
as penas da morte que derrubavam Silvestre. 
Mas não era a viuvez a causa das suas 
lágrimas. O teu pai chorava por despeito. 
Suicídio de mulher casada é o vexame maior 
para qualquer marido. Não era ele o legítimo 
proprietário da vida dela? Então, como 
admitir aquela humilhante desobediência? 
Dordalma não abdicara de viver: perdida 
a posse da sua própria vida, ela atirara na 
cara do teu pai o espetáculo da sua própria 
morte.” (COUTO p.246)

Nesse trecho, podemos perceber que, de 
fato, a mulher não pertence a si mesma. Ela é 
dominada por uma sociedade que credita ao 
marido o poder sobre sua vida e sua morte.

É ele quem tem a “escritura” da vida da 
esposa. Dordalma, cansada de ser humilhada 
e subjugada por seu cônjuge resolve fazer 
com que ele sofra o maior dos vexames, 
que é ter uma mulher suicida. É por esse 
motivo, portanto, que descobrimos o porquê 
de Silvestre ter se refugiado em Jesusalém, 
terra oca, seca, inóspita e afastada de 
todas as mulheres do mundo. No entanto, 
a presença de Dordalma permanece viva 
no pensamento de cada habitante do local, 
tanto para aqueles que querem lembrá-la 
quanto para aqueles que querem esquecê-la.
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Todas essas mulheres estão inseridas em um espaço 
exclusivamente masculino. Elas representam a voz feminina, 
o grito que todas gostariam de dar. Marta descobre-se mais 
forte ao perder seu marido e perder-se a si mesma. Ela renasce 
em terras de Jesusalém e provoca um turbilhão de mudanças 
na vida dos habitantes do lugar em que Silvestre exilou-se. 
Noci representa a mulher do movimento feminista, que luta 
por seus direitos e grita a altos brados que elas têm o direito de 
serem livres e não mais sofrerem agressões. Jezibela ainda é a 
representação feminina da submissão. Trata-se de um animal 
com ares de humano, mas que de forma irracional cede aos 
desejos masculinos sem direito à escolha. Dordalma também 
representa a revolução, ainda que de maneira trágica e fatal. 
Sua morte foi entendida como afronta e vingança pelos anos 
de submissão. Foi uma batalha silenciosa, mas que provocou 
grandes transformações nas personagens do romance. À 
personagem Silvestre, que na verdade representa a tradição 
patriarcal, nada resta além de aceitar seu destino e cumprir 
seu caminho que está entrelaçado às filhas de Eva: ele se 
retira da convivência social por causa de uma mulher, mas 
é exatamente uma mulher que o faz retornar ao mundo. A 
portuguesa é a responsável por fechar esse círculo.

Podemos dizer que a importância que Mia Couto atribui às 
personagens femininas em suas obras tem a ver com o fato 
de que sua literatura está atrelada aos problemas sociais de 

Moçambique. No entanto, a opressão sofrida pelas 
mulheres não é privilégio das moçambicanas. Outras 
mulheres, advindas de sociedades pós-coloniais e patriarcais 
sofrem com a dominação masculina em suas vidas. De acordo 
com Cashmore:

Na Antiguidade, assim como nos dias de hoje, o  
patriarcado expressou-se de várias maneiras. Numa família 
patriarcal, o homem possuía o direito de preservar a vida ou 
decretar a morte das mulheres. Em outros meios patriarcais, 
o direito das mulheres à vida era controlado pelo Estado. 
(CASHMORE, 1996, p. 406)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Essa definição de Cashmore pode ser 
perfeitamente associada ao trecho, no 
romance, em que Silvestre Vitalício chora 
por vergonha da afronta que sua mulher lhe 
fez ao suicidar-se. A mulher é vista como 
propriedade, objeto, passível de uso, troca 
ou aniquilação.

Couto resgata o feminino em diversas 

de suas obras, como em Fio das Missangas, 
Venenos de Deus, Remédios do Diabo e Terra 
Sonâmbula, por exemplo. Em Antes de Nascer 
o Mundo não seria diferente. Ele consegue 
imprimir na narrativa essas vozes perdidas e 
abafadas pela opressão da liberdade e dar-
lhes a chance, pelo menos, na ficção, de 
levantar-se e dar a volta por cima.
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MÚSICA E SEUS ESTÍMULOS 
COGNITIVOS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir sobre a música nos processos cognitivos e 
afetivos da aprendizagem na Educação Infantil. Destaca também que o trabalho com música 
nesta fase não propõe a formação de músicos e sim a formação integral da criança. Para isso 
revemos as práticas pedagógicas, para entender que a repetição de músicas folclóricas por si 
só não é um trabalho com música, e que precisamos estabelecer interferências conscientes 
nesta prática que tenham um significado mais claro para educadores e para as crianças. 
Neste pensamento tentamos entender os processos cognitivos da música e suas fases na 
Educação Infantil. Buscando com isso entender melhor os processos de aprendizagem em 
música e como isso poder contribuir na aprendizagem significativa de nossas crianças, por 
meio de improvisações e do lúdico consciente de novas formas de som e de uma escuta. 
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Concluiu-se que é preciso repensar as 
práticas pedagógicas em música e recriar bases mais significativas no processo. E que a 
aprendizagem em música na Educação Infantil se consciente e planejada pode oferecer uma 
formação integral para as crianças, trazer o corpo para a aprendizagem e contribuir para o 
desenvolvimento das mesmas de forma mais significativa.

Palavras-Chave: Música; Formação Integral; Educação Infantil.



Revista Educar FCE - Abril 2018

841

INTRODUÇÃO

Se alguém de uma civilização sem música 
nos perguntasse por que nossa civilização 
mantém tantas atividades musicais, nossa 
resposta certamente apontaria para essa 
capacidade que a música tem de melhorar 
nossa vida emocional. (SLOBODA, 2008, p.3)

Por meio deste pensamento introduzimos 
este artigo, enfatizando a importância 
da música na Educação Infantil e no 
desenvolvimento cognitivo e emocional de 
nossas crianças, e também sua interligação 
à cultura popular e folclórica em seu meio 
social. Buscando rever alguns conceitos 
pedagógicos que trabalham com a 
repetição de músicas folclóricas de forma 
descontextualizada e sem propósitos 
pedagógicos claros.

A música pode contribuir muito nos 
processos de aprendizagem, se for 
trabalhada de forma consciente e planejada 
com interferências pontuais, transformando 
assim o cotidiano escolar.

O objetivo principal é refletir sobre a 
música nos processos cognitivos e afetivos 
da aprendizagem na Educação Infantil. 
Destacamos também que o trabalho com 
música nesta fase não propõe a formação de 
músicos e sim a formação integral da criança.

Tentamos entender os processos 
cognitivos da música e suas fases na Educação 
Infantil. Buscando com isso entender 
melhor os processos de aprendizagem em 
música e assim contribuir na aprendizagem 
significativa de nossas crianças, por meio 
de improvisações e do lúdico consciente de 
novas formas de som e de uma escuta.

Justifica-se este estudo, o fato que a 
música é muito importante no processo 
ensino-aprendizagem para a formação 
integral da criança. E que as leis e diretrizes da 
Educação Fundamental já estabelecem isso, 
porém ainda é pouco uniforme e consciente 
a aprendizagem em música, neste caso na 
Educação Infantil. Precisamos repensar as 
práticas e estudar os processos em música 
para que o trabalho na aprendizagem seja 
mais significativo.

Quais as práticas utilizadas com música? 
Qual o processo de aprendizagem de música 
em cada fase da criança? Qual o significado 
para a criança? Como isso pode afetar 
cognitivamente e afetivamente a criança?

Procurou-se seguir uma metodologia 
orientada pela pesquisa bibliográfica em 
livros, internet e revistas científicas, tendo 
como referencial teórico os autores: Teca 
Alencar Brito; Luis Rodrigo Godoi; John A. 
Sloboda; Luis da Camara Cascudo; Lígia K. 
M. Chiarelli; Jean Piaget; Lev S. Vygotsky; 
Santa Marli Pires dos Santos; Vera P. Bréscia; 
Manoel de Barros; Raymond M. Schafer; 
etc., para falar de musica como instrumento 
pedagógico para a aprendizagem integral 
das crianças em suas fases piagetianas na 
Educação Infantil, por meio da música no 
processo de aprendizagem na Educação 
Infantil; conceitos musicais na Educação 
Infantil e cantigas de roda e parlendas como 
trabalho musical.

A MÚSICA NO PROCESSO 
DE APRENDIZAGEM DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
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Se olharmos o desenvolvimento musical 
com olhos piagetianos, precisaremos estar 
atentos à possibilidade de descobrirmos 
sequências invariáveis de desenvolvimento 
musical, possivelmente relacionadas a 
mudanças gerais em outros domínios 
cognitivos. Tais sequências dariam conta não 
dos aspectos precisos do comportamento 
musical encontrado – isso dependeria de 
cultura, motivação e oportunidade – mas dos 
tipos de atividades musicais encontrados 
a cada idade, em virtude das capacidades 
cognitivas gerais que esses tipos de  
atividades requerem. (SLOBODA, 2008, 
p.258) 

O processo de aprendizagem em música, 
segundo o texto acima, precisa pensar nas 
fases de Piaget e trabalhar mudanças em 
domínios cognitivos. Não basta a repetição 
de músicas populares sem significado 
e intervenção do educador, precisa de 
objetivos específicos e que não é a formação 
de músicos, mas o desenvolvimento cognitivo 
segundo cada fase da criança, trabalhando 
também laços afetivos e buscando o 
reconhecimento de sons e a improvisação 
lúdica, mesmo que isso pareça de começo 
apenas barulho intenso, porém que significa 
uma busca criativa das crianças dos tons e 
dos significados na criação das melodias.

A razão de tanto entusiasmo pela canção 
pode ser encontrada no ritmo das sílabas 
repetidas ou no grito final. Mas a observação 
do comportamento infantil sugere atenção 
ao significado da letra, ou seja, o que 
representa para a criança cantar ações que 
já fez ou que sabe não ser correto fazer. Por 
isso, simbolizar em versos e melodias o que 

lhe inquieta, é uma forma de dar um novo 
sentido às suas experiências. (RODRIGUES 
1992, p.30).

Segundo Rodrigues, o trabalho com 
canções que as crianças já conhecem 
pode também trazer mais sentido às suas 
experiências e trazer suas inquietações e 
descobertas para a sala de aula. Fazendo 
com isso que a aprendizagem seja mais 
significativa. E possibilitando ao professor 
uma prática pedagógica que tenha como base 
a criança e suas vivências e transformando a 
aprendizagem de forma lúdica.

O trabalho de musicalização deve ser 
encarado sob dois aspectos: os aspectos 
intrínsecos à atividade musical, isto é, 
inerentes à vivência musical: alfabetização 
musical e estética e domínio cognitivo das 
estruturas musicais; e os aspectos extrínsecos 
à atividade musical, isto é, decorrentes 
de uma vivencia musical orientada por 
profissionais conscientes, de maneira a 
favorecer a sensibilidade, a criatividade, o 
senso rítmico, o ouvido musical, o prazer 
de ouvir música, a imaginação, a memória, 
a concentração, a atenção, a autodisciplina, 
o respeito ao próximo, o desenvolvimento 
psicológico, a socialização e a afetividade, 
além de originar a uma efetiva consciência 
corporal e de movimentação (BRÉSCIA, 
2003, p.15).

O educador deve pensar não só nos 
conceitos musicais, mas a contribuição que 
isso pode trazer além dos conceitos musicais 
na Educação Infantil, se trabalhadas de 
forma consciente e com interferências 
pontuais e planejadas. De forma que possa a 
criança possa experimentar sons e vivências 
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e até mesmo criar musica e interferências no 
silêncio. Trazendo uma criatividade que vai 
além de criar músicos, mas que atravessa 
conceitos corporais, cognitivos e desenvolve 
a criança em um todo. Com isso pode fazer 
com que a aprendizagem na Educação 
Infantil seja trabalhada com integralidade e 
pensando no ser como um todo, de forma 
afetiva e cognitiva, desenvolvendo o ser, e 
não só ensinando contas e letras que não 
fazem parte da fase da criança passa naquele 
momento.

Segundo Santos, 2000, p.12, este 
desenvolvimento seguindo a parte lúdica 
facilita a aprendizagem, e desenvolve de 
forma ampla, traz uma boa saúde mental e 
prepara para o conhecimento. A brincadeira 
é essencial nestas fases da Educação 
Infantil e não pode ser feita de forma 
displicente, precisa de mediações e um bom 
planejamento da rotina diária, e a música 
pode contribuir para que estas brincadeiras 
ganhem contextos que desenvolvam a 
criança de forma integral.

CONCEITOS MUSICAIS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Segundo Sloboda, 2008, p.259: “As 
crianças pequenas não aspiram progredir 
em sua capacidade de apender canções, 
mas progridem. Os adultos não ensinam às 
crianças a arte de memorizar canções, mas as 
crianças aprendem a memoriza-las.”. O que 
demonstra que a música faz parte do meio 
social das crianças e não pode ser ignorada 
e sim utilizada para o desenvolvimento 
das mesmas, de forma a aproveitar suas 

vivências sociais para que se desenvolvam e 
para facilitar a aprendizagem. Para isso se faz 
necessário alguns conceitos musicais e uma 
noção básica dos educadores em relação às 
fases das crianças neste processo, para que 
seu planejamento seja significativo, além de 
perceber e detectar os elementos musicais 
que as crianças precisam entender.

Um pré-requisito necessário da 
consciência musical é, de fato, que a criança 
seja capaz de perceber diferenças nas 
dimensões cruciais de som. Por exemplo, ela 
será incapaz de perceber os elementos que 
definem uma melodia particular se não for 
capaz de detectar diferenças em altura ou 
tempo. Contudo, a verdadeira consciência 
musical só começa quando a criança é capaz 
de perceber relações sequenciais entre os 
sons diferentes (SLOBODA, 2008, p.263).

Primeiro precisa dar noções de altura e 
tempo nas melodias e introduzir diferentes 
tipos de músicas, proporcionando diferentes 
experimentações. E também produzir sons 
por meio do silêncio para que as crianças 
possam experimentar e criar, além de 
perceber diferenças e poder utilizando o 
lúdico desenvolver os sons, utilizando até 
mesmo o corpo para isso. Desenvolvendo 
assim a escuta e a percepção dos sons.

Se ignorarmos as necessidades das 
crianças e os incentivos que são eficazes para 
colocá-la em ação, nunca seremos capazes 
de entender seu avanço de um estágio do 
desenvolvimento para outro, porque todo 
avanço esta conectado com uma mudança 
acentuada nas motivações, tendências e 
incentivos. (VYGOTSKY 1994, p. 121- 122).

Propomos isso pensando nas teorias de 
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Vygotsky, conforme texto acima, tentando 
desenvolver os estágios das crianças por meio 
de incentivos conscientes dos educadores.

Pensando nestes estágios também para o 
planejamento destes processos em música, 
precisamos entender em que fase está a 
criança e como desenvolver os processos 
de aprendizagem. Segundo Sloboda, 2008, 
págs. 269 a 274, aos 18 meses as crianças 
tem canto espontâneo em um processo 
diferente da fala. Entre as idades de dois e 
três anos, as canções espontâneas tornam-
se mais longas e começam a exibir maiores 
sinais de organização interna. Durante o 
terceiro e quarto anos de vida, a criança 
desenvolve sua capacidade imitativa a ponto 
de conseguir repetir canções inteiras. A 
maioria das crianças consegue reproduzir 
de maneira correta canções conhecidas, 
rimas e parlendas de sua cultura por volta 
dos cinco anos de idade. Até os três anos 
não há diferença significativa por incentivos 
do ambiente, porém a partir dos três anos, 
exatamente entre os três e quatro anos, há 
diferenças entre as crianças que possuem 
incentivos em casa e nas creches, e levam 
uma vantagem sobre as que não possuem 
estes incentivos (MOOG apud SLOBODA, 
2008, p.275). Porém em todas as fases o 
incentivo da música pode contribuir para 
uma melhor passagem de uma fase para a 
outra.

Se tivéssemos que descrever, em 
poucas palavras, a principal tendência do 
desenvolvimento musical, entre os cinco e 
os 10 anos, poderíamos dizer que ela refere-
se à conscientização reflexiva crescente 
a respeito das estruturas e padrões que 

caracterizam a música, já implícitos no 
repertório passivo da criança (SLOBODA, 
2008, p.278).

Com isso podemos perceber que até os 
três anos de idade podemos trabalhar a 
consciência de sons, a escuta de tonalidades 
e melodias e desenvolver nestes os processos 
corporais e de observação do mundo, 
trazendo consciência dos diferentes sons e 
movimentos. Entre os três e os quatro anos 
um maior conceito musical com canções 
conhecidas e brincadeiras lúdicas com essas 
canções desenvolvendo a aprendizagem por 
meio delas. E a partir dos cinco anos podemos 
trabalhar padrões e estruturas por meio das 
vivências das crianças, além de ritmo.

É importante que o educador tenha 
consciência disso para que possa planejar 
o aprendizado em música de forma mais 
efetiva. Trazendo assim conceitos piagetianos 
e vygotskyanos para a aprendizagem em 
música, propostos por Sloboda. Lembrando 
que estas teorias fazem parte do cotidiano 
escolar, ou deveriam fazer, pois constituem 
a base da pedagogia de hoje. E poder assim 
realmente desenvolver a parte cognitiva das 
crianças em seu trabalho, fazendo uma rotina 
escolar que respeite as crianças e suas fases.

O professor precisa conhecer as teoria da 
pedagogia além de certos conceitos musicais, 
e estar disposto a pesquisar e buscar com 
suas crianças novos sons, além de trabalhar 
a escuta pensante, trazendo assim novos 
significados para a aprendizagem.

CANTIGAS DE RODA 
E PARLENDAS COMO 
TRABALHO MUSICAL
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Nesta parte veremos um pouco das 
cantigas de roda e parlendas como trabalho 
musical na Educação Infantil. Tratamos 
especificamente deste contexto porque 
percebemos de forma geral nas escolas 
que esta prática é muito utilizada pelos 
professores na sua rotina diária.

O educador ao inserir em suas atividades 
as cantigas de roda e as parlendas, de forma 
geral, ressignifica a aprendizagem, porque 
estas trazem um maior desenvolvimento da 
criança na questão da ludicidade. Com isso 
há um maior desenvolvimento cognitivo, da 
criatividade e do corporal da criança, além 
de introduzir o letramento.

De acordo com Cascudo (2001, p.30), 
as cantigas e as parlendas têm algumas 
características próprias, como a letra. Esta 
por sua vez é simples de memorizar, é 
recheada de rimas, repetições e trocadilhos, 
o que torna a aprendizagem em uma grande 
brincadeira lúdica. Algo que é um campo 
fértil na Educação Infantil.

Como já vimos anteriormente, é muito 
importante a música nestas fases das crianças, 
e pode ajudar muito o desenvolvimento 
integral. No caso das cantigas e parlendas, 
podem ainda contribuir mais tarde com a 
alfabetização lúdica e facilitar o letramento. 
Contudo, este trabalho não deve ser feito de 
forma repetitiva e sem propósito.

Muitas vezes, ainda, vemos que a criança 
é impedida de usar sua criatividade, pois a 
elas são propostas músicas ou atividades já 
prontas, canções folclóricas já cantadas há 
décadas de maneira mecânica e em momentos 
específicos da rotina escolar, sem saber o 
significado e sentido daquilo do que está 

cantando, realizam apenas a memorização 
e gestos corporais estereotipados que 
deixam as crianças desinteressadas e poucos 
contribuem no seu desenvolvimento. 
Ensinar música, a partir dessa óptica, 
significa ensinar a reproduzir e a interpretar 
músicas, desconsiderando as possibilidades 
de experimentar, improvisar, inventar como 
ferramenta pedagógica de fundamental 
importância no processo de construção do 
conhecimento musical (BRITO 2003, p. 52 
apud GODOI, 2011).

O que é confirmado no autor acima.  
Devido a esse mau uso da música, das  
cantigas e parlendas, que fazemos aqui 
um alerta a esse tipo de rotina pedagógica 
da qual não contribuem em nada com o 
desenvolvimento das crianças, pelo contrário 
desestimula e traz práticas pedagógicas 
nocivas ao meio escolar na Educação Infantil. 
Enfatizamos que todo trabalho com música 
tem que ser pensado e planejado, e não ser 
uma repetição sem sentido de parlendas 
e cantigas de roda, sem possibilidade de 
criatividade das crianças e sem interferências 
pontuais dos educadores. 

É importante pensar na música em sua 
rotina pedagógica, não como algo obrigatório 
sem contexto, mas como uma ferramenta 
que bem planejada e bem utilizada pode 
contribuir muito nas práticas pedagógicas 
favorecendo a aprendizagem e contribuindo 
para o desenvolvimento cognitivo, o que 
todo educador deve buscar em sua rotina. 
E que com as cantigas e parlendas podemos 
introduzir o meio social da criança na rotina 
escolar, resgatando tradições populares e 
folclóricas importantes para a formação das 
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crianças, e também introduzindo as crianças no mundo das 
letras por meio de brincadeiras lúdicas.

Segundo Brito (2003, p.35), as cantigas de roda, as 
parlendas e todo tipo de jogo musical trazem momentos de 
troca, comunicação sonoro-musicais, movimento corporal 
e favorecem o desenvolvimento afetivo e cognitivo, bem 
como a criação de vínculos fortes afetivos que facilitam a 
convivência e tornam as crianças mais perceptíveis ao outro 
e ao respeito de suas diferenças.

As cantigas de roda e parlendas podem sim ser um bom 
instrumento para a prática pedagógica em música, mas 
reafirmamos que esta tem que ser feita de forma planejada 
e com contexto, afim de que elas sejam significativas para a 
aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho com música pode contribuir com o 
desenvolvimento cognitivo e afetivo das crianças na Educação 
Infantil, porém deve ser pensada e planejada para esse fim, 
não pode se tornar em práticas de canções repetitivas e 
sem sentido para educadores e crianças, impedindo assim a 
criatividade. Reforçamos isso durante todo o artigo porque 
percebemos práticas nas escolas que não contribuem em 
nada para o desenvolvimento integral por meio da música. 
Propomos então uma reflexão por meio dos conceitos 
musicais e de uma pedagogia que utilize elementos que 
possam contribuir para que os professores repensem suas 
práticas e percebam a inúmeras possibilidades em um bom 
planejamento e contextos na rotina escolar por meio da 
música.

Ao tratarmos aqui da música na Educação Infantil não 
queremos em nenhum momento formar músicos, e sim 
buscar a formação integral das crianças. E devido a esse 
fato, nenhum educador precisa ser um músico para trabalhar 
música em sua rotina, e sim ter uma noção de alguns conceitos 
e de como desenvolver isso em seu trabalho e planejamento.

A literatura apresentada evidencia que esta prática 
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é essencial e que precisa ser pensada e 
estudada pelos professores de forma que 
seus planejamentos e rotinas escolares 
sejam significativos. Demonstra a 
preocupação de que isso seja feito de forma 
consciente e com bases em teorias e práticas 
pedagógicas condizentes com cada fase da 
criança. Para isso lembramos por meio de 
Sloboda as teorias de autores da Pedagogia, 
utilizando as mesmas na música, para que os 
educadores possam ter noção do que utilizar 
de ferramenta em música em cada fase. 

Em vista dos argumentos apresentados, 
demonstramos, portanto preocupação com 
a utilização da música de forma que ela 
contribua realmente para o desenvolvimento 
das crianças, e não como uma repetição de 
ações cantadas que nada trazem de retorno 
para a rotina escolar. Para assim oferecer uma 
formação integral para as crianças, trazer o 
corpo para a aprendizagem e contribuir para 
o desenvolvimento das mesmas de forma 
mais significativa e integral.
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NOVOS RUMOS PARA A 
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
RESUMO: A Educação Física Escolar tem percorrido um árduo caminho na educação para 
ser reconhecida como um componente curricular efetivamente. A história do componente, 
que nem sempre foi considerado como tal, viveu e vive ainda hoje uma luta para deixar de ser 
uma mera atividade e se tornar parte do projeto da escola como componente curricular. O 
objetivo do presente trabalho é apresentar alguns indícios, com base em estudos, de novos 
rumos que a Educação Física Escolar vem tomando no cenário da educação nacional. Como 
método será utilizado a revisão de literatura, que consiste em consultar, detectar e obter 
estudos de diversas matrizes (artigos, ensaios, livros) que deem suporte para esclarecer e 
atingir os propósitos do estudo. Durante muito tempo e ainda nos dias atuais a Educação 
Física e sinônimo unicamente de desporto, chegando a causas confusão se o/a profissional 
que atua na escola é um “treinador/a” ou “professor/a”. O movimento renovador da Educação 
Física Escolar de 1980 produziu um turbilhão de conhecimentos para os profissionais da 
área. As mudanças nas práticas pedagógicas em Educação Física Escolar têm dado certo 
tom de mudança, ainda muito singelos, mas que vem possibilitando um olhar mais crítico das 
práticas corporais com base na realidade sociopolítico/cultural da sociedade.

Palavras-Chave: Educação; Educação Física escolar; Práticas Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

A Educação Física Escolar tem percorrido 
um árduo caminho na educação para ser 
reconhecida como um componente curricular 
efetivamente. A história do componente, 
que nem sempre foi considerado como tal, 
viveu e vive ainda hoje uma luta para deixar 
de ser uma mera atividade e se tornar parte 
do projeto da escola como componente 
curricular.

Para iniciar essa conversa é necessário 
pensar e refletir qual é o papel da escola numa 
sociedade que vem marcadamente dividida 
em classes e onde a Educação Física Escolar 
faz parte. Parece estranho falar de Educação 
Física Escolar e criticidade né? Visto que é 
exatamente esse o grande obstáculo que 
o componente vive. Durante muito tempo 
e ainda nos dias atuais a Educação Física e 
sinônimo unicamente de desporto, chegando 
a causas confusão se o/a profissional que atua 
na escola é um “treinador/a” ou “professor/a” 
(BRACHT, 1989).

As forças produtivas da sociedade 
impulsionam o surgimento da instituição 
educacional, fruto da complexificação da 
sociedade, que por meio da acumulação dos 
saberes sociais serão transmitidos por um 
sistema educacional. A Educação Física surge 
paralela à escola, balizada pela sociedade 
burguesa nos séculos XVIII e XIX. Bracht 
(1989) cita que os filantropos Gutsmuths 
e Pestalozzi são os responsáveis por 
introduzir as atividades corporais na escola, 
e que posteriormente serão controladas por 
algumas perspectivas como aponta o autor:

Mas não somente os métodos ginásticos 

de inspiração militar foram, principalmente 
nas quatro primeiras décadas de nosso 
século, levadas à escola, como também os 
próprios instrutores ou "aplicadores" dos 
métodos. Ora, a preparação militar inclui 
historicamente a exercitação corporal com 
o objetivo do desenvolvimento da aptidão 
física e do que se convencionou chamar 
de "formação do caráter" - autodisciplina, 
há¬bitos higiênicos, capacidade de suportar 
a dor, coragem, respeito à hierarquia 
(BRACHT, 1989, p. 14).

Alguns componentes curriculares que 
compõe o universo escolar já possuem um 
grande valor social e dispensam ficar se 
justificando o tempo todo, ao contrário do 
que acontece com a Educação Física Escolar, 
baseado em seu histórico, as práticas 
corporais não representam um conhecimento 
que pressupõem importância.

Bracht (1989) ao se referir ao assunto 
ressalta:

O tema da Educação Física, como 
mencionado anteriormente, é o movimento 
corporal - é o que confere especificidade 
à Educação Física no interior da escola. 
Mas, o movimento corporal ou movimento 
humano que é tema da Educação Física não é 
qualquer movimento, não é todo movimento. 
É o movimento humano com determinado 
significado/sentido, que por sua vez lhe é 
conferido pelo contexto histórico-cultural. O 
movimento que é tema da Educação Física 
é o que se apresenta na forma de jogos, de 
exercícios ginásticos, de desporto, de dança, 
etc. (BRACHT, 1989, p. 13).

Como exposto pelo autor, é necessário se 
pensar os conhecimentos da Educação Física 
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Escolar tomando como base determinados 
sentidos e significados, efetivados pelo 
contexto histórico e cultural. É exatamente 
esse olhar que tem encontrado dificuldades 
para se efetivar.

No momento em que a Educação Física 
Escolar se apropriou de certos movimentos 
como os jogos, ginásticas e esporte, ou 
seja, essas atividades foram pedagogizadas, 
ou pretendia -se isso, carregaram consigo 
seus códigos demarcados historicamente de 
sentidos contextualizados. Nesse percurso, 
os exercícios ginásticos, as corridas foram 
instituídas nas escolas com códigos 
militares, mais ou menos até a década de 
40. Posteriormente, vai ganhando terreno 
o desporto, ou seja, nessa linha histórica, a 
identidade da Educação Física Escolar vai 
se estabelecendo por meio de códigos de 
origem militar, desportiva e escolar. E é em 
meio essa relação de forças que a autonomia 
pedagógica do componente tenta se legitimar 
dentro do universo da educação (BRACHT, 
1989).

A chamada “desmilitarização” aponta 
do Bracht (1989), acontece com a criação 
das escolas civis na década de 40, mas que 
ainda parece muito presenta nos dias de 
hoje. É após a segunda Guerra Mundial que 
o esporte se torna hegemônico, sofrendo 
grande desenvolvimento em diversos países, 
difundindo a cultura europeia, e chegando 
no Brasil:

O desporto sofre no período do pós-guerra 
um grande desenvolvimento quantitativo. 
Afirma-se paulatinamente em todos os 
países sob a influência da cultura européia, 
como o elemento hegemônico da cultura 

de movimento. No Brasil as condições 
para o desenvolvimento do desporto, qual 
sejam, o desenvolvimento industrial com 
a consequente urbanização da população 
e dos meios de comunicação de massa, 
estavam agora mais do que antes presentes. 
Outro aspecto importante é a progressiva 
desportivização de outros elementos da 
cultura de movimento, sejam elas vindas 
do exterior como o judô ou o karatê, ou 
genuinamente brasileiras como a capoeira 
(BRACHT, 1989, p. 14).

O que se pretende esclarecer é que a 
Educação Física escolar sempre sofreu, até 
mais que os outros componentes, com as 
relações de poder que administravam os 
sistemas educacionais, era levada de uma 
perspectiva para outra conforme interesses 
políticos em cada época. Esse vai e vem 
causou um enorme problema na área que até 
hoje tem determinado seu desenvolvimento 
dentro das instituições de educação. O 
esporte como prática social predominante 
nesse cenário tem sido objeto de interesse 
do mercado esportivo, televisivo e neoliberal.

O desporto na escola toma a seguinte 
conotação:

O desporto na escola é um braço  
prolongado da pró¬pria instituição  
desportiva. Os códigos da instituição 
desportiva podem ser resumidos em: 
princípio do rendimento atlético/desportivo, 
competição, comparação de rendimentos e 
recordes, regulamentação rígida, sucesso 
esportivo é sinônimo de vitória, racionalização 
de meios e técnicas (BRACHT, 1989, p. 14). 

Até mesmo a formação inicial da 
Educação Física tem tido dificuldade em 
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romper com o grande predomínio das 
disciplinas mais voltadas para o aspecto do 
esporte rendimento e da técnica, deixando 
as questões pedagógicas quase sem 
representatividade nos currículos, formando 
professores/as despreparados para atuar na 
realidade da educação brasileira.

Cria-se um entendimento diante da 
sociedade que a Educação Física Escolar é 
uma atividade puramente prática, onde a 
reflexão, a criticidade e o aprofundamento 
das as práticas corporais simplesmente não 
existem. 

O objetivo do presente trabalho é 
apresentar alguns indícios, com base em 
estudos, de novos rumos que a Educação 
Física Escolar vem tomando no cenário da 
educação nacional.

Como método será utilizado a revisão de 
literatura, que consiste em consultar, detectar 
e obter estudos de diversas matrizes (artigos, 
ensaios, livros) que deem suporte para 
esclarecer e atingir os propósitos do estudo 
(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013).

NOVOS RUMOS PARA A 
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Após esse breve histórico será  
apresentado uma discussão balizadas 
por alguns estudos que vêm mostrado 
possibilidades de mudanças para a Educação 
Física Escolar. Esse processo tem origem no 
chamado movimento renovador lá em 1980, 
onde uma diversidade de estudos começa 
a pensar criticamente a Educação Física na 
Escola.

Deixando claro que não se está advogando 

contra o esporte, pois o mesmo se constitui 
um dos temas da Educação Física Escolar 
de maior representatividade social. O que 
ocorre é que em meados do século passado 
o esporte se tonou exclusivo na Educação 
Física, chegando ao ponto de se confundir 
a Educação Física Escolar como sinônimo 
de esporte, ou até maior que a própria 
área de conhecimento. A tal conhecida 
esportivização recaiu na Educação Física 
Escolar e lá se estabeleceu como, se não 
único, conteúdo apresentado aos alunos.

É exatamente essa discussão que os 
autores González e Fenstersaifer (2009) 
vem tratando em um emblemático trabalho 
intitulado como: Entre o “não mais” e o 
“ainda não”: pensando saídas do não-lugar 
da Educação Física Escolar I. Os autores 
apresentam o processo de transformação 
que a Educação Física Escolar vem passando, 
saindo de mera atividade e do exercitar-
se, para chegar a ser considerado um 
componente curricular.

Particularmente no que respeita ao campo 
educacional, questionou-se o paradigma de 
aptidão física e esportiva que sustentava de 
forma extensiva as práticas pedagógicas da 
EF nos pátios escolares. Sem poder neste 
texto alongar essa descrição, podemos 
apontar que, entre outras iniciativas, o 
movimento renovador entendeu que uma 
das ações necessárias para transformar a 
EF seria “elevá-la” à condição de disciplina 
escolar, tirando-a da categoria de mera 
atividade (BRACHT; GONZÁLEZ, 2005, apud 
GONZÁLEZ; FENSTERSAIFER, 2009, p. 11).

Deixar de ser mera atividade para se  
tornar um componente curricular foi um  
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passo muito importante apontado pelo 
movimento renovador de 1980, dando a 
Educação Física Escolar possibilidades iniciais 
de mudança de paradigma, um olhar para 
além da atividade física e da esportivização 
para um viés mais crítico, que posso fazer 
uma leitura das práticas corporais visando 
transpor o fazer.

Mas afinal, o que é esse movimento 
renovador da educação física? González e 
Fenstersaider (2009) explicam:

Esse processo, que ficou conhecido como 
a esportivização da

EF escolar e que foi hegemônico durante 
várias décadas, passou a ser questionado no 
transcurso dos anos de 1980 a partir daquilo 
que ficou conhecido como movimento 
renovador da EF brasileira. Movimento este 
que impulsionou mudanças em diversas 
dimensões de nossa área (GONZÁLEZ; 
FENSTERSAIFER, 2009, p. 10).

O movimento renovador coloca em  
xeque no cenário da época, diversas 
questões que até então não eram feitas 
diante da tradição da área. Questionamentos 
como, por que esta disciplina deve compor 
o currículo? Quais são seus objetivos? 
Quais são seus conteúdos? Como são 
sistematizados os conteúdos ao longo dos 
diferentes níveis de ensino? Como esses 
conteúdos devem ser ensinados? E por fim, 
como avaliar os conhecimentos propostos 
pela educação física? Nesse momento 
pensasse na necessidade de rever o lugar 
da Educação Física na escola, pois estando 
como componente curricular, deve agora 
cumprir sua função como parte da educação  
básica (GONZÁLEZ; FENSTERSAIFER, 

2009).
Para reviver tal passagem, segue trecho 

que expõe tal mudança:
Assim, essa ruptura com a tradição, do 

que podemos denominar de o “exercitar 
para”, colocou à EF (é bom lembrar: a seus 
protagonistas) a necessidade de reinventar o 
seu espaço na escola, agora com o caráter 
de uma disciplina escolar. EF na forma de 
um componente curricular, responsável 
por um conhecimento específico (inclusive 
conceitual), subordinado a funções sociais de 
uma escola republicana, comprometida com 
a necessidade que as novas gerações têm 
de conhecimentos capazes de potencializá-
los para enfrentar os desafios do mundo 
contemporâneo. No entanto, é bom ter 
clareza de que esse novo projeto não existe 
enquanto prática hegemônica, o que significa 
que essa nova responsabilidade autoatribuída 
deva passar pela invenção de novas práticas 
pedagógicas. Assim, na nossa compreensão, 
a EF se encontra “entre o não mais e o ainda 
não”, ou seja, entre uma prática docente na 
qual não se acredita mais, e outra que ainda 
se tem dificuldades de pensar e desenvolver 
(GONZÁLEZ; FENSTERSAIFER, 2009, p.12).

A responsabilidade social, agora 
empregada a Educação Física Escolar não 
pode estar desvinculada aos preceitos da 
instituição escola e da educação, ou seja, o 
componente não poderá ser independente, 
não pode se situar fora do contexto a qual se 
encontra nessa nova jornada (GONZÁLEZ; 
FENSTERSAIFER, 2009).

Além disso, tratando a educação em 
seu sentido amplo, ela nos coloca na 
cultura, possibilitando sua codificação e 
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transformação. Assim, os conhecimentos 
são resultados de construções históricas 
mutáveis, que não são diferentes na 
Educação Física, onde seus conteúdos como 
jogos, danças, ginásticas, esportes e lutas, 
devem ser tratados levando em consideração 
suas construções históricas e contextuais. 
(GONZÁLEZ; FENSTERSAIFER, 2009).

Então, afinal de contas, qual seria a função 
da escola? Para essa reflexão complexa, 
recorro ao texto de González e Fenstersaifer 
(2009):

Sabemos que o próprio mundo educa. 
Para quê? Para sua reprodução (melhorada). 
A educação escolar pode tornar “esclarecida” 
essa reprodução ao tematizar a tradição 
(desnaturalizando-a). Algo próximo à 
afirmação de Edward Said de que cabe 
à educação conduzir o aluno à perda de 
identidade para que, em um segundo 
momento, este a recupere, não mais como 
destino, mas como escolha.

Seguindo esse esforço de delimitar a 
especificidade da educação escolar, trazemos 
a contribuição de Carvalho (1996), segundo o 
qual cabe à escola primeiramente conservar 
e transmitir os conteúdos culturais de uma 
civilização ou nação. Preparar a passagem 
do privado (família) para o público (política/
cidadania), viabilizando sua inserção e sua 
ação no mundo, por meio da qualificação da 
capacidade de interlocução, colocando-se à 
altura dos problemas de seu tempo. Enfim, 
cabe à escola colocar-se como ponte entre 
o passado e o futuro das gerações humanas, 
que é o presente dos adultos, e pelo qual 
estes são responsáveis. Em poucas palavras: 
formar o “espírito republicano” (GONZÁLEZ; 

FENSTERSAIFER, 2009, p. 18-19).
É possível verificar novas possibilidades 

pedagógicas para com a Educação Física 
Escolar, porém, é necessário que o/a docente 
esteja atento as mudanças estabelecidas na 
sociedade ao longo do tempo. A Educação 
Física Escolar não ficou parada no tempo, 
e também nos componentes curriculares, 
pode-se verificar que tem sido uma das 
que mais se movimentou em virtude de seu 
contexto histórico abordado anteriormente.

A Educação Física Escolar pode sim por 
meio de seus conhecimentos específicos, 
atrelada ao Projeto Político Pedagógico 
(PPP) da escola,  contribuir para a formação 
de pessoas capazes de construírem uma 
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sociedade mais democrática efetivamente, 
que lute por melhores condições materiais, 
sociais, políticas e culturais, combatendo as 
injustiças sociais, e que há tempos também 
dominam as práticas corporais de forma 
econômica (capitalista) e que impedem a 
sociedade de usufruir de algo que é fruto 
da construção histórica da humanidade, 
como os esportes, as danças, as lutas, as 
ginásticas e os jogos e brincadeiras. Tudo 
virou mercado, onde só aqueles com poder 
aquisitivo mais elevado vem tendo acesso .

Cabe nesse momento refletir o papel 
da Educação Física na Escola. Para essa 
empreitada, busco apoio no segundo texto 
dos pesquisadores González e Fenstersaifer 
(2010):

Nessa linha, a EF escolar, na condição 
de disciplina, tem como finalidade formar 
indivíduos dotados de capacidade crítica em 
condições de agir autonomamente na esfera 
da cultura corporal de movimento e auxiliar 
na formação de sujeitos políticos, munindo-
os de ferramentas que auxiliem no exercício 
da cidadania. (...) Mas o que consideramos 
relevante nesse momento é a ênfase no fato 
de que tratamos de uma dimensão da cultura 
e que temos uma responsabilidade com o 
conhecimento produzido em torno dela, algo, 
portanto, que vai muito além do “exercitar-
se” GONZÁLEZ; FENSTERSAIFER, 2010, p. 
12).

Aqui fica claro o grande desafio posto 
aos profissionais da Educação Física Escolar, 
existe uma mudança de paradigma que a 
muito tempo se estabelece na área, e de 
forma marcante na escola, pois o fazer (a 
prática) não mais se justifica sozinha, é 

preciso construir um conhecimento com 
esse fazer que extrapole em complexidade e 
criticidade a forma com que a sociedade vê a 
Educação Física Escolar.

Diante dessa quebra de paradigma, duas 
grandes produções são determinantes 
quando o assunto é metodologia. A obra 
do Coletivo de Autores: Metodologia do 
Ensino de Educação Física de 1992, e a 
Transformação Didático-Pedagógica do 
Esporte, do autor Elenor Kunz de 2016.

Essas duas obras possibilitaram um olhar 
crítico das práticas corporais, mas que 
ainda hoje ainda não se estabeleceu como 
realidade nos vários pátios, salas e quadras 
pelo Brasil. Como resgatada no início do 
texto, as práticas tradicionais como os 
esportes, ainda são o predomínio das aulas 
de Educação Física Escolar, e esse ainda 
sendo de fato reproduzido em sua forma 
técnica, deixando de fora as discussões de 
diversos temas sociopolíticos/culturais que 
estão intrínsecos ao fenômeno esportivo, 
como as violências nos estádios, os absurdos 
valores dos ingressos, a desvalorização das 
práticas femininas e a exclusão de certa 
parte da sociedade em participar de eventos 
esportivos de grande impacto.

Nessa esteira os autores da obra Coletivo 
de Autores (1992) ressaltam:

Por essas considerações podemos 
dizer que os temas da cultura corporal, 
tratados na escola, expressam um sentido/
significado onde se interpenetram, 
dialeticamente, a intencionalidade/objetivos 
do homem e as intenções/objetivos da 
sociedade. Tratar desse sentido/significado 
abrange a compreensão das relações 
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de interdependência que jogo, esporte, 
ginástica e dança, ou outros temas que 
venham a compor um programa de Educação 
Física, têm com os grandes problemas sócio-
políticos atuais como: ecologia, papéis 
sexuais, saúde pública, relações sociais do 
trabalho, preconceitos sociais, raciais, da 
deficiência, da velhice, distribuição de solo 
urbano, distribuição da renda, dívida externa 
e outros (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 
62-63).

Tematizar os conhecimentos referente  
à Educação Física escolar com 
aprofundamento e problematização das 
questões da realidade pode ser uma forma 
de motivar as crianças olharem de um outro 
ângulo para as práticas corporais. Ou seja, 
uma escola que persegue uma formação 
mais crítica de seus alunos, deve caminhar 
e optar por conhecimentos que favoreçam 
e promovam a leitura da realidade. Tais 
conteúdos devem ser analisados levando 
em consideração todo seus percurso sócio-
histórico, trazendo seus significados e 
objetivos. Nessa perspectiva falar de futebol 
e trazer e aprofundar com as crianças, dentro 
das possibilidades, a maior quantidade de 
elementos sócio históricos construído pela 
humanidade (COLETIVO DE AUTORES, 
1992).

Após esse breve histórico será  
apresentado uma discussão balizadas 
por alguns estudos que vêm mostrado 
possibilidades de mudanças para a Educação 
Física Escolar. Esse processo tem origem no 
chamado movimento renovador lá em 1980, 
onde uma diversidade de estudos começa 
a pensar criticamente a Educação Física na 

Escola.
Deixando claro que não se está advogando 

contra o esporte, pois o mesmo se constitui 
um dos temas da Educação Física Escolar 
de maior representatividade social. O que 
ocorre é que em meados do século passado 
o esporte se tonou exclusivo na Educação 
Física, chegando ao ponto de se confundir 
a Educação Física Escolar como sinônimo 
de esporte, ou até maior que a própria 
área de conhecimento. A tal conhecida 
esportivização recaiu na Educação Física 
Escolar e lá se estabeleceu como, se não 
único, conteúdo apresentado aos alunos.

É exatamente essa discussão que os 
autores González e Fenstersaifer (2009) 
vem tratando em um emblemático trabalho 
intitulado como: Entre o “não mais” e o 
“ainda não”: pensando saídas do não-lugar 
da Educação Física Escolar I. Os autores 
apresentam o processo de transformação 
que a Educação Física Escolar vem passando, 
saindo de mera atividade e do exercitar-
se, para chegar a ser considerado um 
componente curricular.

Particularmente no que respeita ao  
campo educacional, questionou-se o 
paradigma de aptidão física e esportiva 
que sustentava de forma extensiva as 
práticas pedagógicas da EF nos pátios 
escolares. Sem poder neste texto alongar 
essa descrição, podemos apontar que, entre 
outras iniciativas, o movimento renovador 
entendeu que uma das ações necessárias para 
transformar a EF seria “elevá-la” à condição de 
disciplina escolar, tirando-a da categoria de  
mera atividade (BRACHT; GONZÁLEZ, 2005, 
apud GONZÁLEZ; FENSTERSAIFER, 2009, 
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p. 11).   
Deixar de ser mera atividade para se  

tornar um componente curricular foi um  
passo muito importante apontado pelo 
movimento renovador de 1980, dando a 
Educação Física Escolar possibilidades iniciais 
de mudança de paradigma, um olhar para 
além da atividade física e da esportivização 
para um viés mais crítico, que posso fazer 
uma leitura das práticas corporais visando 
transpor o fazer.

Mas afinal, o que é esse movimento 
renovador da educação física? González e 
Fenstersaider (2009) explicam:

Esse processo, que ficou conhecido como 
a esportivização da

EF escolar e que foi hegemônico durante 
várias décadas, passou a ser questionado no 
transcurso dos anos de 1980 a partir daquilo 
que ficou conhecido como movimento 
renovador da EF brasileira. Movimento este 
que impulsionou mudanças em diversas 
dimensões de nossa área (GONZÁLEZ; 
FENSTERSAIFER, 2009, p. 10).

O movimento renovador coloca em  
xeque no cenário da época, diversas 
questões que até então não eram feitas 
diante da tradição da área. Questionamentos 
como, por que esta disciplina deve compor 
o currículo? Quais são seus objetivos? 
Quais são seus conteúdos? Como são 
sistematizados os conteúdos ao longo dos 
diferentes níveis de ensino? Como esses 
conteúdos devem ser ensinados? E por fim, 
como avaliar os conhecimentos propostos 
pela educação física? Nesse momento 
pensasse na necessidade de rever o lugar da 
Educação Física na escola, pois estando como 

componente curricular, deve agora cumprir 
sua função como parte da educação básica 
(GONZÁLEZ; FENSTERSAIFER, 2009).

Para reviver tal passagem, segue trecho 
que expõe tal mudança:

Assim, essa ruptura com a tradição, do 
que podemos denominar de o “exercitar 
para”, colocou à EF (é bom lembrar: a seus 
protagonistas) a necessidade de reinventar o 
seu espaço na escola, agora com o caráter 
de uma disciplina escolar. EF na forma de 
um componente curricular, responsável 
por um conhecimento específico (inclusive 
conceitual), subordinado a funções sociais de 
uma escola republicana, comprometida com 
a necessidade que as novas gerações têm 
de conhecimentos capazes de potencializá-
los para enfrentar os desafios do mundo 
contemporâneo. No entanto, é bom ter 
clareza de que esse novo projeto não existe 
enquanto prática hegemônica, o que significa 
que essa nova responsabilidade auto 
atribuída deva passar pela invenção de 
novas práticas pedagógicas. Assim, na nossa 
compreensão, a EF se encontra “entre o não 
mais e o ainda não”, ou seja, entre uma prática 
docente na qual não se acredita mais, e outra 
que ainda se tem dificuldades de pensar e 
desenvolver (GONZÁLEZ; FENSTERSAIFER, 
2009, p.12).

A responsabilidade social, agora 
empregada a Educação Física Escolar não 
pode estar desvinculada aos preceitos da 
instituição escola e da educação, ou seja, o 
componente não poderá ser independente, 
não pode se situar fora do contexto a qual se 
encontra nessa nova jornada (GONZÁLEZ; 
FENSTERSAIFER, 2009).
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Além disso, tratando a educação em 
seu sentido amplo, ela nos coloca na 
cultura, possibilitando sua codificação e 
transformação. Assim, os conhecimentos 
são resultados de construções históricas 
mutáveis, que não são diferentes na 
Educação Física, onde seus conteúdos como 
jogos, danças, ginásticas, esportes e lutas, 
devem ser tratados levando em consideração 
suas construções históricas e contextuais. 
(GONZÁLEZ; FENSTERSAIFER, 2009).

Então, afinal de contas, qual seria a  
função da escola? Para essa reflexão 
complexa, recorro ao texto de González e 
Fenstersaifer (2009):

Sabemos que o próprio mundo educa. 
Para quê? Para sua reprodução (melhorada). 
A educação escolar pode tornar “esclarecida” 
essa reprodução ao tematizar a tradição 
(desnaturalizando-a). Algo próximo à 
afirmação de Edward Said de que cabe 
à educação conduzir o aluno à perda de 
identidade para que, em um segundo 
momento, este a recupere, não mais como 
destino, mas como escolha.

Seguindo esse esforço de delimitar a 
especificidade da educação escolar, trazemos 
a contribuição de Carvalho (1996), segundo o 
qual cabe à escola primeiramente conservar 
e transmitir os conteúdos culturais de uma 
civilização ou nação. Preparar a passagem 
do privado (família) para o público (política/
cidadania), viabilizando sua inserção e sua 
ação no mundo, por meio da qualificação da 
capacidade de interlocução, colocando-se à 
altura dos problemas de seu tempo. Enfim, 
cabe à escola colocar-se como ponte entre 
o passado e o futuro das gerações humanas, 

que é o presente dos adultos, e pelo qual 
estes são responsáveis. Em poucas palavras: 
formar o “espírito republicano” (GONZÁLEZ; 
FENSTERSAIFER, 2009, p. 18-19).

É possível verificar novas possibilidades 
pedagógicas para com a Educação Física 
Escolar, porém, é necessário que o/a docente 
esteja atento as mudanças estabelecidas na 
sociedade ao longo do tempo. A Educação 
Física Escolar não ficou parada no tempo, 
e também nos componentes curriculares, 
pode-se verificar que tem sido uma das 
que mais se movimentou em virtude de seu 
contexto histórico abordado anteriormente.

A Educação Física Escolar pode sim por 
meio de seus conhecimentos específicos, 
atrelada ao Projeto Político Pedagógico 
(PPP) da escola,  contribuir para a formação 
de pessoas capazes de construírem uma 
sociedade mais democrática efetivamente, 
que lute por melhores condições materiais, 
sociais, políticas e culturais, combatendo as 
injustiças sociais, e que há tempos também 
dominam as práticas corporais de forma 
econômica (capitalista) e que impedem a 
sociedade de usufruir de algo que é fruto 
da construção histórica da humanidade, 
como os esportes, as danças, as lutas, as 
ginásticas e os jogos e brincadeiras. Tudo 
virou mercado, onde só aqueles com poder 
aquisitivo mais elevado vem tendo acesso .

Cabe nesse momento refletir o papel 
da Educação Física na Escola. Para essa 
empreitada, busco apoio no segundo texto 
dos pesquisadores González e Fenstersaifer 
(2010):

Nessa linha, a EF escolar, na condição 
de disciplina, tem como finalidade formar 
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indivíduos dotados de capacidade crítica em 
condições de agir autonomamente na esfera 
da cultura corporal de movimento e auxiliar 
na formação de sujeitos políticos, munindo-
os de ferramentas que auxiliem no exercício 
da cidadania. (...) Mas o que consideramos 
relevante nesse momento é a ênfase no fato 
de que tratamos de uma dimensão da cultura 
e que temos uma responsabilidade com o 
conhecimento produzido em torno dela, algo, 
portanto, que vai muito além do “exercitar-
se” GONZÁLEZ; FENSTERSAIFER, 2010, p. 
12).

Aqui fica claro o grande desafio posto 
aos profissionais da Educação Física Escolar, 
existe uma mudança de paradigma que a 
muito tempo se estabelece na área, e de 
forma marcante na escola, pois o fazer (a 
prática) não mais se justifica sozinha, é 
preciso construir um conhecimento com 
esse fazer que extrapole em complexidade e 
criticidade a forma com que a sociedade vê a 
Educação Física Escolar.

Diante dessa quebra de paradigma, duas 
grandes produções são determinantes 
quando o assunto é metodologia. A obra 
do Coletivo de Autores: Metodologia do 
Ensino de Educação Física de 1992, e a 
Transformação Didático-Pedagógica do 
Esporte, do autor Elenor Kunz de 2016.

Essas duas obras possibilitaram um olhar 
crítico das práticas corporais, mas que 
ainda hoje ainda não se estabeleceu como 
realidade nos vários pátios, salas e quadras 
pelo Brasil. Como resgatada no início do 
texto, as práticas tradicionais como os 
esportes, ainda são o predomínio das aulas 
de Educação Física Escolar, e esse ainda 

sendo de fato reproduzido em sua forma 
técnica, deixando de fora as discussões de 
diversos temas sociopolíticos/culturais que 
estão intrínsecos ao fenômeno esportivo, 
como as violências nos estádios, os absurdos 
valores dos ingressos, a desvalorização das 
práticas femininas e a exclusão de certa 
parte da sociedade em participar de eventos 
esportivos de grande impacto.

Nessa esteira os autores da obra Coletivo 
de Autores (1992) ressaltam:

Por essas considerações podemos 
dizer que os temas da cultura corporal, 
tratados na escola, expressam um sentido/
significado onde se interpenetram, 
dialeticamente, a intencionalidade/objetivos 
do homem e as intenções/objetivos da 
sociedade. Tratar desse sentido/significado 
abrange a compreensão das relações 
de interdependência que jogo, esporte, 
ginástica e dança, ou outros temas que 
venham a compor um programa de Educação 
Física, têm com os grandes problemas sócio-
políticos atuais como: ecologia, papéis 
sexuais, saúde pública, relações sociais do 
trabalho, preconceitos sociais, raciais, da 
deficiência, da velhice, distribuição de solo 
urbano, distribuição da renda, dívida externa 
e outros (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 
62-63).

Tematizar os conhecimentos referente à 
Educação Física escolar com aprofundamento 
e problematização das questões da realidade 
pode ser uma forma de motivar as crianças 
olharem de um outro ângulo para as práticas 
corporais. Ou seja, uma escola que persegue 
uma formação mais crítica de seus alunos, 
deve caminhar e optar por conhecimentos 
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Uirá de Siqueira Farias 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo histórico percorrido pela Educação Física pelos 
diversos momentos políticos em que passou trouxe para 
a área, e acima de tudo, para a escola um grande desafio, 
onde coloca aos professores/as a tarefa de se situar diante 
de seu desenvolvimento profissional, que é algo constante 
e inseparável de sua vida e crenças, a qual perspectiva 
de atuação ele ou ela deve adotar. Essa tarefa não é fácil, 
pois as diversas abordagens ou perspectivas pedagógicas 
disseminadas em 1980, de forma mais marcante, colocam 
mais dúvidas que certezas ao docente.

Mas de alguma forma, todo esse turbilhão de conhecimento 
possibilitou que os profissionais da área tivessem 
possibilidade de olhar para outros horizontes. As mudanças 
nas práticas pedagógicas em Educação Física Escolar têm 
dado certo tom de mudança, ainda muito singelos, mas 
que vem possibilitando um olhar mais crítico das práticas 
corporais e a realidade sociopolítico/cultural da sociedade.

O grande desafio é de fato tratar dos temas na Educação 
Física Escolar de forma ampliada, para além dos aspectos 
motores. É necessário levar as crianças, das diversas redes 
públicas, entendam, interpretem e expliquem a realidade 
social, chegando a tão sonhada apreensão da prática social.

 O que se defende no presente trabalho não é uma 
doutrinação, mas sim dar condições para que as crianças 
possam ler a realidade, por meio das diversas práticas 
corporais possíveis no atual cenário das escolas públicas 
brasileiras.

Graduado em Bacharel em 
Educação Física pela Universidade 
Municipal de São Caetano do 
Sul (2009) e em Licenciatura 
em Educação Física pela 
Faculdade Diadema (2008). 
Possui Licenciatura em Pedagogia 
pela Universidade Nove de 
Julho (2013). Pós-Graduação 
Lato Sensu em Exercício 
Físico Aplicado à Reabilitação 
Cardíaca e a Grupos Especiais, 
pela Universidade Gama Filho 
- SP (2011). Pós-Graduação 
em Educação Física Escolar 
na Universidade Estácio de Sá 
(2015). Atua a nove anos na 
área da Educação Física Escolar 
no ensino infantil, fundamental, 
médio e EJA. É professor 
concursado nas redes Municipais 
de São Paulo (Capital) e de Santo 
André - SP.

que favoreçam e promovam a leitura da realidade. Tais 
conteúdos devem ser analisados levando em consideração 
todo seus percurso sócio-histórico, trazendo seus significados 
e objetivos. Nessa perspectiva falar de futebol e trazer e 
aprofundar com as crianças, dentro das possibilidades, a 
maior quantidade de elementos sócio históricos construído 
pela humanidade (COLETIVO DE AUTORES, 1992).
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O AUTISMO NO AMBIENTE 
ESCOLAR
RESUMO: O trabalho com autistas tem sido pouco explorado na sociedade de uma forma 
geral e necessita de informações para o auxílio dos professores em âmbito escolar. Os autistas 
como qualquer outra dificuldade fazem parte das pessoas com necessidades especiais 
educacionais, necessitando assim uma educação especial e inclusiva para a promoção de 
seu desenvolvimento. Nos dias atuais os autistas não têm recebido a atenção necessária e 
por este motivo, o seu desenvolvimento e inclusão na sociedade se mostra longe do ideal e 
esperado. Tenho como prioridade proporcionar informações necessárias e objetivas acerca 
do autismo, visando, reconhecer o nível de conhecimento dos professores em relação ao 
tema e suas capacitações para permearem a educação e a pesquisa bibliográfica como Miaria 
Montessori entre outros.

Palavras-Chave: Autismo; Inclusão; Sociedade; Direitos.
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INTRODUÇÃO

Autismo é considerado por uma 
inadequação no desenvolvimento que se 
apresenta de maneira grave ou leve durante 
o percurso da vida, aparecendose nos 
primeiros três anos de vida do indivíduo, 
trazendo consigo dificuldades de socializar-
se com as demais pessoas que o cercam, 
sendo um distúrbio que ocorre com mais 
frequência nos meninos do que em meninas, 
deixando dúvi-das o seu surgimento. 

A criança autista apresenta os seguintes 
sintomas: usa as pessoas co-mo sua 
ferramenta, resiste a mudanças de rotina, 
não se mistura com outras crianças, resiste 
ao contato físico, apresenta modo e 
comportamento indiferen-te e arredio, age 
como se fosse surdo, a fala e a linguagem 
podem apresentar-se atrasadas ou ausentes 
entre outros sintomas que estará abordando 
o pre-sente trabalho. 

O trabalho com crianças autistas não 
é uma tarefa fácil, requer muitos desafios 
por parte dos pais que às vezes não estão 
preparados para receber o diagnóstico que 
o filho é autista e o professor que na maioria 
das vezes não está preparado para atender 
aquele aluno que requer cuidados especiais 
e as pessoas a sua volta, necessitando de 
uma abordagem adequada e eficiente para 
que a criança autista se desenvolva. 

Este trabalho procura mostrar a 
necessidade de conhecimentos e infor-
mações referente ao autismo, com o 
propósito de auxiliar professores, pais e 
quem tiver interesse de entender um pouco 
melhor sobre o autismo. Ressal-tando que 

o trabalho está relatando a parte histórica 
da Educação Especial, dando ênfase a 
Declaração de Salamanca que abriu as portas 
para os direitos a criança com necessidades 
educacionais especiais de serem incluídas na 
rede regular de ensino, e as presentes leis 
que dão respaldo a essas crianças, dando 
noções sobre o problema a ser enfrentado 
e trabalhado pelos professo-res, no que 
competem à sua atividade no âmbito escolar, 
algumas técnicas com crianças autistas, 
aplicando métodos de tratamento para 
autistas, a co-municação facilitada, TEACCH, 
o computador entre outros. Enfatizando que 
há necessidades de estudos profundos nesta 
área e o aprimoramento de pro-fissionais 
capacitados para atender as crianças com 
autismo, possibilitando a inclusão dessas 
crianças na escola e na sociedade.

 O AUTISMO

Em 1911, Eugen Bleuler, psiquiatra suíço 
descreve a síndrome da es-quizofrenia 
Infantil, descreveu essas crianças como 
estando fora da realidade e vivendo uma 
circunstância relativa ou absoluta de suas 
vidas interiores, que é chamado de autismo.

Em 1943, Leo Kanner, médico Austríaco 
realizou estudos em Berlim, partindo para 
os Estados Unidos, tornando-se um dos 
fundadores da psiquia-tria infantil. Os 
distúrbios autísticos da relação afetiva foram 
apoiados sobre onze casos de crianças, uma 
síndrome que foi associada de sintomas que 
identifica uma doença particular, dando o 
nome de autismo infantil precoce.

Kanner (1943) definiu o autismo infantil 
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precoce diferente da esquizo-frenia infantil 
da seguinte forma: O excepcional, o 
patognomônico, a desordem fundamental 
é inaptidão das crianças a estabelecer 
relações normais com pessoas e a reagir 
às situações desde o início da vida. Os pais 
referem-se a eles como tendo sempre sido 
autossuficientes, como em uma concha, 
agindo como se ninguém estivesse presente, 
perfeitamente esquecidos de tudo a seu 
redor, dando a impressão de uma sabedoria 
silenciosa, faltando desenvolver a quantidade 
habitual de consciência social, agindo como 
se estivesse hipnoti-zado.

Para Kanner (1943) há uma extrema 
solidão autística, que faz despre-zar, ignorar 
e excluir tudo que chega do exterior à criança. 
Até o contato físico direto, movimento ou um 
barulho são tidos como se não estivessem lá.

De acordo com Kanner (1943), há 
controvérsias sobre a idade de apare-
cimento do autismo ou sobre o perigo de 
um diagnóstico muito precoce. Res-salta 
o desejo de imutabilidade, ou seja, nada 
deve mover-se nem mudar e a patologia da 
linguagem, quando presente estima-se cerca 
de 50% das crian-ças autistas não adquirem 
linguagem, não tendo por um longo tempo a 
comu-nicação. As hipóteses referentes à 23 
origem do autismo infantil precoce vari-am 
de acordo com as observações e pesquisas 
de Kanner (1943). 

Kanner (1943) em suas pesquisas explora 
conforme avança e que faz menção ao 
biológico, do funcional e ao psíquico. 
Menciona que “A falta de calor materno 
sincero é normalmente observada na primeira 
visita à clínica”. Os pais são aparentemente 

amigáveis, mas não descem do pedestal de 
adulto.

 A CRIANÇA AUTISTA E A 
ANORMALIDADE DA FALA

A criança pode ocasionalmente manter-
se muda, mas frequentemente as palavras 
aparecem na altura normal, mas cerca 
dos 18 meses a 2 anos de idade estas 
pequenas conquistas podem perder-se. 
Caracteristicamente, há uma tendência 
marcada para repetir uma frase ou palavra 
exatamente como foi data (ecolalia). Os 
pronomes criam problemas “tu” e “eu” 
Confundindo-se muitas vezes. Estas crianças 
referem-se frequentemente a si mesmas 
como “tu”, “ele” ou “ela”. Mesmo quando a 
fala está relativamente bem desenvolvida, 
tem muitas vezes uma qualidade bastante 
afetada, com ligeiras excentricida-des 
de sintaxe, monotonia de expressão, e 
uma literalidade extrema. Se lhe falar 
figurativamente, uma criança autista pode 
responder excentricamente.

A FALA DA CRIANÇA AUTISTA

Quando se constitui, a fala da criança 
autista é muito peculiar e mani-festa-se sob 
diferentes aspectos, mas sempre anormais. 
Ora a elocução é len-ta, mas irregular e 
recortada, com um acento em uma das 
sílabas, ora é rápida e irregular, ora é 
monótona como uma ladainha. A voz é aguda 
e gritada ou gutural ou apenas audível; é 
uma voz desconcertante do ponto de vista 
da comunicação. Além disso, a tonalidade 
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da voz varia segundo as circunstân-cias 
e o interlocutor. A elocução e o timbre de 
voz geram uma fala irreal, que é mais um 
solilóquio de um tipo particular do que um 
instrumento de diálogo.

UTILIZAÇÃO DA LINGUAGEM

A comunicação com a criança autista pode 
ser feita por meio de figuras. Trocar imagens, 
desenhos, por exemplo: quando a criança 
tem sede, ela aprende a escolher a figura 
de um copo. O professor sendo criativo na 
comu-nicação com os alunos que tem essa 
dificuldade em se comunicar, previne de 
angustias e dificuldades comportamentais e 
favorece uma relação mais tran-quila entre 
professor e aluno.

As repetições de palavras, estereotipias 
verbais, feitas de esboços de palavras 
sem significação aparente, repetidas 
sem conteúdo vivenciado, são da mesma 
natureza. Em alguns casos, quando se pode 
estudar e observar mais completamente 
a criança, as repetições verbais surgem 
carregadas de sentido, mas de um modo de 
pensar psicótico.

A COMUNICAÇÃO

É caracterizada pela dificuldade em 
utilizar com sentido todos os aspec-tos da 
comunicação verbal e não-verbal, incluindo 
gestos, expressões faciais, linguagem 
corporal, ritmo e modulação na linguagem 
verbal.

Portanto, dentro da grande variação 
possível na severidade do autismo, pode-se 

encontrar uma criança sem linguagem verbal 
e com dificuldades na comunicação por 
qualquer outra via – isto inclui ausência de 
uso de gestos.

A partir dessa tentativa, há questões 
sobre o polêmico debate que en-volve 
autismo e subjetividade diante da língua. 
Nessa perspectiva, propor que, embora as 
produções do autista se constituíssem como 
blocos ecolálicos, em certos momentos. 
Muitas das crianças que apresentam 
linguagem verbal repe-tem simplesmente o 
que lhes foi dito, este fenômeno é conhecido 
com ecolalia imediata, outras crianças 
repetem frases ouvidas há horas, ou até 
mesmo dias antes (ecolalia tardia).

É comum que crianças com autismo e 
inteligência normal repitam frases ouvidas 
anteriormente e de forma perfeitamente 
adequada ao contexto, embo-ra, geralmente 
nestes casos, o tom de voz soe estranho e 
pedante.

A SOCIALIZAÇÃO

Este é o ponto chave no autismo e o mais 
fácil de gerar falsas interpre-tações, pois 
significa a dificuldade em relacionarem-
se com as pessoas, a in-capacidade de 
compartilhar sentimentos, gostos e emoções 
e também na dis-criminação entre diferentes 
pessoas. Muitas vezes a criança que tem 
autismo aparenta ser muito afetiva, por 
aproximar-se das pessoas abraçando-as e 
me-xendo, por exemplo, em seu cabelo ou 
mesmo beijando-as quando na verdade ela 
adota indiscriminadamente esta postura, sem 
diferenciar pessoas, lugares ou momentos. 
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Esta aproximação usualmente segue um 
padrão repetitivo e não contém nenhum tipo 
de troca ou compartilhamento.

A dificuldade de sociabilização que faz 
com que a pessoa que tem au-tismo tenha 
uma pobre consciência da outra pessoa é 
responsável, em muitos casos, pela falta 
ou diminuição da capacidade de imitar, que 
é uns dos pré-requisitos cruciais para o 
aprendizado, e também pela dificuldade de se 
colo-car no lugar de outro e de compreender 
os fatos a partir da perspectiva do ou-tro.

Pesquisas mostraram que mesmo nos 
primeiros dias de vida um bebê típico 
prefere olhar para rostos do que para 
objetos. Mediante informações ob-tidas pela 
observação do rosto dos pais, o bebê aprende 
e encontra motivação para aprender.

O bebê com autismo dirige sua atenção 
indistintamente para pessoas e para 
objetos, e sua falha em perceber pessoas 
faz com que perca oportunida-des de 
aprendizado refletindo em um atraso do  
desenvolvimento.

A SOCIALIZAÇÃO

Este é o ponto chave no autismo e o mais 
fácil de gerar falsas interpre-tações, pois 
significa a dificuldade em relacionarem-
se com as pessoas, a in-capacidade de 
compartilhar sentimentos, gostos e emoções 
e também na dis-criminação entre diferentes 
pessoas. Muitas vezes a criança que tem 
autismo aparenta ser muito afetiva, por 
aproximar-se das pessoas abraçando-as e 
me-xendo, por exemplo, em seu cabelo ou 
mesmo beijando-as quando na verdade ela 

adota indiscriminadamente esta postura, sem 
diferenciar pessoas, lugares ou momentos. 
Esta aproximação usualmente segue um 
padrão repetitivo e não contém nenhum tipo 
de troca ou compartilhamento.

A dificuldade de sociabilização que faz 
com que a pessoa que tem autismo tenha 
uma pobre consciência da outra pessoa é 
responsável, em muitos casos, pela falta 
ou diminuição da capacidade de imitar, que 
é uns dos pré-requisitos cruciais para o 
aprendizado, e também pela dificuldade de se 
colo-car no lugar de outro e de compreender 
os fatos a partir da perspectiva do outro.

Pesquisas mostraram que mesmo nos 
primeiros dias de vida um bebê típico 
prefere olhar para rostos do que para 
objetos. Mediante informações ob-tidas pela 
observação do rosto dos pais, o bebê aprende 
e encontra motivação para aprender.

O bebê com autismo dirige sua atenção 
indistintamente para pessoas e para objetos, 
e sua falha em perceber pessoas faz com 
que perca oportunida-des de aprendizado 
refletindo em um atraso do desenvolvimento.

A IMAGINAÇÃO DO AUTISTA
Caracteriza-se por rigidez e inflexibilidade 

e se estende às várias áreas do pensamento, 
linguagem e comportamento da pessoa. 
Podendo ser exem-plificado por 
comportamentos obsessivos e ritualísticos, 
compreensão literal da linguagem, falta de 
aceitação das mudanças e dificuldades em 
processos cria-tivos. Esta dificuldade pode 
ser percebida por uma forma de brincar 
desprovida de criatividade e pela exploração 
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peculiar de objetos e brinquedos. Uma  
criança que tem autismo pode passar 
horas a fio explorando a textura de um  
brinquedo. Em crianças que têm autismo 
e têm inteligência preservada, pode-
se perceber a fixação em determinados 
assuntos, na maioria dos casos incomuns em 
crianças da mesma idade, como calendários 
ou animais pré-históricos, o que é confundido 
às vezes com nível de inteligência superior.

As mudanças de rotina, como de casa, dos 
móveis, ou até mesmo de percurso, costumam 
perturbar bastante algumas dessas crianças 
(De Lemos – 1997, 2000 e 2002).

CARACTERÍSTICAS COMUNS 
DO AUTISTA

O autista tem dificuldade em estabelecer 
contato com os olhos, assim como ouvir 
(parece surdo, apesar de não ser). Pode 
começar a desenvolver a linguagem, mas 
repentinamente ela é completamente 
interrompida e age como se não tomasse 
conhecimento do que acontece com os 
outros. Por vezes ata-ca e fere outras 
pessoas mesmo que não existam motivos 
para isso e costuma estar inacessível 
perante as tentativas de comunicação das 
outras pessoas. Não explora o ambiente e as 
novidades e costuma restringir-se e fixar-se 
em poucas coisas. Apresenta certos gestos 
repetitivos e imotivados como balançar 
as mãos ou balançar-se. Cheira, morde ou 
lambe os brinquedos e/ou roupas; mostra-se 
insensível aos ferimentos podendo inclusive 
ferir-se intencional-mente.

ESPECTRO DO AUTISMO

O Autismo não é uma condição de "tudo 
ou nada"; ao contrário, é visto como um 
continuum que vai do grau leve ao severo. 
Existe uma grande asso-ciação entre autismo 
e retardo mental, desde o leve até o severo, 
sendo que se considera que a gravidade do 
retardo mental não está necessariamente 
asso-ciada à gravidade do autismo.

A palavra autismo nos dias atuais pode ser 
associada a diversas sín-dromes, os sintomas 
variam amplamente, o que explica por que 
atualmente refere-se ao autismo como 
um espectro de transtornos. Dentro deste 
espectro encontramos sempre a tríade de 
comprometimentos que confere uma caracte-
rística comum a todos eles. Alguns são 
diagnosticados simplesmente como autismo, 
traços autísticos, ou Síndrome de Asperger 
(considerado por muitos como o autismo 
com inteligência normal). Além destes, 
existem diversas sín-dromes identificáveis 
geneticamente ou que apresentam quadros 
diagnósticos característicos, que também 
estão englobadas no Espectro do Autismo 
(De Lemos, 1997, 2000, 2002).

DIAGNÓSTICO DE AUTISMO

Segundo a AMA (Associação de Amigos 
do Autista), sempre que solici-tada, indica 
que o diagnóstico de autismo seja feito 
por um profissional com formação em 
medicina e experiência clínica de vários 
anos diagnosticando essa síndrome. O 
diagnóstico de autismo é feito mediante 
avaliação do quadro clínico, pois não 
existem testes laboratoriais específicos para 
a detecção do autismo. Por este motivo, 



Revista Educar FCE - Abril 2018

869

diz-se que o autismo não apresenta um 
marcador biológico. No qual normalmente, o 
médico solicita exames para investigar con-
dições (possíveis doenças) que têm causas 
identificáveis e podem apresentar um quadro 
de autismo infantil, como a síndrome do 
X-frágil, fenilcetonúria ou esclerose tuberosa. 
Sendo importante notar que nenhuma das 
condições apresenta os sintomas de autismo 
infantil em todas as suas ocorrências. Por-
tanto às vezes surjam indícios bastante fortes 
de autismo por volta dos dezoito meses, mas 
raramente o diagnóstico é conclusivo antes 
dos vinte e quatro me-ses, e a idade média 
mais frequente é superior aos trinta meses. 
Para melhorar o diagnóstico foram criadas 
critérios e 28 questionários. O diagnóstico 
precoce é importante para poder iniciar a 
intervenção educacional especializada o 
mais prevê possível.

De acordo com a AMA (Associação 
Amigos do Autista) há graus dife-renciados 
de autismo e que há, em instituições 
especializadas (como a própria AMA), 
intervenções adequadas a cada tipo ou 
grau de comprometimento, menciona ainda 
que a especialidade da AMA não é apenas 
a intervenção em crianças com diagnóstico 
de autismo, mas também a intervenção em 
crianças com atrasos no desenvolvimento 
relacionados ao autismo.

PROPOSTAS DE 
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA

Os alunos autistas respondem  
com precisão aos sistemas organizados. 
O professor deve organizar a sala de 

aula para conseguir ensinar os alunos, 
pois as informações, assim como outras, 
são geralmente feitas por “treinado-res” 
de professores e outros profissionais 
familiarizados com autismo. Na maio-ria 
das vezes há um mínimo de compreensão 
de como planejar e utilizar o conceito de 
“estrutura”.

Os professores devem organizar o 
cotidiano da sala de aula para que os alunos 
possam aperfeiçoar suas habilidades assim 
como desenvolver aquelas que estão mais 
comprometidas. Antes de explorar um pouco 
mais o uso da organização na sala de aula, 
será útil rever algumas das dificuldades da 
crian-ça autista e como elas apontam para 
a necessidade de uma organização, quando 
se busca sucesso no ensino. Portanto, 
dificuldades de linguagem re-ceptiva e 
compreensão das mensagens ouvidas é 
característica do autismo. Sendo que muitas 
vezes o aluno pode não entender a mensagem 
quando o educador está acreditando que ele 
esteja entendendo, causando uma reação 
de agressividade ou de falta de iniciativa. 
Podendo acontecer que o aluno não possua 
linguagem suficiente para se comunicar com 
o professor, sendo que está cansado, com 
calor, com fome, entediado ou com vontade 
de ir embora ou talvez esteja simplesmente 
fazendo birras.

Entretanto a criança autista pode ter 
uma memória sequencial pobre, ou seja, 
memória das sequências dos fatos, sons e 
etc., não conseguindo manter a sequência 
dos eventos, mesmo que os cotidianos, ou 
não ter certeza quan-do algo diferente irá 
acontecer. Muitas vezes a criança autista se 
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sente mais confortável permanecendo em 
atividades que tem costume, resistindo a 
aprender as novas descobertas.

O autista é incapaz de se organizar ou 
impor limites a seu próprio com-portamento 
e não tem noção das regras sociais. Podendo 
resultar na tentativa de “chamar a atenção” 
das pessoas ou de ficar isolado. Mediante a 
sua dificul-dade de relacionamento social, o 
autista pode não ter motivação para agradar 
as pessoas que o cercam ou não ser sensível 
a elogios, parecendo ter resis-tência ao 
aprendizado.

Nos aspectos de uma estratégia, 
independente da idade, a organização numa 
sala de aula para alunos com autismo é muito 
útil. Os aspectos são: - organização física, 
programação das atividades e métodos de 
ensino.

A programação é a parte da organização 
das atividades que os alunos autistas 
necessitam, muitos têm problemas com 
memória sequencial e organi-zação no/do 
tempo, mas as dificuldades de linguagem 
receptiva podem tornar difícil aos alunos 
compreenderem o que eles deveriam fazer.

Além de o professor dar orientação a 
todos sobre certos períodos de tempo, 
a programação das atividades ajuda-os 
a prever os acontecimentos diá-rios e 
semanais, diminuindo a ansiedade sobre 
o não saber do que ocorrerá em seguida. 
Estando ciente a criança autista em relação 
à atividade que ocor-rerá depois, no qual a 
programação auxilia os alunos a se conduzir 
de forma independente entre as atividades.

Diante da utilização de programas 
consistentes, facilitará o funciona-mento 

perfeito da classe e deixa mais tempo para o 
ensino e aprendizado, ao invés de constantes 
reorganizações e planejamentos durante o 
horário de au-la. No momento em que os 
alunos aprendem a entender e observar os 
horá-rios, a confiarem e terem segurança 
desenvolverá autonomia de trabalho e 
conseguirem seguir instruções, que são 
importantes para o sucesso em situa-ções 
futuras.

ALGUMAS TÉCNICAS COM 
CRIANÇAS AUTISTAS

Segundo Mello (2001), algumas das 
técnicas mais conhecidas que têm sido 
aplicadas em crianças autistas foram 
especialmente desenvolvidas para elas, 
outras foram desenvolvidas inicialmente 
para tratar outras patologias.

Portanto todas vêm sendo aplicadas 
há algum tempo, a maioria há mais de dez 
anos, e todas se iniciaram como grandes 
promessas para pais mais apressados, que de 
acordo com o tempo mostrou que elas não 
são milagrosas. Contudo, algumas delas, se 
aplicadas da forma como foram concebidas ou 
com adaptações a estilos e culturas pode ser 
um excelente complemento ao tratamento 
educacional. Diversas instituições em todo 
o mundo vêm combi-nando uma série de 
técnicas como complemento ao trabalho 
educacional de base, e vêm colhendo cada 
vez mais resultados na reabilitação de 
crianças autistas, principalmente aquelas que 
começaram cedo o tratamento, mediante 
empenho na formação de seus técnicos, no 
amadurecimento dos pais e na construção 
de um trabalho positivo.
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COMUNICAÇÃO FACILITADA

Em 1987, o método ainda não conhecido 
foi elaborado na Austrália por Rosemary 
Crossley é educadora, diretora do Dignity 
Education Language Communication Center, 
em Melbourne, sendo hoje muito utilizado 
em países AngloSaxões/Israel e em alguns 
países da Europa. 

Segundo Amy,” Rosemary Crossley ajudou 
muitas crianças e adultos sofrendo de 
lesões celebrais, de autismo, síndrome de 
Rett e síndrome de Down. Estabelecendo a 
seguinte hipótese: Ela estabeleceu a hipótese 
de que entre muitos indivíduos com graves 
distúrbios da comunicação, os distúrbios 
da expressão poderiam ser maiores que os 
da comunicação; que a falta de motivação 
poderia ser atribuída a uma incapacidade 
de realizar, e que a au-sência da linguagem 
verbalizada não excluía a linguagem (AMY, 
2001, p. 56)”.

Entretanto, propôs aos pacientes  
(doentes) que chamou de facilitador, alguém 
que ajudasse com a sua própria mão, com 
seu movimento, a coorde-nar por um gesto 
para realizá-la. 

O COMPUTADOR

Para Mello (2001), o uso do computador 
como apoio a crianças autistas é recente 
em comparação às outras intervenções, 
pois existem poucas infor-mações 
disponíveis, mesmo na Internet, sobre a 
utilização do computador co-mo apoio ao 
desenvolvimento destas crianças. Algumas 
dessas crianças igno-ram o computador, 40 

enquanto outras se fixam em determinadas 
imagens ou sons, sendo difícil decifrar o que 
tanto as atrai.

De acordo com Mello (2001), a AMA de 
São Paulo desenvolveu uma técnica que 
teve resultados interessantes, onde consiste 
na utilização do computador como apoio 
ao aprendizado da escrita em crianças que 
haviam adquirido a leitura e, por dificuldades 
na coordenação motora fina ou por de-
sinteresse, não conseguiam adquirir a escrita, 
mas mediante os métodos tradi-cionais de 
ensino. Menciona que o programa utilizado 
não era nenhum pro-grama desenvolvido 
para isto, mas sim um programa de 
desenho comum, co-mo o "Paint Brush", ou 
“Paint”. Apresentando resultados positivos 
comprova-dos em pelo menos três crianças 
que apresentavam uma resistência muito 
grande ao aprendizado da escrita, no qual 
haviam feito diversas técnicas de ensino, 
sem sucesso durante pelo menos um ano.

A criança inicia com traços simples e 
sessões muito curtas, com apoio sempre 
que necessário, mas o trabalho vai evoluindo 
em tempo e complexida-de na medida em 
que a criança vai conseguindo movimentar 
o mouse da for-ma esperada e sem apoio. 
Depois de algum tempo é introduzido o 
quadro ne-gro, e logo depois o lápis e papel, 
sendo primordial limitar o espaço disponível 
para desenho ou escrita, onde no início esse 
espaço é maior, mas vai dimi-nuindo na 
medida em que a criança vai desenvolvendo 
as habilidades.

ERIC SCHOPLER E O 
MÉTODO TEACCH
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Esse programa educativo é importante, 
sendo conhecido mediante três livros: O 
perfil psicoeducativo, compondo um sistema 
um sistema de avaliação previa à aceitação da 
criança, permitindo determinar as estratégias 
educativas apropriadas, estratégias 
educativas do autismo, apresentando assim 
o funcio-namento e objetivos, atividades 
de ensino para crianças autistas, descreve o 
material e sua utilização.

De acordo com Amy (2001),” o método 
educativo teacch foi aplicado nos países 
Anglo-Saxões  no espaço de um hospital-
dia. Ghislain Magerotte, na Bélgica, utilizou 
essas estratégias educativas com objetos 
direcionados de in-dividualização e de 
responsabilidade da criança ou do adulto 
autista.   Eric Schopler foi aquele que deu 
aos pais a “força para agir”. Diante das 
possíveis alternativas de tratamento das 
crianças autistas nos anos de 1980 nos 
Estados Unidos, elaborando estratégias 
educativas permitindo aos pais para não 
dispor de locais de acolhimento, para poder 
aplicar eles mesmos seus métodos. Schopler, 
mediante conceitos, presidia suas estratégias 
da seguinte forma: Os conceitos presidindo 
suas estratégias repousam essencialmente 
sobre a di-nâmica da interação, a perspectiva 
desenvolvimentista, a relatividade das 
aquisições e as prioridades de trabalho em 
um contexto dado” (SCHOPLER, 1980, p. 
53).

Portanto, com a elaboração, investigação 
e avaliações, o projeto educa-tivo leva em 
conta o apoio da família, seu local e seu 
modo de vida, por este motivo Schopler 
fala de ma “pedagogia sob medida”. O 

teacch e as qualidades do mesmo parecem 
residir em uma compreensão das técnicas 
operacionais, como trabalho individual, rigor 
de enquadramento, objetivos em curto prazo 
observação e avaliações contínuas, material 
adaptado, decomponível e po-dendo tornar-
se um modo de comunicação. No qual os 
códigos que usam imagem podem substituir 
na comunicação, a ausência de linguagem. 

O propósito é levar à criança as interações 
sucessivas, comportamentos adaptados. As 
estratégias educativas de Schopler (1980) 
insistem na percep-ção, imitação e na 
motricidade, importante para a comunicação, 
onde exercí-cios são progressivos e estudos 
em função da idade mental da criança é 
de zero a seis anos de idade, relacionado a 
competência verbal, favorecendo a eclosão 
dos sons, com a ajuda de bolhas de sabão, 
assoprando-as, logo de-pois se faz estourar 
emitindo uma exclamação que o acompanha, 
esses exer-cícios leva em consideração as 
aptidões e os gostos das crianças. 

Schopler (1980), menciona a motricidade 
fina, onde o trabalho consiste em fazer 
emergirem as capacidades de base que são: 1- 
“Colocar as mãos e os dedos em movimentos 
de maneira controlada; 2- pegar um objeto 
com uma mão, sem ajuda; 3- manusear um 
objeto executando uma tarefa; 4-empregar 
as duas mãos de forma cooperativa; e assim 
Por diante”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao realizar este trabalho tive como objetivos alguns 
pontos principais: explicitar as características dos autistas, 
como o autista se comporta mediante a interação com as 
demais pessoas que o cerca, sendo um fator marcante, as 
técnicas para se trabalhar com crianças autistas, fornecer 
informações a respeito do método TEACCH usado para o 
desenvolvimento e tratamento dos autistas.

A dificuldade no trabalho com os autistas, mediante o 
seu comporta-mento e ausência de uma interação social 
adequada, considerando que os autistas não estão incluídos 
na sociedade, procurou-se investigar como ocorre a educação 
dessas crianças, como tem sido a atuação dos professores 
frente a esses alunos. 

Mediante todo o estudo apontado detectamos uma grande 
realidade vi-venciada atualmente no sistema educacional, o 
despreparo para se trabalhar com crianças autistas e assim 
ensiná-las. De acordo com o trabalho realizado, percebemos 
que a maioria dos professores sentem não estarem 
preparados para trabalhar com crianças autistas, e alguns 
nunca conviveram, pois mencionam não terem formação 
profissional suficiente.

Os professores na maioria das vezes não querem ter 
responsabilidade com esses alunos, por ser um trabalho 
difícil, dando prioridade unicamente ao especialista na área, 
pois os autistas necessitam de uma estrutura adequada, 
métodos de ensino que seja significativo, de um ambiente 
acolhedor e transformador. 

Os professores necessitam de informações necessárias 
através de cursos, palestras e especialistas na área para 
possíveis soluções e entre outros requisitos, mesmo diante 
de tais esforços para que os alunos sejam incluídos no 
ensino regular, ainda está enraizada a resistência dos pais e 
da própria sociedade de integrá-los, porque para eles está 
tudo certo.

O que pude concluir desse trabalho é que o autismo 
precisa ser muito explorado em nossas escolas e na 
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sociedade, contudo sei que para se  
trabalhar com crianças autistas é uma dura 
tarefa, por apresentarem desordens em seus 
comportamentos, sendo preciso desenvolver 
estratégias de trabalho eficazes para se obter 
resultados que podem levar certo tempo, 
espero que os professores e a sociedade se 
conscientizem em relação à inclusão de todas 
as pessoas com necessidades educacionais 
especiais. 

Mediante a pesquisa bibliográfica, 
pude concluir o quanto é essencial buscar 
conhecimentos e se preparar, para trabalhar 
com crianças autistas e outras síndromes, 
buscando cursos de formação continuada, 
palestras entre outras informações 
necessárias, mesmo sabendo que existe uma 
pequena quantidade de crianças autistas, 
mas eles fazem parte, de serem incluídos na 
rede regular de ensino e na própria sociedade.
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O AUXÍLIO DOS MAPAS 
CONCEITUAIS NA PRODUÇÃO DE 
TEXTO PARA UMA APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA
RESUMO: Sempre que falamos em Produção de texto de modo geral imediatamente cria-se 
uma barreira, um bloqueio no que na verdade deveria ser um processo natural, por isto este 
artigo vem a comprovar o quanto é importante o auxílio dos mapas conceituais na produção 
de texto para uma aprendizagem significativa, tornando-se hábito estruturar as ideias para 
assim colocar no papel. Os conceitos aqui discutidos que se transformam em mapas bem 
estruturados e servem de roteiro para o gênero textual a ser dissertado na perspectiva de 
estratégias psicopedagógicas, onde a aprendizagem é o que norteia todo o processo aqui 
visto. Partindo do princípio que o educando tem um meio verbal e visual mais claro a ser 
seguido, descobrindo recursos próprios que dispõe á serviços dos seus conhecimentos pré-
existentes. 

Palavras-Chave: Mapas Conceituais; Aprendizagem Significativa; Conhecimento; Ideias; 
Escrita
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INTRODUÇÃO

Nos dias atuais escrever transformou-
se num grande obstáculo para muitos, pois 
não é apenas produzir um texto, mas este 
seja coeso e coerente, comunicando o que 
realmente quem escreve quer transmitir. 
Organizar o que se está pensando e passar 
para o papel não é tão simples quanto parece, 
especificamente perante a dificuldade em 
lidar com as organizações das ideias dos 
educandos, onde normalmente estes não 
conseguem transferir o que veem a mente 
para o papel, não conseguindo organizar suas 
ideias ou muitas vezes não fazem referência 
para realizar determinada atividade proposta, 
partindo deste pressuposto o mapa 
conceitual, em suas diferentes estruturas 
organizam, auxiliam e definem o assunto a 
ser tratado, para assim redigir um texto seja 
ele para uma prova, um Vestibulinho ou até 
mesmo um simples e-mail para o colega. 

Na produção escrita o que tem significância 
não são apenas as palavras em sua coesão 
ou suas frases em sua coerência, mas com 
o significado privilegiado, tendo suas ideias 
bem definidas, estando estas não mais 
embaralhadas e sim, organizadas, onde o 
leitor prova do prazer enfim de escrever 
diferentes gêneros, partindo de diversos 
temas, e assim vindo a despertar a descoberta 
pela leitura do texto do outro, o escrever 
para a outra pessoa que tem princípios e se 
inserir em diferente meios, podendo ter uma 
visão mais critica, porém construtiva.

Entrando assim na totalidade do gênero, 
descobrindo que as ideias se organizam a 
partir do roteiro, mas que a estrutura depende 

do conhecimento do escritor do texto, com 
suas inferências, tendo conhecimento e 
dominância do assunto tratado.

A sequência de organizar as ideias pelos 
mapas conceituais, criando assim um roteiro 
para a produção de texto torna o dissertar 
um ato ainda mais prazeroso, onde se tem 
facilidade em ordenar os fatos e as ideias que 
se quer transparecer em seu texto, tendo 
assim um auxílio para uma aprendizagem 
realmente significativa, afinal quando você 
compreende mais o assunto, se intera sobre 
o mesmo permitindo uma situação de prazer 
e clareza no que se faz.

Produzir texto é uma atividade diária 
solicitada na escola, no curso, nas avaliações, 
nas prova para concurso e em entrevistas de 
emprego de modo geral, aquele que escreve 
bem e consegue ser coerente com suas ideias 
tem a tendência a se destacar, pois nos dias 
de hoje poucos conseguem redigir textos 
coesos, textos que são compreensíveis e 
coerentes do começo ao fim, com argumentos 
que estejam de acordo com a realidade, que 
contemple não somente a realidade daquele 
que escreve, mas também daquele que lê, 
tendo assim o significado para se ler aquele 
texto e o autor do mesmo ter assimilado e 
visualizado a aprendizagem significativa tão 
necessária para este tipo de atividade.

COMO ORGANIZAR AS 
IDEIAS?

Em toda existência do homem a busca 
essencial é alcançar a aprendizagem 
significativa em sua totalidade, onde 
organizar as ideias não é somente colocá-
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las em ordem, mas sim compreender estas e 
dispor num mapa conceitual para se ter uma 
base, um roteiro para uma suposta produção 
de texto.

Muitos roteiros são utilizados, mas nada 
tão direto, tão dinâmico, pois o desenho e 
as palavras não são claras, estas palavras 
bem direcionadas devem definir e colocar 
diferentes significados para se elaborar um 
texto, seja ele descritivo, dissertativo ou 
opinativo.

As estratégias utilizadas devem ser 
objetivas, onde através das palavras, cria-se o 
mapa conceitual e a “imagem” vista consegue 
ir além, ativar assim o âmbito visual, onde de 
observar as partes e se organizam as ideias a 
partir disso. 

Vendo assim nas Orientações Curriculares 
– Proposição das Expectativas de 
Aprendizagem da Prefeitura de São Paulo, 
2010, Ensino Fundamental II de Língua 
Portuguesa, afirma:

“É pela linguagem que as pessoas 
expressam ideias, pensamentos e intenções, 
estabelecem relações interpessoais, 
influenciam umas às outras, alterando suas 
representações da realidade, da sociedade 
e o rumo de suas ações. É pela linguagem 
também, que se constroem quadros de 
referências culturais – representações, mitos, 
conhecimento científico, arte, concepções e 
ideologias”.

No meio inserido a linguagem oral e 
escrita deve ser desenvolvida e estimulada 
diariamente, com o pressuposto não somente 
do ensino e aquisição da competência 
leitora e escritora, mas fundamentalmente 
da interação nas atividades discursivas 

rotineiras. Orientações curriculares, São 
Paulo, 2010:

“Interagir pela linguagem significa realizar 
uma atividade discursiva: dizer alguma 
coisa a alguém, de uma determinada forma, 
num determinado contexto histórico 
e em determinadas circunstâncias de 
interlocução. É nas práticas sociais, em 
situações linguisticamente significativas, 
que se dá a expansão da capacidade de uso 
da linguagem e a construção ativa de novas 
capacidades que possibilitam o domínio cada 
vez maior de diferentes padrões de fala e de 
escrita. [...] Em decorrência dessa concepção 
de linguagem e de ensino e aprendizagem 
em Língua Portuguesa, espera-se que, nos 
diferentes anos do ensino fundamental, o 
estudante amplie o domínio ativo do discurso 
nas diversas situações comunicativas, 
sobretudo nas instâncias públicas de uso da 
linguagem, de modo a possibilitar sua inserção 
efetiva no mundo da escrita, ampliando suas 
possibilidades de participação social no 
exercício da cidadania”.

Ao contrário do que muitos pensam 
escrever bem não é apenas necessário 
durante a vida escolar, mas também no 
contexto social em diferentes momentos de 
nossas vidas, pois é assim que para quem 
verbalmente nos identificamos.

O MAPA CONCEITUAL

Mapa Conceitual é um conceito que se 
mostra relevante e útil para a  tarefa de 
Aprendizagem, uma vez que, segundo Moreira 
em Mapas conceituais e aprendizagem 
significativa (2010), as diferentes disciplinas 
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acadêmicas, ou parte delas possuem uma 
estrutura articulada e hierarquicamente 
organizada de conceitos,. Estes devem ser 
identificados e ordenados em sequencia 
lógica, além de satisfazer aos princípios da 
diferenciação progressiva e da reconciliação 
integrativa.

Um Mapa Conceitual deve ser visualizado 
como uma das possíveis representações de 
um conteúdo, em que conceitos mais gerais 
e inclusivos aparecem no topo do mapa, 
para que, em seguida outros conceitos se 
subordinem em ordem descendente de 
inclusividade a um patamar de conceitos mais 
específicos e diferenciados na base do mapa. 
Por sua vez, conceitos com aproximadamente 
o mesmo nível de generalidade se posicionam 
em nível horizontal. Esta disposição reflete 
relações de subordinação entre os conceitos. 
E, a disposição dos conceitos presentes no 
conteúdo deve explorar claramente relações 
entre si e entre proposições focando a 
atenção para as diferenças e similaridades 
relevantes, além de satisfazer aos princípios 

da diferenciação progressiva e reconciliação 
integrativa.

No ensino de novos conteúdos a 
construção de um Mapa Conceitual mostra-
se ser de grande valia, facilita a identificação 
da estrutura conceitual pertinente ao 
assunto, determinando os conceitos gerais e 
inclusivos que envolvem os mais específicos, 
procurando, desta maneira, estabelecer 
relações entre eles, no intuito de satisfazer 
os princípios da diferenciação progressiva e 
reconciliação integrativa.

 A seguir figura representativa do Mapa 
Conceitual, dado como exemplo o tema 
“Tráfego nas grandes cidades”, este sendo 
apenas o início do mapa que será construído 
ao longo da produção escrita de cada 
autor, sendo elaborado meramente para 
ilustração seguido de observações para dar 
continuidade ao raciocínio da produção de 
um texto com roteiro e assim finalizando 
num resultado ainda mais produtivo.

Exemplo: 

Fonte: Elaborado pela autora.



Revista Educar FCE - Abril 2018

880

Assim que organizadas as ideias num 
mapa conceitual, e visto que não há mais 
necessidade de demais ramificações segue 
a produção para que seja escrito o texto 
de maneira coesa, assim lido e reescrito 
corrigindo o que for necessário.

Em cada produção realizada com o auxílio 
de um mapa conceitual há melhoras não 
somente na escrita, mas também no estímulo 
do ato de escrever, escrevendo e produzindo 
não somente por obrigação, mas vendo a 
necessidade diária de manter os registros 
afinados e reais.

No século em que vivemos nossos 
educandos estão cada dia menos produzindo 
textos, estes escrevem em redes sociais e 
demais atualidades da internet, entretanto 
não elaboram textos, pelo contrário, abreviam 
e singularizam tudo que veem a mente, 
escrevendo pouco e não sendo claro, por 
isso este é o momento de modernizar nossa 
escrita com estes que precisam verificar a 
real importância de se produzir textos com 
qualidade e entendimento, que sejam lidos 
em diferentes lugares, expandindo suas 
ideias.

APRENDIZAGEM 
SIGINIFICATIVA E A 
REALIDADE NAS SALAS DE 
AULA

No cotidiano escolar os professores com  
planejamentos inadequados ao contexto 
escolar vem conduzindo os educandos à 
mecanização dos conhecimentos por meio 
de a exigência de repetição de exemplos e 

ideias contidas em textos, levando os alunos 
a responderem sempre do mesmo modo, 
sem conhecerem os princípios que os regem.          

Em atividade rotineiras, uma questão 
formulada de modo diferente  daquela 
formulada  pelo professor, embora o aluno 
possa respondê-la de outro jeito, ele não o 
fará, porque discriminou como o professor 
quer que ele responda, não aceitando 
resposta diferente  da exigida. Esta situação 
caracteriza uma forma de aprendizagem 
mecânica, em que o relacionamento do novo 
assunto com as ideias já possuídas ocorre 
de modo arbitrário e, consequentemente, 
a fixação do conhecimento é relativamente 
breve, estando vulnerável á interferência de 
conteúdos aprendidos anteriormente. 

Entretanto, Ausubel (1980) não 
exclui a possibilidade de ocorrência de 
aprendizagem mecânica, ela é um dos polos 
de um ensino contínuo, onde atualmente 
muito se cobra dos conteúdos que deverão 
ser apreendidos e compreendidos pelos 
alunos para que os mesmos alcancem a tão 
sonhada vaga na universidade pública. Os 
primeiros conhecimentos de uma disciplina 
completamente nova devem ser obtidos por 
meio de aprendizagem mecânica, que tem no 
polo oposto a ocorrência da aprendizagem 
significativa.

Inicialmente, a preocupação básica 
do professor deve ser de que os alunos 
compreendam e apreendam as novas ideias 
de maneira significativa, não vendo apenas 
significado no que se está apreendendo, mas 
também inferindo seu conhecimentos pré-
existentes, enfim, não sendo algo mecânico, 
com regras e repetições.
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Considerando-se que na aprendizagem 
receptiva significativa, o conteúdo a ser 
aprendido é apresentado em sua forma final, 
exigindo-se que o educando o  relacione 
com sua estrutura cognitiva. Uma Tarefa de 
Aprendizagem deve ser elaborada com o 
objetivo de tornar o conteúdo significativo, 
em que o aluno deve agir sobre a informação 
a fim de torná-la disponível, caracterizando, 
dessa maneira a aprendizagem significativa.

Ao organizar o material da Tarefa de 
Aprendizagem, Ausubel (1980) sugere, ainda, 
a utilização de outros princípios e técnicas 
pedagógicas que facilitem a aprendizagem. 
Em sua atuação, o professor deve utilizar 
de conceitos e princípios que possuam 
amplo poder de explanação, extensão e 
generalização e, deve utilizar métodos 
de apresentação e ordenação do assunto 
visando a clareza e estabilidade de ideias.

Os princípios da diferenciação progressiva 
e da reconciliação integrativa, princípios 
norteadores da programação do assunto, 
também, devem ser considerados com o 
intuito de facilitar a aprendizagem.

O principio de diferenciação progressiva 
propõe que, ao ser planejado um assunto, 
deve-se, inicialmente, apresentar as ideias 
mais inclusivas e gerais para, em seguida 
diferenciá-las progressivamente em seus 
detalhes e particularidades.

 Esta sequência mostra-se adequada, uma 
vez que ela representa, segundo Ausubel 
(1980), uma ordem de apresentação 
correspondente à sequência natural de 
aquisição de conhecimentos pelos alunos, 
quando expostos espontaneamente, a um 
campo de conhecimento inteiramente novo.

Segundo Ausubel (1980) não só o 
principio da diferenciação progressiva deve 
ser obedecido na apresentação do assunto, 
mas, também, deve-se explorar relações 
entre proposições e conceitos, atendendo-
se às diferenças e similaridades importantes 
e, às inconsistências aparentes, atingindo-
se, assim, o principio da reconciliação 
integrativa.

A reconciliação integrativa deve ocorrer 
com as ideias previamente aprendidas 
e, disponíveis sobre um assunto ideias 
passíveis de articulação com novos assuntos 
a serem aprendidos. Desse modo, torna-se 
necessário ao professor, quando ensinar uma 
proposição ou um novo conceito, explicar 
o significado do termo naquele contexto, 
uma vez que estes podem ter significados 
diferentes para o senso comum  ou para 
outras ciências.

Se o professor não se preocupar em 
chamar a atenção para as diferenças  reais 
ou aparentes entre as ideias, consequências 
indesejáveis podem advir, como uso de 
termos múltiplos representando conceitos 
que são intrinsecamente equivalente e, 
uso inadequado das ideias previamente 
aprendidas, que se constituem nos pontos 
de ancoragem para a incorporação de novas 
informações.

A busca pela relação dos conhecimentos 
prévios, onde o que foi apreendido com o 
percorrer da vida é valorizado, passando 
nada despercebido, estando ciente de que 
não é tudo o que ouvimos e vivemos que aqui 
reconhecemos como conhecimento prévio, 
pois há então um filtro que classifica o que é 
viável e compreendido, diferenciando o que 
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não é viável e que não há compreensão real e valorizada do 
assunto. Nem tudo é considerado conhecimento, pois lemos, 
assistimos, escrevemos, nos sociabilizamos verbalmente 
ou não, e é nestes momentos que estamos mais propícios 
a entreter e perder o foco que está traçado a conhecer o 
que é real, existente, que pode ser comentado e dissertado, 
afinal estamos propícios a receber diferentes informação, 
entretanto temos que valorizar a fonte e assim considerar o 
entendimento do mesmo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estamos no século XXI, onde os recursos midiáticos estão 
cada dia mais atuantes e a cada momento surge um novo 
desafio para nós professores, então esta proposta da criação 
de mapas conceituais é apenas uma de muitas estratégias 
que estaremos em busca para estimular aqueles que fazem 
com que temos a ânsia de ensinar.

Estes mapas serão criados e elaborados pelos educandos 
não somente para a organização das ideias ou tabulação 
de pensamentos e conhecimentos, mas também para uma 
praticidade que estes observarão com o tempo sempre que 
realizarem-no.

Produzir texto não está ligado somente em escrever na 
escola ou por solicitações específicas, este artigo busca o 
além, onde a autonomia e o protagonismo estejam presentes, 
sendo uma autoria cada vez mais criativa e que o educando 
posso criar os seus próprios mecanismos e estratégias para 
cada vez mais melhorar a qualidade das suas produções 
de textos, sejam elas cotidianas ou específicas como 
muitos buscam excelência para serem bem colocados em 
vestibulares e concursos.

Não há dificuldade em elaborar, afinal mapas conceituais 
podem ser feitos pelo celular em aplicativos, blocos de notas, 
ou qualquer dos itens disponíveis nos dias atuais. Onde tudo 
que surge na mente pode ser anotado imediatamente e 
transferido para o papel posteriormente. 

A escrita precisa ser mais valorizada e ter uma atenção 
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para que não se vicie em abreviações e 
escritas incorretas, para que a leitura faça se 
necessária e o prazer por escrever seja algo 
recompensador, pois vendo funcionalidade 
neste processo alcance não somente os 

objetivos, mas também torne-se um escritor 
crítico e envolvido socialmente, onde os 
textos produzidos façam a diferença e saiam 
dos muros da escola para o mundo.



Revista Educar FCE - Abril 2018

884

REFERÊNCIAS

MOREIRA, A. M. Mapas conceituais e aprendizagem significativa. São Paulo. Centaura Ed. 
2010.

Orientações Curriculares_ Proposição de Expectativas de Aprendizagem_ Ensino Fundamental 
II – Língua Portuguesa. Secretaria da Educação do Município de São Paulo. 2010.

COLL,C. et alii. Psicologia do Ensino. Porto Alegre. Artes Médicas. 2001

COLL, C., PALACIOS, J. & MARCHESI, A. (orgs.) Desenvolvimento Psicológico e Educação: 
Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996, vol. 2.

VAN KOLCK, O.L. Testes projetivos gráficos no diagnóstico psicológico. São Paulo:EPU, 
1984.

MOREIRA, M.A. & MASINI, E. A. F. S.  Aprendizagem Significativa . A Teoria  de David Ausubel. 
São Paulo. Moraes Ed. 1982.

AUSUBEL, D. P. O Modelo de Ensino de David Ausubel, in Penteado, W.M.A. Psicologia e 
Ensino. São Paulo. Papelivros. 1980. 59-83p

PIAGET, Jean. A formação do símbolo na criança. Rio de janeiro: Zahar, 1978.

LOWENFELD, Victor; BRITTAIN, W. Lambert. O desenvolvimento da Capacidade criadora. 
São Paulo: Mestre Jou, 1977.

MASINI, E. A. F. S. Sistematização e Aplicação de Recursos Facilitadores de Aprendizagem 
Significativa., Propostos por D. Ausubel, PUCSP, 1976 – Dissertação de Mestrado.

RONCA, A.C. C. O Efeito de Organizadores Prévios na Aprendizagem Significativa de Textos 
Didáticos. PUCSP. 1976. Dissertação de Mestrado.

PIAGET, Jean. Seis estudos de Psicologia. Rio de Janeiro: Forense, 1969.



Revista Educar FCE - Abril 2018

885

O BULLYING COMO CONSTRUÇÃO 
SOCIAL
RESUMO: Abordar o fenômeno do bullying como construção social a partir da análise 
das habilidades sociais e educativas de pais e professores, fornecendo elementos para o 
diagnóstico e prevenção da violência juvenil é essencial para que se chegue às razões que 
o motivaram. Partindo desse pressuposto, buscamos identificar quais são as condições 
necessárias para a aquisição de comportamentos de empatia e independência na relação 
afetiva consigo e com o outro dentro e fora do ambiente escolar. Dada à complexidade 
do fenômeno a prática do bullying deve ser combatida pela ação preventiva. Para tanto, 
é necessário investigar quais são os motivadores desta prática, tomando como ponto de 
partida as dimensões éticas e afetivas das relações sociais e seus desdobramentos no 
comportamento de crianças, jovens e adultos.  As expectativas depositadas sobre crianças 
e adolescentes por pais e professores acabam por gerar um desajuste emocional cujos 
desdobramentos são catastróficos e não raro conduzem à violência.  Sob essa perspectiva, 
o artigo tem como objetivo capacitar educadores e educadoras para a prática da tolerância 
e do respeito à alteridade.

Palavras-Chave: Bullying; Violência e Sociedade; Prevenção; Educação; Formação do 
Professor. 
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INTRODUÇÃO

O comportamento agressivo entre crianças 
e adolescentes no ambiente escolar tem-se 
naturalizado como um problema universal 
cuja abordagem requer uma análise atenta.

Suas consequências imediatas e em 
longo prazo demonstram a importância 
que as medidas preventivas ganham em um 
cenário no qual a violência dentro e fora do 
ambiente escolar cresce numa escala que 
exige não apenas medidas coercitivas, mas 
também variados programas de orientação e 
capacitação de pais e professores visando à 
prevenção. 

Quando abordamos a violência contra 
crianças e adolescentes e a vinculamos 
aos ambientes onde ela ocorre, a escola 
surge como um espaço ainda pouco 
explorado, principalmente com relação ao 
comportamento agressivo existente entre os 
próprios estudantes. A violência nas escolas 
é um problema social grave e complexo 
e, provavelmente, o tipo mais frequente 
e visível da violência juvenil. (Lopes Neto, 
2005, p. 164).

Em um contexto mais amplo o 
comportamento violento não se restringe 
apenas ao ambiente escolar, mas é resultante 
da interação entre o desenvolvimento 
individual e os contextos sociais nos quais se 
insere o sujeito. Escola, família e comunidade 
são, sob este aspecto, locais de manifestação 
deste tipo de comportamento.

Portanto, a análise das relações sociais 
dentro e fora da escola é de essencial 
importância para a compreensão de como 
se dá o desenvolvimento social da criança e 

do adolescente na internalização dos valores 
sociais adquiridos na comunidade em que 
vive e em que medida a transposição desses 
para o ambiente escolar promove tensões 
capazes de produzir situações pontuais de 
agressão e violência.

MODOS DE SOCIALIZAÇÃO 

A concepção da escola enquanto espaço 
de formação e sociabilização do indivíduo 
tem cada vez mais acentuado a necessidade 
de que se pense no ambiente escolar como 
um espaço de exercício da alteridade. 
Considerando que aqueles que nela estão 
inseridos são sujeitos de cultura cuja história 
individual tem um lugar social definido e 
claramente delimitado.

Dizer que a educação vive uma inversão 
de valores imposta por sistemas que 
reproduzem aparelhos ideológicos de estado 
(ALTHUSSER, 1970) já não é o suficiente 
para justificar o viés social sob o qual a escola 
constrói o seu projeto político-pedagógico.

É preciso que se leve em conta que 
a relação que a infância e a juventude 
estabelecem com o mundo baseia-se em 
uma lógica cognitiva, afetiva e simbólica na 
qual o apagamento da alteridade não é uma 
opção viável. 

Os processos de sociabilização das novas 
gerações abrangem tempos e espaços 
notadamente marcados pela lógica da pós-
modernidade, momento histórico no qual 
a emancipação individual perde seus freios 
e dá lugar à livre manifestação de desejos 
subjetivos baseados na busca desenfreada 
da realização pessoal e nos extremismos do 
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amor próprio (LIPOVETSKY, 2004, p.25).
Diante desse cenário, a condição juvenil 

apresenta demandas e necessidades que 
se inserem em um universo cultural cujos 
símbolos e práticas configuram um novo 
modo de ser jovem (DAYRELL, 2007). 

Nesse contexto, a afirmação do poder 
interpessoal no ambiente escolar ganha 
enorme relevância e pode levar a atitudes 
extremas, uma vez que essa busca de 
autoafirmação ocorre em um momento em 
que estes jovens e crianças estão buscando 
aprimorar suas habilidades sociais e 
fortalecendo seus vínculos afetivos. 

A escola é comprovadamente um dos 
componentes mais importantes no quadro 
de influências do comportamento infanto-
juvenil. É no ambiente escolar que a criança e 
o jovem começam a exercitar suas habilidades 
sociais. É aí que eles aprendem a lidar de 
maneira adequada com as demandas das 
situações interpessoais.  É neste ambiente 
que pela primeira vez entram em contato 
com restrições e conflitos com os quais nem 
sempre estão acostumados a lidar.

Neste cenário, surgem dificuldades que 
conduzirão à prática de atitudes agressivas 
intencionais e repetitivas que emergem como 
um mecanismo de defesa cuja motivação 
nunca é gratuita, e quase sempre tem como 
origem a interação entre pais e filhos e a 
maneira como esta interação interfere no 
repertório social dos filhos (BOLSONI-SILVA, 
DEL PRETTE E OISHI, 2003, p. 19). 

Partindo dessa premissa, o objetivo 
deste artigo é demonstrar de que maneira 
esta interação, quase sempre baseada na 
racionalidade pós-moderna, contribui para o 

surgimento da agressividade na escola. 
A insegurança e a incerteza que os pais 

têm sobre o seu próprio lugar no mundo 
não os estariam levando a projetar sobre 
os filhos expectativas que em um futuro 
próximo os levaria a comprometimentos 
físicos e emocionais capazes de provocar 
sentimentos de frustração e insatisfação 
com a vida?

A concepção do sujeito como algo que 
não está sempre posto de forma absoluta é 
importante para definir quais são os saberes 
e relações que irão formar os padrões 
de comportamento desse sujeito em seu 
convívio social.

É necessário ter claro que qualquer relação 
humana nasce de uma interação dialógica e 
intersubjetiva. E essa troca entre sujeitos 
é mediada por valores e práticas sociais e 
familiares que ao longo dos anos foram-se 
transformando à medida que a modernidade, 
levada a extremos, subverteu concepções de 
mundo até então tidas como paradigmas de 
comportamento.

Em meio a essa crise de valores escola e 
família, aparentemente, colocaram-se em 
lados opostos de uma mesma e relevante 
questão: Como conduzir a educação de 
jovens e crianças em um mundo no qual 
as relações humanas são permeadas por 
mudanças constantes de valores e de 
comportamentos?

Neste aparente paradoxo talvez esteja 
a chave para compreensão daquilo que 
pretendemos investigar a partir da análise 
do comportamento de pais, professores e 
alunos dentro do processo educativo.

A escola, em dado momento, pareceu 
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NOÇÕES DE INFÂNCIA E 
SOCIEDADE

A concepção de infância como estrutura 
social e como condição psicológica surgiu 
por volta do século XVI e se desenvolveu 
intensamente durante 350 anos, de modo a 
chegar refinada e fortalecida aos nossos dias. 

As mudanças determinadas pelo 

distanciar-se do chamado mundo vivido, 
adotando em suas ações práticas pedagógicas 
que em nome de uma pretensa liberdade a 
levou a erros de avaliação. Na tentativa de se 
transformar em um espaço de mediação de 
múltiplos saberes, trouxe para dentro de seus 
muros modelos educacionais que acabaram 
por se transformar em um empecilho aos 
seus objetivos.

Esse descompasso entre teoria e prática 
levou a um descuido do aluno enquanto 
protagonista de sua própria história, 
transformando-o em objeto das projeções 
narcisistas de pais e professores.

As expectativas criadas em torno do 
comportamento e desempenho do aluno 
na vida escolar passou a exigir da criança e 
do adolescente performances cada vez mais 
eficazes na busca de uma apropriação e 
acúmulo de conhecimentos que muitas vezes 
atropelam o seu desenvolvimento cognitivo 
e só se justificam por uma necessidade de 
realização que não é dele, aluno, mas de uma 
projeção ególatra de pais e professores. 

As necessidades e demandas do jovem são 
reduzidas a uma série de ações pedagógicas 
que não privilegiam um processo de 
sociabilização no qual as demandas e 
necessidades próprias da condição juvenil 
atual sejam atendidas.

O que propomos aqui é outra abordagem,
[...] uma mudança do eixo da reflexão, 

passando das instituições educativas para os 
sujeitos jovens, onde é a escola que tem de ser 
repensada para responder aos desafios que a 
juventude nos coloca. Quando o ser humano 
passa a se colocar novas interrogações, 
a pedagogia e a escola também têm de se 

interrogar de forma diferente. (DAYRELL, 
2007, p. 1107) 

Não se trata de adotar uma postura 
permissiva e desleixada, mas de considerar 
o contexto social, histórico e cultural no 
qual o indivíduo aluno está inserido para, a 
partir daí, chegar-se a questões tais como 
hiperatividade, impulsividade e distúrbios de 
comportamento. 

Reduzir o comportamento agressivo 
de crianças e adolescente apenas a 
reações violentas e/ou atos de vingança é 
desconsiderar a complexidade dos processos 
de interação e integração social.

Esses jovens, à sua maneira, estão em busca 
de atitudes e posturas que os posicione face 
ao outro e face à realidade que os circunda. 
Querem não apenas a aceitação no grupo 
social no qual se inserem, mas, sobretudo, o 
protagonismo de suas próprias ações, de sua 
história.

Ao depositarem sobre eles expectativas 
baseadas em ideais vagos e imprecisos 
de uma pedagogia do sucesso e do 
empreendedorismo, pais e professores 
criam um campo de tensão no qual práticas, 
tais como o bullying e o assédio moral se 
naturalizam e se reproduzem.
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surgimento dessa concepção de infância 
levaram a uma clara diferenciação entre 
a criança e o adulto e contribuíram para o 
surgimento de uma pedagogia voltada ao 
diálogo com as necessidades da criança.

O vestuário e a linguagem de crianças 
e adultos começaram a se diferenciar, 
livros referentes à pediatria infantil 
foram publicados, a literatura infantil se 
desenvolveu, lançaram-se livros escolares 
seriados e organizaram-se classes escolares 
de acordo com a idade cronológica das 
crianças, formando, assim, a ideia da 
existência de seus estágios e da estrutura do 
desenvolvimento infantil (POSTMAN, 1999, 
p. 113).

Nesse contexto, a família também se 
assumiu como instituição educacional e 
passou a valorizar a criança, investindo 
com mais frequência em sua formação. 
As diferenças entre crianças e adultos 
acentuaram-se e estes últimos passaram 
a dominar informações que não eram 
consideradas adequadas àquelas.

No entanto, um tipo diferente de mudança 
estrutural está transformando as sociedades 
modernas no final do século XX (HALL, 2011) 
e comprometendo a capacidade de empatia 
modificando as relações interpessoais tanto 
no ambiente escolar quanto na sociedade 
como um todo. 

Quando nos inter-relacionamos com 
pessoas ou grupos sociais diversos, é 
necessário levar em conta a alteridade, ou 
seja, o ser humano como sujeito psicossocial, 
gerindo situações de discordância em um 
contexto no qual a educação surge como 
ferramenta mediadora de conflitos de uma 

geração que não consegue se encaixar em 
uma sociedade na qual 

[...] as paisagens culturais de classe, gênero, 
sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que 
no passado, nos tinham fornecido sólidas 
localizações como indivíduos sociais. [...] 
estão também mudando nossas identidades 
pessoais, abalando a ideia que temos de nós 
próprios como sujeitos integrados. (HALL, 
2011, p.9)

O ambiente escolar passa, então, a 
representar um microcosmo no qual as 
relações do mundo vivido são mimetizadas 
em uma série de comportamentos que 
reproduzem práticas sociais e familiares que 
deixam de lado a disciplina, a amizade e a 
cooperação.

Esses comportamentos acabam 
produzindo situações de violência que nada 
mais são do que um modelo reduzido do 
mundo exterior. Talvez aí resida a grande 
dificuldade da escola em administrar os 
conflitos que levam docentes e discentes 
a uma convivência quase que cotidiana 
com manifestações pontuais de agressão e 
violência. 

As coerções sociais às quais estamos 
expostos comprometem nossas experiências 
emocionais afetando o bem-estar e a 
qualidade de vida e saúde daqueles que 
expostos ao bullying não têm como dar voz 
ao seu descontentamento.

Ir além dessas coerções exige uma 
perspectiva didática capaz de 

[...] promover uma educação para o 
reconhecimento do “outro”, para o diálogo 
entre os diferentes grupos sociais e culturais. 
Uma educação para a negociação cultural, 
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que enfrenta os conflitos provocados pela 
assimetria do poder entre os diferentes 
grupos socioculturais nas nossas sociedades 
e é capaz de favorecer a construção de um 
projeto comum, pelo qual as diferenças sejam 
dialeticamente integradas.  A perspectiva 
intercultural está orientada à construção de 
uma sociedade democrática, plural, humana, 
que articule política de igualdade com 
políticas de identidade (CANDAU, 2009, p. 
166).

Mas para que se chegue a este nível de 
conscientização, é necessário compreender 
que a identidade e a diferença não são 
entidades preexistentes, que estão aí desde 
sempre ou que passaram a estar aí a partir 
de algum momento fundador, elas não são 
elementos passivos da cultura, mas têm 
que ser constantemente criadas e recriadas 
(SILVA, 2013).

Neste processo de criação e recriação é 
necessário que pais e educadores estejam 
aptos a compreender a multiplicidade e 
fluidez das identidades como elementos 
capazes de construir novas formas de 
conceber e pensar a cultura, o conhecimento, 
o poder e a educação eliminando equívocos 
e valorizando a interculturalidade. 

As necessidades próprias da criança 
e do adolescente devem ser levadas em 
consideração para que eles possam atribuir 
um sentido ao mundo social no qual estão 
sendo inseridos e a partir daí estabelecer 
paradigmas que levem à desnaturalização 
da violência, estimulando ações capazes de 
levar o jovem à reflexão e à autocrítica. 

No processo de construção da 
personalidade do indivíduo, a dimensão 

afetiva intervém de forma significativa em 
sua relação com o outro. Ressaltando que 
o aspecto afetivo envolve, para além dos 
afetos, as emoções e os sentimentos. O 
comportamento social da criança assim 
como sua relação saudável com o outro será 
melhor se forem acompanhados de um bom 
desenvolvimento emocional e cognitivo.

É através da emoção que se estabelecem 
as relações entre o biológico, o social 
e o psicológico. Para Wallon é através 
da “atividade emocional” que a criança 
consegue realizar a transição entre o estado 
orgânico, mais primitivo, e a etapa cognitiva. 
Um processo no qual estão envolvidos tanto 
fatores orgânicos quanto a mediação cultural 
e social. (WEREBE. et al, 1986).

Portanto, ao se estudar as condições 
materiais envolvidas nas situações na quais 
as atitudes violentas que conduzem ao 
bullying ocorrem, é necessário que se pense, 
igualmente, nas condições tanto orgânicas 
quanto sociais que conduziram a tais atitudes.

Nenhum fenômeno social pode ser 
compreendido se for encarado isoladamente, 
sem que se busquem as razões que o 
motivaram. Isso por que

É impossível sobrepor, no homem, uma 
primeira camada de comportamento que 
chamaríamos de “naturais” e um mundo 
cultural ou espiritual fabricado. No homem, 
tudo é natural e tudo é fabricado, como se 
quiser, no sentido em que não há uma só 
palavra, uma só conduta que não deva algo 
ao ser simplesmente biológico – e que ao 
mesmo tempo não se furte à simplicidade 
da vida animal. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 
257) 
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Sob essa perspectiva, a violência não é 
apenas simbólica, mas se cristaliza no mundo 
vivido a partir de ações concretas cuja 
origem está na forma como se constituem 
determinadas relações sociais, políticas 
e econômicas. Sobretudo, quando são 
guiadas pelo desejo da destruição física e/ou 
psicológica do outro. 

Os condicionantes da vida em sociedade 
contribuem em larga escala para a 
proliferação das mais variadas formas de 
agressão, através de manifestações físicas, 
verbais e psicológicas de violência. Diante 
desse quadro, o número de restrições e 
proibições ao qual o jovem se vê exposto 
por um lado leva à superproteção do adulto 
e por outro à frustração. Uma vez que não 
é dado a este mesmo jovem a oportunidade 
de expor suas inseguranças e necessidades 
afetivas.

Veladas ou não, essas restrições e proibições 
são fruto de uma cobrança excessiva que 
extrapola os limites das projeções feitas 
sobre o futuro desses jovens. Sobretudo, 
no que diz respeito às expectativas criadas 
em torno de valores subjetivos, tais como 
beleza, sucesso, felicidade, dinamismo e 
competência, entre outros. 

Pais, professores, alunos e a sociedade 
em geral exigem de um indivíduo ainda em 
formação uma capacidade empreendedora 
que gera na criança e no adolescente 
um sentimento de competitividade 
nada salutar.  Vale ressaltar que na 
sociedade contemporânea o conceito de 
empreendedorismo está intimamente ligado 
à dinâmica do mercado financeiro e não à 
capacidade de realização pessoal enquanto 

sujeito histórico e social.
Para indivíduos ainda em formação, esta 

exigência acaba levando a situações de 
estresse que no limite motivam à violência. 
Incapaz de compreender as circunstâncias 
históricas e socioculturais que produzem 
este estado de coisas, o jovem acaba por 
desacreditar em instituições sociais, como a 
família e a escola e passa a ver no preconceito 
e na agressividade a saída mais fácil para 
extrapolar as suas frustrações. 

Preconceitos são atitudes formadas 
a partir do desconhecimento, do pouco 
contato, do sentimento de exclusão, 
diferença ou negatividade, que um indivíduo 
ou grupo pode desenvolver em relação a 
outro indivíduo ou grupo, e que engendram 
determinados comportamentos. (HELLER, 
1972, apud SOLIGO, 2001, p. 41)

Nascido da presunção de superioridade o 
preconceito não apenas reproduz a ideologia 
de uma classe pretensamente hegemônica, 
como também acentua o sentimento de 
exclusão étnica, religiosa, social e de gênero. 
Levando a uma sensação de deslocamento e 
não pertencimento ao meio. 

Diante deste cenário, definir o nível em 
que se dão as trocas relacionadas à emoção 
e ao sentimento é essencial para que se 
chegue às causas motivadoras dos atos de 
violência que caracterizam aquilo que se 
convencionou chamar de bullying.

As emoções humanas são determinadas 
não apenas por questões de ordem biológicas. 
Envolvem, igualmente, valores e princípios 
cuja construção se dá no tecido social e é 
fruto de relações e saberes. Nesse sentido, é 
fácil detectar no praticante do bullying uma 
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busca por recompensas de sentimentos que 
embora não conscientemente definidos lhe 
fazem falta.

O praticante do bullying é, antes de tudo, 
um valentão. A própria origem do termo, 
tomado da cultura anglo saxã, nos dá a 
pista sobre a conduta e personalidade deste 
indivíduo.

Bully pode ser traduzido como valentão, 
tirano, brigão. Como verbo, bully, significa 
tiranizar, amedrontar, brutalizar, oprimir, e 
o substantivo bullying descreve o conjunto 
de atos de violência física ou psicológica, 
intencionais e repetidos, praticados por 
um indivíduo ou grupo de indivíduos com 
o objetivo de intimidar ou agredir outro 
indivíduo incapaz de se defender. (FANTE e 
PEDRA, 2008, p. 34). 

Identificando-se como o valentão, o 
praticante do bullying vive uma situação 
momentânea na qual o sentimento de 
superioridade o aproxima daquela pretensa 
classe hegemônica que o discrimina e exclui. 
Antes de vitimizador, ele foi vitimizado. 

Os sentimentos de insegurança e angústia 
dos que são vítimas de violência e agressão 
provocam estragos não apenas em sua 
autoestima, mas conduzem, igualmente, 
a sintomas psicossomáticos que geram 
medo constante e podem levar a estados 
depressivos.

Estresse, náuseas, dores de cabeça, 
taquicardia e isolamento social são alguns 
dos sintomas que podem estar associados 
àqueles que estão sendo vítimas do bullying.  
A detecção precoce desses sintomas pode 
contribuir para reinserção da vítima no 
ambiente do qual é excluído e ajudar pais, 

professores e especialistas na busca de ações 
que assegurem o bem-estar e integridade 
física e psicológica das vítimas. 

A preocupação com quem pratica o 
bullying, no entanto, não deve ser deixada de 
lado. Buscando visibilidade e popularidade 
o agressor se caracteriza, em geral, como 
um indivíduo propenso à impulsividade, ao 
vandalismo e ao comportamento antissocial 
nos mais diversos níveis de convivência. 

Quase sempre oriundo de condições 
familiares pouco afetivas o praticante do 
bullying traz em seu “currículo” um histórico 
de maus tratos e relacionamentos afetivos 
pauperizados que ele projeta em condutas 
de violência e agressão. 

Longe de qualquer interpretação 
determinista do fenômeno é importante que 
não se reduza a prática do bullying apenas a 
questões de ordem biológica e social. Para 
além destas, não podemos desprezar as 
implicações de natureza cultural, histórica e 
psicológica envolvidas nesta prática.

Nascido do pouco conhecimento do outro 
e de suas necessidades e anseios no meio ao 
qual pertence, o bullying produz situações 
nas quais a relação do indivíduo com o grupo 
ou com o semelhante se inviabiliza. 

A necessidade de afirmação da própria 
identidade e a falta de parâmetros que 
o ajudem na construção de paradigmas, 
capazes de o situarem na sociedade à 
qual pertence, leva este sujeito, ainda em 
formação, à reprodução de preconceitos 
cuja origem ele não sabe detectar, mas que 
são usados como defesa contra a sua própria 
insegurança.

Os estigmas que a sociedade lhe atribui 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cientes de que a identidade e a diferença 
têm a ver com a atribuição de sentido ao 
mundo social e com disputa e luta em 
torno dessa atribuição (SILVA, 2013), pais e 
educadores devem estimular novas formas 
de ação politica capazes de erradicar do 
ambiente social a opressão, o preconceito e 
a discriminação. 

Não se trata de oferecer fórmulas mágicas 
para e resolução de antigos problemas, mas 
de organizar o trabalho didático de maneira 
a construir um projeto pedagógico no qual 
todos caibam. Um projeto capaz de responder 
às novas demandas da sociedade colocando 
em xeque os argumentos de superioridade 
étnico-cultural.

O esvaziamento do lugar do adulto no que 
se refere às suas reponsabilidades para com 
a criança (PEREIRA. 2002), levou a sociedade 
ocidental contemporânea a uma espécie de 
desajuste cujo resultado foi a instabilidade 
e inflexibilidade nas relações interpessoais. 
As experiências emocionais em lugar de 
conduzirem o sujeito ao bem-estar, à saúde 
e à qualidade de vida, produziram uma série 
de coerções sociais que comprometeram não 
apenas a alteridade, mas também a própria 
noção de identidade, sobretudo entre os 
jovens.

Neste contexto, o pensar e o agir 

transformam-se em munição para a sua 
autodefesa levando-o a atitudes que 
contribuem para a não aceitação do outro e 
à intolerância face à diversidade. 

A ênfase na construção de valores morais 
e nas interações sociais pode contribuir para 
que o jovem se coloque no lugar do outro 
e valorize não apenas relações interpessoais 
entre iguais, mas também o respeito à 
alteridade.

Em um contexto social no qual a 
homogeneização cultural é tida com um ato 
de violência é importante que, desde cedo, 
a criança e o adolescente tenham claro a 
importância de se respeitar o diferente.

E embora a heterogeneidade fomente 
a produção de conflitos não é possível 
que se deposite sobre indivíduos ainda em 
formação frustrações que nada mais são do 
que a projeção dos anseios daqueles que, 
em primeira instância, deveriam protegê-los 
e não expô-los a estados de insegurança e 
incerteza.

Levando em conta que o primeiro contato 
da criança e do adolescente com este tipo 
de violência se dá, em princípio, no ambiente 
escolar é importante que pais e educadores 
estejam atentos às práticas agressivas que 
extrapolam o ambiente escolar.

O cyberbullying e as práticas hostis 
praticadas no meio digital e nas chamadas 
redes sociais devem ser monitoras tendo em 
vistas sua erradicação por meio de orientação 
e conscientização tendo em vista que a 
repercussão desta modalidade de bullying 
extrapola o ambiente físico e se estende no 
tempo atravessando fronteiras geográficas e 
cronológicas.

Dependendo do número de acessos a uma 
determinada postagem ela pode nunca mais 
sair da rede, provocando danos quase que 
irreversíveis e isto sem o conhecimento e 
consentimento de quem de direito.
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pedagógico devem estar voltados para práticas sociais e 
educativas que levem à ressignificação do eu em sua relação 
com o outro, produzindo assim diálogos que conduzam a 
conciliação e à posterior erradicação do exercício da violência 
como forma de afirmação. 

A escola deve, portanto, constituir-se não apenas em um 
espaço de discussão teórica, mas também em um ambiente 
de legitimação de um exercício crítico e reflexivo capaz 
de conduzir a um trabalho efetivo de conscientização e 
formação. 

Ancorado em uma pedagogia de projetos, voltada para 
a construção de uma convivência social harmoniosa, 
este exercício deve privilegiar não apenas a ênfase nos 
comportamentos distorcidos, mas, sobretudo, fomentar 
atitudes que conduzam ao reconhecimento do lugar do 
sujeito em relação a si mesmo e ao outro.

Como todo projeto pressupõe um percurso é importante 
que ao longo deste a comunidade escolar se mobilize 
visando à compreensão da prática do bullying como uma 
construção social certificando-se de que a comunidade não 
se transforme em mais um agente reprodutor de práticas de 
exclusão, mas que assuma o seu papel transformador face às 
demandas sociais e afetivas daqueles que são confiados aos 
seus cuidados.
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O CONSELHO DE ESCOLA: ESPAÇO 
DEMOCRÁTICO E PARTICIPATIVO
RESUMO: Este artigo tem como tema o Conselho de Escola (CE) como espaço democrático 
e participativo e o seu objetivo geral é contribuir com a formação de colegiados escolares 
fortalecidos capazes de formar integrantes conscientes de seus papéis e participativos no 
cotidiano escolar e nas tomadas de decisão. A metodologia utilizada foi qualitativa, por 
meio de pesquisa bibliográfica da literatura especializada na área de gestão democrática. 
Percebemos que é importante que diretores, professores, funcionários, estudantes, pais e 
outros representantes da comunidade sejam formados e tornem-se conscientes de seus 
papéis para debater, deliberar e acompanhar o desenvolvimento do projeto político-
pedagógico da escola. Partimos da premissa  que um dos princípios da educação brasileira é 
a gestão democrática e de que esta se consolida com a participação de todos da comunidade 
escolar nos colegiados.

Palavras-Chave: Colegiados; Conselho escolar; Gestão democrática; Participação.
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INTRODUÇÃO

Este artigo discorrerá sobre Conselho 
de Escola (CE) como espaço democrático 
e participativo e o seu objetivo geral é 
contribuir  com os colegiados escolares, mais 
especificamente, os conselhos escolares, que 
quando fortalecidos são capazes de formar 
integrantes conscientes de seus papéis e 
participativos no cotidiano escolar e nas 
tomadas de decisão.

 Partindo da premissa  que um dos 
princípios da educação brasileira é a gestão 
democrática e de que esta se consolida com 
a participação de todos da comunidade 
escolar nos colegiados: conselho de Escola 
(CE), Associação de Pais e Mestres (APM), 
grêmios ou equivalentes), este artigo 
ponderará sobre: 

• Aspectos legais e conceituais da 
gestão democrática;

• O papel dos colegiados na escola;
• O Conselho de Escola como espaço de 

democratização da gestão e da organização 
escolar

• O mau funcionamento do Conselho 
de Escola. 

 A metodologia utilizada foi qualitativa. 
A pesquisa baseou-se na literatura 
especializada na área de gestão democrática. 
Percebemos que é importante que diretores, 
professores, funcionários, estudantes, pais e 
outros representantes da comunidade sejam 
formados e tornem-se conscientes de seus 
papéis para debater, deliberar e acompanhar 
o desenvolvimento do projeto político-
pedagógico da escola.

 Embasados em Ferreira (2001) Paro 

(2003) e Gadotti (1994) percebemos que o 
enfrentamento da crise atual na educação 
se dará por meio da gestão democrática e 
participativa e que é de extrema necessidade 
que o Conselho de Escola, que tem um papel 
contundente na democratização da educação 
e da escola, constitua-se e efetive-se como 
espaço no processo de democratização.

ASPECTOS LEGAIS E 
CONCEITUAIS SOBRE 
GESTÃO DEMOCRÁTICA

Há muitas compreensões acerca do tema 
gestão e democracia. Conforme Bastos 
(2005), foi no final do período da ditadura 
militar que a gestão democrática tornou-se 
um dos princípios fundamentais da educação 
na Constituição Brasileira, sucedida da 
reivindicação dos movimentos sociais que 
clamava por liberdade de expressão, de 
pensamento, de criação e de organização na 
coletividade escolar.

A Constituição Federal de 1988 
(CF/88) preconiza a gestão democrática 
e participativa, afirmando explicitamente 
que a proposta pedagógica e o projeto 
pedagógico da escola devem ser elaborados 
com a participação de todos os seus atores 
(BRASIL, 1988). A inclusão da gestão 
democrática do ensino público nessa Carta 
Magna foi uma novidade, uma vez que 
nenhuma outra Constituição antecedente 
o fez. Ao estabelecer essa diretriz de 
política pública educacional como princípio 
do ensino público em todos os níveis, a 
Constituição tornou-a um imperativo legal, 
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definindo que a legislação infraconstitucional 
regulamentasse a questão.

Ainda segundo Bastos (2005), 
posteriormente ao advento da CF/88, a 
Conferência Mundial de Educação para Todos 
(Jomtien-Tailândia, 1990) e a Conferência 
de Cúpula de Nova-Delhi (1993) indicaram 
a necessidade de construção de um novo 
modelo de gestão educacional capaz de 
garantir, para todos, uma educação básica 
de qualidade, vista como uma das condições 
essenciais do desenvolvimento humano, 
confirmando o tratamento dado pela Carta 
Magna. As Leis de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional 9394/96 (LDB 9.394/96) 
também trazem o princípio da gestão 
democrática. O seu artigo 14 dispõe que: 

os sistemas de ensino definirão as normas 
de gestão democrática do ensino público 
na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes 
princípios: I – participação dos profissionais 
da educação na elaboração do projeto político 
pedagógico da escola; II – participação das 
comunidades escolar e local em Conselhos 
Escolares ou equivalentes (BRASIL,1996, p. 
7).

No plano da legislação federal, além da 
LDB, a gestão democrática foi objeto de 
regulamentação na Lei 10.127, de 9/1/2001, 
que estabeleceu o Plano Nacional de 
Educação (PNE), com vigência para os dez 
anos seguintes. Segundo Scariot e Borges 
(2010), de maneira semelhante ao processo 
de discussão e aprovação da LDB, o processo 
legislativo que levou à sanção da lei que 
estabelece o PNE teve a participação ativa 
do Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Como afirma Paro (2001, p. 9), “toda vez 
que se propõe uma gestão democrática da 
escola de 1o e 2o graus que tenha efetiva 
participação dos pais, educadores, alunos 
e funcionários da escola, isso acaba sendo 
considerado como coisa utópica”.

Ferreira (2004, p. 305) afirma:
[...] a gestão democrática da educação 

é, hoje, um valor já consagrado no Brasil e 
no mundo, embora ainda não totalmente 
compreendido e incorporado à prática social 
global e à prática educacional brasileira e 
mundial. É indubitável sua importância como 
um recurso de participação humana e de 
formação para a cidadania. É indubitável 
sua necessidade para a construção de 
uma sociedade mais justa e igualitária. É 
indubitável sua importância como fonte de 
humanização. 

A base de organização da gestão da 
educação e da escola não deve ser piramidal 
e hierarquizada. Deve adotar desenho 
circular, que implica a inter-relação entre os 
atores sociais e uma partilha de poder, o que 
resulta em corresponsabilidade nas ações da 
escola.

Nessa perspectiva de organização e 
gestão escolar, os atores sociais – diretores, 
coordenadores, professores, pais, alunos 
etc. – são considerados sujeitos ativos do 
processo, de forma que sua participação 
deva acontecer de forma clara e com 
responsabilidade. 

É imprescindível salientar um importante 
aspecto da gestão escolar, que é a autonomia 
das escolas para prever formas de organização 
que permitam atender às peculiaridades 
regionais e locais, bem como às diferentes 
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Pública.
De acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica 
(BRASIL, 2013) que visam estabelecer bases 
comuns nacionais para a Educação Básica 
e suas modalidades, a gestão democrática 
é um propósito a ser alcançado a fim de 
se conquistar uma educação de qualidade 
social.

Embora haja um embasamento legal 
amplo, não se deve esquecer que somente a 
legislação não garante a equidade dos direitos 
nem faz com que o espaço escolar tenha 
uma gestão democrática. A democracia pode 
se tornar fictícia, passando a existir como 
promessa e não como realidade. De acordo 
com Freire (1996 p. 61), “a democracia, como 
qualquer sonho, não se faz com palavras 
desencarnadas, mas com reflexão e prática”. 

A gestão democrática está na base 
da concepção sociocrítica indicada por 
Libâneo (2003). Esta se contrapõe ao 
paradigma empírico-analítico, uma vez que a 
compreensão de educação a ela subjacente 
considera o homem como ser social e 
histórico que, embora determinado por 
contextos econômicos, políticos e culturais, 
é autor da realidade social e transformador 
desses contextos.

Segundo Paro (2003), para consolidar 
a gestão democrática, a escola tem que 
permitir o acesso de todas as camadas 
sociais, principalmente a trabalhadora, na 
gestão tanto dos aspectos financeiros quanto 
dos aspectos pedagógicos. Isso é necessário 
para que a comunidade escolar possa exigir 
politicamente, num debate livre, a melhora 
na qualidade de ensino de seus filhos. 

clientelas e necessidades do processo de 
aprendizagem (BRASIL, 1996). Segundo 
Vieira (2005), nesse mesmo sentido, outras 
medidas são previstas em lei com o objetivo 
de promover uma cultura de sucesso escolar 
para todas as crianças.

Refletir a respeito de gestão democrática 
implica ampliar os horizontes históricos, 
políticos e culturais em que se encontram as 
instituições educativas, objetivando alcançar 
a cada dia mais autonomia. Ao falar em 
autonomia, defende-se que a comunidade 
escolar tenha um grau de independência 
e liberdade para coletivamente pensar, 
discutir, planejar, construir e executar seu 
projeto político-pedagógico – entendendo 
que neste está contido o projeto de educação 
ou de escola que a comunidade almeja –, 
bem como para estabelecer os processos de 
participação no cotidiano da escola.

Conforme Barroso (2004), a autonomia 
da escola é vista como um exercício de 
democratização de um espaço público. Por 
meio dela, o diretor e os demais agentes 
pedagógicos podem dar respostas aos 
cidadãos (alunos e responsáveis) a que 
servem. A autonomia coloca na escola a 
responsabilidade de prestar contas do que 
faz ou deixa de fazer, sem repassar para outro 
setor essa tarefa, e, ao aproximar escola e 
família, é capaz de permitir uma participação 
realmente efetiva da comunidade, o que 
caracteriza a instituição escolar como uma 
categoria eminentemente democrática. 
Nessa perspectiva, a autonomia apresenta-
se como um norte a ser perseguido, no 
sentido de construir uma escola que esteja 
centrada numa postura democrática.
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O PAPEL DOS COLEGIADOS 
NA ESCOLA

O Colegiado Escolar é um dos mecanismos 
de implementação da gestão democrática 
dentro da escola. Ele se caracteriza como 
um grupo de pessoas que representam um 
grupo maior dentro de uma instituição. O 
termo “colegiado” diz respeito a uma forma 
de gestão na qual a direção é compartilhada 
por um conjunto de pessoas com igual 
autoridade, as quais, reunidas, decidem 
sobre a melhoria da escola (BRASIL, 2004).

Portanto, ao se pensar em colegiado, 
o destaque não deve recair nas questões 
formais e burocráticas de sua formação e 
operação, mas na sua razão de ser e na sua 
autoridade em assegurar o fortalecimento 
da autonomia da escola, da gestão e a 
transformação da escola pública em uma 

A figura de gestores que descentralizam as 
ações no âmbito escolar compõe o elemento 
que fará a diferença na construção de um 
ensino competente e inovador. Em relação 
a essa questão, é importante considerar 
o que afirma Luck (2005, p. 16): “Não se 
trata, apenas, de simples substituição 
terminológica, baseada em considerações 
semânticas”.

A democratização da gestão escolar supõe 
a participação da comunidade nas decisões 
da escola, podendo ocorrer por meio de 
órgãos colegiados e de instituições auxiliares 
de ensino. A participação da comunidade 
não deve ficar restrita aos processos 
administrativos, devendo ocorrer também 
nos processos pedagógicos.

instituição que efetivamente seja gerida 
com a real participação da comunidade a que 
serve. A participação da comunidade, por sua 
vez, implica a sua corresponsabilidade pela 
obtenção dos resultados da escola, ou seja, 
por garantir o sucesso dos alunos.

Na escola pública, dois colegiados são 
obrigatórios: o Conselho de Escola (CE) e a 
Associação de Pais e Mestres (APM). O CE 
é constituído por pais, alunos, professores, 
funcionários e equipe gestora, os quais são 
escolhidos por eleição. Já a APM é constituída 
por pais, professores, funcionários e equipe 
gestora, também escolhidos por eleição, 
e consiste em um colegiado que lida 
diretamente com os aspectos financeiros da 
escola

A Constituição Federal Brasileira de 1988 
garante a gestão democrática do ensino 
público e também define explicitamente, no 
artigo 249, o Colegiado Escolar como um 
dos mecanismos que permitem assegurar 
a gestão democrática do ensino público 
(BRASIL, 1988).

Vale ainda ressaltar que o Colegiado 
Escolar contribui para a formação da 
cidadania à medida que os segmentos que 
o compõem vão ampliando a compreensão 
dos problemas, dos conflitos e das questões 
educacionais de cada instituição. Portanto, a 
implantação do Colegiado Escolar favorece a 
integração e a ação participativa de todos os 
membros que atuam na comunidade interna 
e externa da escola.
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O CONSELHO DE ESCOLA 
COMO ESPAÇO DE 
DEMOCRATIZAÇÃO DA 
GESTÃO E DA ORGANIZAÇÃO 
ESCOLAR

O Conselho de Escola é um órgão de 
representação da comunidade escolar 
(BRASIL, 2004). Trata-se de uma instância 
colegiada que deve ser composta por 
representantes de todos os segmentos da 
comunidade escolar e que se constitui num 
espaço de discussão de caráter consultivo 
e/ou deliberativo, que congrega as diversas 
representações para se constituir em 
instrumento que, por sua natureza, criará as 
condições para a instauração de processos 
mais democráticos dentro da escola. 
Portanto, o Conselho de Escola deve ser 
fruto de um processo coerente e efetivo de 
construção coletiva.

O CE tem um papel decisivo na 
democratização da educação e da escola, na 
medida em que reúne diretores, professores, 
funcionários, estudantes, pais e outros 
representantes da comunidade para discutir, 
definir e acompanhar o desenvolvimento do 
projeto político-pedagógico da escola.

O Conselho de Escola possui as seguintes 
funções: 

• Função Consultiva: aconselhar e emitir 
opiniões sobre determinado assunto ou 
problema relacionado à escola, assessorar 
e encaminhar questões dos diversos 
segmentos.

• Função Deliberativa: examinar uma 
situação concreta com vista a uma decisão; 

dar parecer sobre determinados assuntos a 
ele submetidos; elaborar normas internas 
da escola sobre questões referentes ao 
funcionamento nos aspectos pedagógico, 
administrativo ou financeiro.

• Função Fiscalizadora: acompanhar, 
fiscalizar e avaliar as ações pedagógicas, 
administrativas e financeiras.

• Função Mobilizadora: promover, 
estimular e articular a participação integrada 
dos segmentos representativos da escola e 
da comunidade local em diversas atividades, 
contribuindo para a efetivação da democracia 
e para a melhoria da qualidade social da 
educação.

• Função Executora: receber e 
movimentar os recursos públicos financeiros 
destinados ao estabelecimento de ensino. 
(BRASIL, 2004, p.39).

O CE é um dos colegiados imprescindíveis 
para o processo de democratização da gestão 
escolar. Nesse sentido, quanto mais ativa e 
ampla for a participação dos conselheiros no 
cotidiano da escola, maior o fortalecimento 
dos mecanismos de participação e de tomada 
de decisões coletivas.

Muitas escolas têm experimentado o 
fortalecimento do CE como espaço de decisão 
e de deliberação de questões pedagógicas, 
administrativas, financeiras e políticas da 
escola. Essas escolas veem o CE como um 
grande aliado na luta pelo fortalecimento da 
unidade escolar e pela democratização das 
relações escolares.

É essencial compreender a importância 
dos Conselhos de Escola para o cotidiano 
escolar. São necessárias vozes diferentes 
e discordantes, para fazer refletir e provar 
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que a realidade não é homogênea e está 
sempre em movimento. Quando isso ocorre, 
é restabelecida a confiança na instituição 
pública como bem comum, e os direitos e 
deveres passam a fazer parte do cotidiano 
escolar.

O MAU FUNCIONAMENTO 
DO CONSELHO DE ESCOLA

O Conselho de Escola é uma instância 
de participação dos diversos segmentos 
preocupados com a melhoria da escola 
As maiores críticas à atuação dos CE 
estão relacionadas com os entraves dessa 
participação, resultantes da manipulação 
dos conselhos por diretores, da extrema 
burocracia, da falta de formação dos 
conselheiros, chegando à má vontade em 
participar (VIEITEZ, 2007).

Ao falar sobre os elementos que dificultam 
a democracia no ambiente escolar, Paro 
(1998, p. 19) evidencia que a escola,

[...] não por acaso, articulada com interesses 
autoritários de uma minoria, orienta-se 
na direção oposta à da democracia. Como 
sabemos, os determinantes econômicos, 
sociais, políticos e culturais mais amplos 
é que agem em favor dessa tendência, 
tornando muito difícil toda ação em sentido 
contrário.

Entretanto, sabemos também que a 
realidade social está repleta de contradições 
que precisam ser aproveitadas como 
ponto de partida para ações com vistas à 
transformação social. O que não se pode é 
tomar os determinantes estruturais como 
desculpa para não se fazer nada, esperando-

se que a sociedade se transforme para depois 
transformar a Escola. Sem a transformação 
na prática das pessoas, não há sociedade 
que se transforme de maneira consistente 
e duradoura. É aí, na prática escolar 
cotidiana, que precisam ser enfrentados 
os determinantes mais imediatos do 
autoritarismo enquanto manifestação, 
num espaço restrito, dos determinantes 
estruturais mais amplos da sociedade

Flores(1996) aponta em sua pesquisa 
sobre o mau funcionamento do Conselho 
de Escola que grande porcentagem dos 
partícipes não tem conhecimento sobre as 
atribuições legais e o funcionamento desse 
Conselho. Os alunos apresentam o maior 
índice de desconhecimento, contudo há 
também professores que declaram não ter 
conhecimento desses aspectos. Apenas 
alguns funcionários e os diretores declaram 
conhecer tudo a respeito do Conselho de 
Escola. Questiona-se que espécie de atuação 
pode ter um conselho cuja maioria dos 
membros não sabe ou sabe pouco a respeito 
de sua abrangência, competência, área de 
atuação e poder de decisão. 

Ainda segundo Flores (1996), entre os 
aspectos inibidores de uma participação 
ativa e eficaz do CE, pode-se destacar: a falta 
de liberdade de expressão, a manipulação da 
massa e a falta de conhecimento das regras 
da democracia e dos princípios básicos da 
participação. A falta de conhecimento e 
experiência de pessoas que gerem escolas, 
assim como o rigor em lidar com os aspectos 
legais, trava a democratização, dificultando 
a participação efetiva de outros no processo 
educacional.
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Outro aspecto inibidor do processo 
democrático é a falta de acompanhamento 
das atividades escolares por parte das famílias 
dos alunos. Poucas famílias acompanham 
de forma sistemática a formação de seus 
filhos. Por mais que a escola queira realizar 
um trabalho eficaz, se não coexistir uma 
parceria entre a família e a escola, não serão 
alcançados os resultados esperados. 

A presença dos pais dos alunos e de 
outros membros da comunidade na escola 
é essencial para o sucesso de uma gestão 
participativa, por se construir um processo 
de abertura nas discussões sobre o papel 
da escola na estrutura social em que está 
colocada.

Sposito (2001, p. 57) faz uma abordagem 
interessante da questão quando afirma que 
“mais do que ‘integração da escola com a 
família e a comunidade’ ou ‘colaboração dos 
pais’, é preciso entender essa presença como 
mecanismo de representação e participação 
política”. É imprescindível, desse modo, que 
os pais e responsáveis percebam que não há 
gestão democrática sem a participação deles 
na construção e na aplicação do Projeto- 
Político-Pedagógico (PPP).

A consolidação dos CE como prática 
de gestão democrática encontra barreira 
também por parte dos docentes, que têm 
muita dificuldade em participar de reuniões 
e programações por acumularem cargos e 
horários diferenciados. (BRASIL, 2004)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo fez uma análise e 
reflexão sobre as possibilidades e limitações 

do Conselho Escolar visando uma gestão 
democrática preconizada em diversos 
documentos oficiais. 

Há múltiplos dispositivos legais acerca 
do tema gestão democrática e, embora 
percebamos uma consonância entre eles 
ao afirmar a relevância e a necessidade de 
tornar a escola em um espaço democrático, 
entendemos que gestão democrática é um 
processo em constante construção que, 
para além das questões legais,  implica: 
participação efetiva da comunidade escolar 
e do Conselho Escolar, a construção coletiva 
do projeto político pedagógico e a garantia 
de acesso de todas as pessoas às informações 
dos assuntos escolares. 

O Conselho de Escola, como órgão 
consultivo, deliberativo e de mobilização 
mais importante do processo de gestão 
democrática, deve superar as funções 
simplesmente administrativas e não deve se 
configurar apenas como um instrumento de 
fiscalização e controle por parte do Estado, 
mas sim como parceiro de todas as atividades 
que se desenvolvem no interior da escola.

Diante do exposto, há a necessidade de 
um trabalho específico com os segmentos, 
para que entendam o seu papel e 
reconheçam a potencialidade dos Conselhos 
como parceiros. É claro que os desafios são 
grandes, devido o contexto histórico de 
dominação e pouca vivência democrática, 
contudo serão vencidos com uma formação 
teórica e prática sobre os assuntos tratados. 
E isso só será possível a partir do momento 
em que o acesso ao conhecimento produzido 
historicamente levar à superação do senso 
comum e à compreensão dos processos nos 
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quais está inserida. 
É imprescindível compreender como determinados 

aspectos interferem no processo de democratização para 
que se possa intervir oferecendo a formação necessária 
para a participação nas decisões e na elaboração de planos 
e projetos. Nesse contexto, é necessário conhecimento e 
discernimento para participar do CE de forma consciente e 
responsável, comprometendo-se com os resultados e com o 
encaminhamento de cada ação.
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O CONSTRUTIVISMO E A 
ALFABETIZAÇÃO NA 
PERSPECTIVA DO LETRAMENTO
RESUMO: Este artigo traz uma revisão bibliográfica cujo tema principal trata dos conceitos 
e concepções que envolvem os termos Letramento, Construtivismo e Alfabetização. Com 
base nesse tema, o objetivo deste trabalho é definir tais concepções, analisar e apresentar 
um breve histórico das mudanças ocorridas nos processos de escolarização com o passar 
dos anos e com as novas demandas sociais em uma sociedade letrada. Quando falamos 
em proposta construtivista e letramento temos que o falar, o ler e o escrever devem estar 
reunidos em um único processo, que tenha em vista as práticas sociais de leitura e escrita, a 
fim de permitir à criança que a alfabetização e o letramento ocorram juntos.

Palavras-Chave: Letramento; Construtivismo; Alfabetização; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O tema central deste artigo versará 
sobre a Alfabetização, o Letramento e o 
Construtivismo. Um dos intuitos desta 
pesquisa é apresentar e definir as concepções 
e conceitos que envolvem tais termos 
apresentando um breve das mudanças 
ocorridas nos processos de escolarização 
com o passar dos anos e com as novas 
demandas sociais em uma sociedade letrada.

Este estudo tem como objetivo geral 
pesquisar e conhecer as concepções e 
conceitos que envolvem a Alfabetização e o 
Letramento e tem como objetivos específicos 
identificar os métodos de alfabetização 
utilizados ao longo dos anos, apresentar 
os conceitos da proposta construtivista 
de alfabetização e analisar os conceitos e 
concepções do letramento.

Esta pesquisa justifica-se à medida que 
o termo Letramento passou a ser utilizado 
constantemente quando falamos em 
Alfabetização. É necessário que o educador 
conheça tais concepções e conceitos e saiba 
como “alfabetizar letrando” na sociedade 
atual, na qual cada vez mais se faz necessário 
o uso social da leitura e da escrita. Temos 
então o seguinte questionamento: quais 
as concepções e conceitos que envolvem 
os termos Alfabetização, Construtivismo 
e Letramento e quais mudanças ocorreram 
ao longo dos anos no que se refere a tais 
conceitos?

Segundo Freinet (1973) os pilares 
que sustentam a escola moderna são os 
conhecimentos das crianças relacionados 
uns aos outros nas trocas e cooperação 

mútua. Em razão disso, preconiza a escola 
viva, local em que se trabalha e constrói, 
dando significação social às suas atividades.

Os métodos utilizados na alfabetização 
modificam-se com o passar dos tempos, 
com base em estudos, pesquisas, mudanças 
na sociedade e novas demandas sociais. 
Passamos a conceituar os métodos de 
alfabetização considerados tradicionais e 
que foram utilizados nas escolas brasileiras 
por vários anos e até hoje ainda encontramos 
escolas que adotam o modelo tradicional 
como prática.

Segundo Ferreiro (2003) há algum tempo, 
descobriram no Brasil que se poderia usar 
a expressão letramento. E o que aconteceu 
com a alfabetização? Virou sinônimo de 
decodificação. Letramento passou a ser o 
estar em contato com distintos tipos de 
texto, o compreender o que se lê. Isso é 
um retrocesso. Eu me nego a aceitar um 
período de decodificação prévio àquele em 
que se passa a perceber a função social do 
texto. Acreditar nisso é dar razão à velha 
consciência fonológica.

O trabalho do professor consiste em 
propor atividades que permitam à criança 
manifestar-se por escrito e oralmente 
de modo livre, sem perder de vista a 
necessidade de se apresentarem situações 
que levam ao aprendizado de novas regras 
de leitura e escrita, elaboradas pela própria 
criança.  Segundo Luria (1988) a criança, 
quando chega à escola, é um sujeito que já 
sabe determinadas coisas e faz parte de um 
grupo sociocultural que fornece situações 
de cultura, como valores, ideias, conceitos e 
formas de agir.
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A ALFABETIZAÇÃO E OS SEUS 
CONCEITOS

A partir da década de 1980, o ensino da 
leitura e da escrita baseados em habilidades 
e seu desenvolvimento, no qual eram 
priorizados a memorização das sílabas e 
palavras separadamente, passa a ser discutido 
e analisado. Nesse período, pesquisadores de 
diferentes campos, dentre eles a Psicologia, 
História, Sociologia e Pedagogia passam 
a estudar este tema, a leitura e o ensino e 
surgem novas definições a partir de então. 

A alfabetização considerada como o 
ensino das habilidades de “codificação” e 
“decodificação” foi transposta para a sala 
de aula, no final do século XIX, mediante 
a criação de diferentes métodos de 
alfabetização – métodos sintéticos (silábicos 
ou fônicos) x métodos analíticos (global) –, 
que padronizaram a aprendizagem da leitura 
e da escrita. As cartilhas relacionadas a 
esses métodos passaram a ser amplamente 
utilizadas como livro didático para o ensino 
nessa área. No contexto brasileiro, a mesma 
sucessão de oposições pode ser constatada 
(MORTATTI, 2000).

Foram muito importantes as  
contribuições dos estudos sobre a 
psicogênese da língua escrita, desenvolvidos 
por Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1984). 
A partir destes estudos passamos a uma 
nova abordagem da concepção de língua 
escrita, o sistema alfabético. As autoras 
puderam constatar que as crianças ou os 
adultos analfabetos passavam por diferentes 
fases que foram assim denominadas: pré 
silábica, em que o aprendiz não compreende 

ainda que a escrita representa os segmentos 
sonoros da palavra, até as etapas silábica e a 
alfabética. 

No processo de apropriação do sistema 
de escrita alfabética, os alunos precisariam 
compreender como esse sistema funciona e 
isso pressupõe que descubram que o que a 
escrita alfabética nota no papel são os sons 
das partes orais das palavras e que o faz 
considerando segmentos sonoros menores 
que a sílaba. É interagindo com a língua 
escrita e com o seu uso e função que essa 
aprendizagem ocorreria, e não a partir da 
leitura de textos como os presentes nas 
cartilhas tradicionais.

Os métodos utilizados na alfabetização 
modificam-se com o passar dos tempos, 
com base em estudos, pesquisas, mudanças 
na sociedade e novas demandas sociais. 
Passamos a conceituar os métodos de 
alfabetização considerados tradicionais e 
que foram utilizados nas escolas brasileiras 
por vários anos e até hoje ainda encontramos 
escolas que adotam o modelo tradicional 
como prática.

O Método Sintético, no que diz respeito 
aos procedimentos mentais ou ponto de 
partida para o ensino, se dá das partes para 
o todo, ou seja, da síntese para a análise. 
De acordo com o caminho escolhido para a 
sistematização das relações fonema grafema, 
podemos subdividir o método sintético em:

• Método alfabético que toma como 
unidade a letra, é um dos métodos mais 
antigos, nesse método, procede-se à 
decoração das letras do alfabeto, que serão 
reconhecidas inicialmente em pequenas 
sequências, numa sequência de todo o 
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alfabeto e, posteriormente, numa sequência 
de letras isoladas. 

Esse método prevê ainda que tantos 
quantos possíveis casos de combinação 
silábica sejam memorizados, sem que se 
estabelecesse a relação entre o que era 
reconhecido graficamente e o que as letras 
representavam, ou seja, a fala, cabendo 
aos aprendizes estabelecer as relações dos 
grafemas com a fala.

• Método Fônico que toma como 
unidade o fonema e enfatiza as relações 
entre símbolo e som. O método tem início 
com o ensino das vogais: seu som e forma, 
em seguida, ensinam-se as consoantes para 
que sejam estabelecidas, progressivamente, 
relações entre elas, respeitando a sequência 
do mais simples para o mais complexo. Cada 
letra é aprendida como um fonema que, unida 
a outro fonema, forma sílabas e palavras. 

• Método Silábico que toma como 
unidade um segmento fonológico mais 
facilmente pronunciável, que é a sílaba. 
Esse acesso direto à sílaba pode ajudar a 
concretizar mais rapidamente a relação de 
segmentos da fala com segmentos da escrita.

O desenvolvimento desse método se 
dá das sílabas mais simples para as sílabas 
mais complexas. As cartilhas que utilizam 
o método silábico partem, na maioria das 
vezes, de uma palavra chave, que servirá para 
apresentar as sílabas que serão estudadas 
em novas palavras e frases. 

Fica claro que o que se pretende ensinar 
com os métodos sintéticos é o sistema 
alfabético e ortográfico de escrita, juntamente 
com a sua representação, organização e suas 
possibilidades de combinação.

Em contraposição ao método sintético, 
surge o método analítico, que adota, como 
ponto de partida para a alfabetização, o todo, 
ou seja, a palavra, a sentença ou contos, o 
processo parte de uma palavra que a criança 
já conhece e que tenha sobre ela um conceito. 
O método analítico prevê grande trabalho de 
memorização, que exige o auxílio da família, 
além disso, pode produzir efeito negativo 
em crianças que não têm facilidade para 
memorização.

Na utilização deste método é  
fundamental que se utilizem palavras que 
pertençam à linguagem da criança, que se 
explore a utilização de jogos e que o ambiente 
das salas de aula tenha à disposição matérias 
de uso comum, a fim de permitir que as 
crianças ajam com naturalidade.

Assim, pode-se dizer que até os anos 
80 a alfabetização escolar no Brasil 
caracterizou-se por uma alternância entre 
métodos sintéticos e métodos analíticos, 
mas sempre com o mesmo pressuposto 
– o de que a criança, para aprender o 
sistema de escrita, dependeria de estímulos 
externos cuidadosamente selecionados ou 
artificialmente construídos – e sempre com o 
mesmo objetivo – o domínio desse sistema, 
considerado condição e pré-requisito para 
que a criança desenvolvesse habilidades de 
uso da leitura e da escrita, isto é, primeiro, 
aprender a ler e a escrever, verbos nesta etapa 
considerados intransitivos, para só depois de 
vencida essa etapa atribuir complementos 
a esses verbos: ler textos, livros, escrever 
histórias, cartas, etc. (SOARES, 2004, p. 98).

Esse processo de aprendizagem 
compreende a apresentação de dificuldades 
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de maneira gradativa e a prática da repetição 
e memorização. O que se pretende ensinar 
com o método analítico é o domínio da 
leitura para que depois se proceda à análise 
das palavras, tendo em vista a natureza do 
processo de ler, que é um processo analítico 
sintético.

CONSTRUTIVISMO E 
LETRAMENTO: PRINCIPAIS 
CONCEITOS

Quando falamos em proposta 
construtivista e letramento temos que o 
falar, o ler e o escrever devem estar reunidos 
em um único processo, que tenha em vista 
as práticas sociais de leitura e escrita, a fim 
de permitir à criança que a alfabetização e o 
letramento ocorram juntos.

Segundo Ferreiro (2003) há algum tempo, 
descobriram no Brasil que se poderia usar 
a expressão letramento. E o que aconteceu 
com a alfabetização? Virou sinônimo de 
decodificação. Letramento passou a ser o 
estar em contato com distintos tipos de 
texto, o compreender o que se lê. Isso é 
um retrocesso. Eu me nego a aceitar um 
período de decodificação prévio àquele em 
que se passa a perceber a função social do 
texto. Acreditar nisso é dar razão à velha 
consciência fonológica.

As atividades de análise e síntese são 
trabalhadas cognitivamente pelo aluno 
quando faz e refaz hipóteses sobre a leitura 
e a escrita e estabelece relações entre 
significado e significante.

É de fundamental importância que, desde o 
início, a alfabetização se dê num contexto de 

interação pela escrita. Por razões idênticas, 
deveria ser banido da prática alfabetizadora 
todo e qualquer discurso (texto, frase, palavra, 
“exercício”) que não esteja relacionado com 
a vida real ou o imaginário das crianças, ou 
em outras palavras, que não esteja por elas 
carregado de sentido (OLIVEIRA, 1998, p. 
70-71).

De acordo com Ferreiro e Teberosky 
(2006) a escrita infantil segue uma linha de 
evolução surpreendentemente regular e é 
possível distinguir três grandes períodos da 
linha de evolução da criança no processo de 
apropriação da escrita, cabendo subdivisões 
no interior de cada período. O primeiro se 
constitui na distinção entre o modo de 
representação icônico e não icônico, isto 
é, a diferença entre desenhar e escrever. 
Quando não há distinções interfigurais pode 
não haver letras na escrita, apenas desenhos 
ou “riscos”, ou desenhos acompanhados de 
algumas letras. 

Ainda conforme as autoras o segundo 
período é marcado pela construção de formas 
de diferenciação entre as escritas, ou seja, 
as crianças passam a buscar as condições 
necessárias para ser possível a leitura de algo. 
Para tanto, são estabelecidos dois critérios: 
quantitativo e qualitativo. O quantitativo 
corresponde a quantidade mínima de 
letras que a criança acha necessário uma 
palavra ter para poder ser lida; o qualitativo 
corresponde à alteração na ordem das letras 
para escrever palavras diferentes. 

Para isso, a criança realiza um grande 
esforço intelectual, por exemplo, nesse 
período, ela pode conhecer quatro letras 
apenas e construir a hipótese de que tudo se 



Revista Educar FCE - Abril 2018

912

escreve com essas letras, desde que se mude 
a ordem delas. É aí que consiste o grande 
esforço intelectual realizado por ela, que 
buscará formas de mudar a ordem dessas 
quatro letras para escrever todas as palavras 
que lhe forem solicitadas. 

E por fim, o terceiro período diz respeito 
a fonetização da escrita, que em três níveis: 
silábico, silábico-alfabético e alfabético. 

No nível silábico a criança levanta a 
hipótese de que cada parte da palavra tem 
relação com cada letra escrita. Ou seja, a 
criança acredita que cada letra corresponde 
a uma sílaba e escreve sem omitir sílabas 
ou repetir letras. No nível intermediário, 
o silábico-alfabético, são gerados muitos 
conflitos. Ele corresponde às hipóteses que 
a criança vai abandonar e as que irá criar. 
Nesse período, a criança começa a perceber 
que cada sílaba não pode ser representada 
apenas por uma letra, mas ainda não 
compreendeu totalmente o sistema de 
representação que vê na escrita dos adultos. 
A escrita, portanto, é feita levando em 
consideração ora a hipótese silábica e ora 
a alfabética. O período alfabético é quando 
a criança compreende e se apropria da 
linguagem escrita e suas regras, e entende 
que cada um dos caracteres da escrita 
corresponde a valores menores que a sílaba 
(FERREIRO, 1988).

O trabalho do professor consiste em 
propor atividades que permitam à criança 
manifestar-se por escrito e oralmente de 
modo livre, sem perder de vista a necessidade 
de se apresentarem situações que levam ao 
aprendizado de novas regras de leitura e 
escrita, elaboradas pela própria criança. 

[...] a escrita deve ter significado para as 
crianças, de que uma necessidade intrínseca 
deve ser despertada nelas e a escrita deve 
ser incorporada a uma tarefa necessária e 
relevante para a vida. Só então poderemos 
estar certos de que ela se desenvolverá não 
como hábito de mão e dedos, mas como uma 
forma nova e complexa de linguagem [...] o 
que se deve fazer é ensinar às crianças a 
linguagem escrita, e não apenas a escrita de 
letras (VYGOTSKY, 1991, p. 133-134).

De acordo com Soares (2004) é urgente 
uma revisão nos paradigmas hoje vigentes 
na educação, tendo em vista os alarmantes 
sinais de fracasso em alfabetização que hoje 
se verificam em nossas escolas. Não que se 
esteja pregando uma volta ao passado, com 
uso de métodos de alfabetização que ensinem 
apenas a identificação entre fonema-grafema, 
e habilidades de codificação e decodificação 
da língua escrita. Entretanto, ao inserir a 
criança no mundo letrado, permitindo a ela 
participar de experiências variadas com a 
leitura e a escrita, a escola deve oferecer a 
alfabetização como complemento que tem 
sua especificidade própria e que deve ser 
integrada aos esforços de letramento, sob 
pena de não conseguir atingir nem um nem 
outro objetivo.

“Para compreender o papel da escrita  
como prática social, diferenciada da  
aquisição da tecnologia de aprender a ler e a 
escrever, considera-se o domínio do código 
como alfabetização e as práticas de escrita 
como letramento” (LEITE, 2001, p.53).

Segundo Soares (1998) alfabetização e 
letramento são conceitos frequentemente 
confundidos ou sobrepostos, ao mesmo 
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tempo que é importante também aproximá-
los: a distinção é necessária porque a 
introdução, no campo da educação, do 
conceito de letramento tem ameaçado 
perigosamente a especificidade do 
processo de alfabetização; por outro lado, a 
aproximação é necessária porque não só o 
processo de alfabetização, embora distinto 
e específico, altera-se e reconfigura-se no 
quadro do conceito de letramento, como 
também este é dependente daquele. 

Essas duas aprendizagens – aprender 
a técnica, o código (decodificar, usar o 
papel, usar o lápis etc.) e aprender também 
a usar isso nas práticas sociais, as mais 
variadas, que exigem o uso de tal técnica – 
constituem dois processos, e um não está 
antes do outro. São processos simultâneos 
e interdependentes, Que significa isso? 
Significa que a alfabetização, aprendizagem 
da técnica, domínio do código convencional 
da leitura e da escrita e das relações fonema/
grafema, do uso dos instrumentos com os 
quais se escreve, não é pré-requisito para o 
letramento. Não é preciso primeiro aprender 
a técnica para depois aprender a usá-la. 
(SOARES, 2003, p.1)

A alfabetização e o letramento são 
consideradas duas ações distintas, porém 
são inseparáveis, o ideal é que se alfabetize 
letrando, isto significa, ensinar a ler e 
escrever no contexto das práticas sociais 
que envolvem a leitura e a escrita, tornando 
o indivíduo alfabetizado e letrado.

[...] um indivíduo pode não saber ler e 
escrever, isto é, ser um analfabeto, mas ser, 
de certa forma, letrado (atribuindo a esse 
adjetivo sentido vinculado a letramento). 

Assim, um adulto pode ser analfabeto porque 
marginalizado social e economicamente, 
mas, se vive em um meio em que a leitura e 
a escrita têm presença forte, se se interessa 
em ouvir a leitura de jornais feita por um 
alfabetizado, se recebe cartas que outros 
leem para ele, se dita cartas para que um 
alfabetizado as escreva (e é significativo 
que, em geral, dita usando vocabulário e 
estrutura próprios da língua escrita), se pede 
a alguém que lhe leia avisos ou indicações 
afixados em algum lugar, esse analfabeto é, 
de certa forma, letrado, porque faz uso da 
escrita, envolve-se em práticas sociais de 
leitura e escrita. Da mesma forma, a criança 
que ainda não se alfabetizou, mas já folheia 
livros, finge lê-los, brinca de escrever, ouve 
histórias que lhe são lidas, está rodeada de 
material escrito e percebe seu uso e função, 
essa criança ainda é “analfabeta” porque 
ainda não aprendeu a ler e a escrever, mas já 
penetrou no mundo do letramento, já é, de 
certa forma, letrada. (SOARES, 1998, p. 24)

A escola deve considerar as práticas de 
leitura e escrita que são vivenciadas fora 
do espaço escolar para que as práticas de 
letramento realmente sejam contextualizadas 
e não apenas uma forma de aprendizagem 
em que a escrita e as produções de texto 
servem apenas para demonstrar habilidades 
e competências totalmente desvinculadas da 
função social que a leitura e a escrita possui 
na vida social e nas práticas cotidianas.
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Regiane Maria da Silva 
Ricardo 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o término desta pesquisa e análise dos elementos 
apresentados constatamos que ao longo dos anos os 
conceitos e concepções que envolvem os temas Alfabetização 
e Letramento passaram por mudanças significativas.

As contribuições dos estudos sobre a psicogênese da 
língua escrita, desenvolvidos por Emília Ferreiro e Ana 
Teberosky foram de extrema importância para romper 
com a concepção de língua escrita como código, o qual se 
aprenderia considerando atividades de memorização, as 
autoras defenderam uma concepção de língua escrita como 
um sistema de notação que, no nosso caso, é alfabético. 

A análise evidenciou que os métodos utilizados na 
alfabetização modificam-se com o passar dos tempos, com 
base em estudos, pesquisas, mudanças na sociedade e 
novas demandas sociais. Passamos a conceituar os métodos 
de alfabetização considerados tradicionais e que foram 
utilizados nas escolas brasileiras por vários anos e até hoje 
ainda encontramos escolas que adotam o modelo tradicional 
como prática.

A alfabetização e o letramento são consideradas duas 
ações distintas, porém são inseparáveis, o ideal é que se 
alfabetize letrando, isto significa, ensinar a ler e escrever 
no contexto das práticas sociais que envolvem a leitura e a 
escrita, tornando o indivíduo alfabetizado e letrado.

O trabalho do professor consiste em propor atividades que 
permitam à criança manifestar-se por escrito e oralmente 
de modo livre, sem perder de vista a necessidade de se 
apresentarem situações que levam ao aprendizado de novas 
regras de leitura e escrita, elaboradas pela própria criança. 

Esta pesquisa evidenciou que a escola deve considerar 
as práticas de leitura e escrita que são vivenciadas fora 
do espaço escolar para que as práticas de letramento 
realmente sejam contextualizadas e não apenas uma forma 
de aprendizagem em que a escrita e as produções de texto 
servem apenas para demonstrar habilidades e competências 
totalmente desvinculadas da função social que a leitura e a 
escrita possui na vida social e nas práticas cotidianas.

Graduação em Pedagogia pela 
UNIESP (2009); Pós Graduada 
em Psicopedagogia (2010) pela 
UNIESP. Professora de Educação 
Infantil – no CEI Maria José de 
Souza.
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O DESENHO INFANTIL E 
A CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO
RESUMO: Este artigo tem como finalidade mostrar a importância do desenho como 
linguagem relevante na aprendizagem das crianças. O ato de desenhar está muito além de 
simples rabiscos ou representação da realidade, essa atividade é um meio de comunicação 
com o mundo, uma troca de experiências e percepções. Desenhar é para a criança, elaborar, 
repensar e transformar sua realidade. Através da observação atenta do educador, é possível 
acompanhar nos desenhos da criança, o seu desenvolvimento cognitivo e motor, pois há 
fases no desenhar e a passagem de um estágio ao outro, relaciona-se diretamente com 
a evolução das características da infância. Além disso, é o desenho um excelente meio 
para o desenvolvimento de diversos conhecimentos, podendo ser utilizado como uma 
ferramenta para a aquisição de novos conteúdos. Este artigo está organizado em eixos, que 
discursarão sobre as características de cada fase do desenho, segundo o estudo de diferentes 
pesquisadores e sua estreita relação com os marcos do desenvolvimento infantil. Finalizando 
com, reflexões sobre o desenhar e com contribuições para um bom aproveitamento dos 
desenhos para educandos e educadores.

Palavras-Chave: Desenho; Criação; Expressão
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INTRODUÇÃO

Diante da importância do desenho como 
meio de expressão singular de crianças, que 
interagem com o meio e constroem suas 
impressões sobre o grupo social do qual 
participam, surge nesta prática prazerosa 
e de fácil aceitação uma possibilidade de 
trabalhar diversas áreas do conhecimento.  

Constitui objetivo geral deste trabalho, 
conhecer a relação das crianças com o ato 
de desenhar. E como objetivos específicos, 
identificar as fases do desenho, percorridas 
durante o desenvolvimento infantil e 
levantar relações entre diferentes linguagens 
e o desenho.

O presente trabalho iniciará com uma 
abordagem das características do desenhar 
nas diferentes fases da infância, seguida pelo 
levantamento das definições das fases do 
desenho, sob os estudos de pesquisadores 
diversos. 

Na sequência, uma reflexão sobre a 
relação de diferentes linguagens com o ato de 
desenhar e como um serve de suporte para 
o outro, complementando e enriquecendo 
processos já iniciados ou em surgimento.

Ao final, as considerações sobre a 
importância desta ferramenta para a 
educação e desenvolvimento infantil.

O DESENHO E SUA 
IMPORTÂNCIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL

Os primeiros estudos sobre o desenho 

infantil foram feitos no século anterior, a 
produção gráfica das crianças é considerada 
como uma forma de expressão. O desenho 
demonstra etapas e estágios de evolução.

No início, o desenho tem para a criança 
um valor simbólico e não muito realista, aos 
poucos vai se tornando referência do que 
está ao seu redor e há um aperfeiçoamento 
dos detalhes.

Segundo Méredieu (2006) o desenho vai 
da ação à representação, na medida em que 
evolui sua forma de exercício sensório motor 
para sua segunda forma, de jogo simbólico. 
O desenho entra na categoria de jogo 
simbólico quando permite a criança exprimir 
um pensamento individual.

O desenho assim como o desenvolvimento 
infantil, passa por fases próprias. As fases  
não seguem uma linha cronológica marcada 
por faixa etária, o que caracteriza uma 
mudança de fase, são os conteúdos vivenciais 
e o amadurecimento da criança.

AS FASES DO DESENHO, 
SEGUNDO VIKTOR 
LOWELFELD

Viktor Lowelfeld , define as fases do 
desenho da seguinte forma:

I) Garatuja pré-intencional
Utilizando-se de traços, sem a intenção 

de representar algo, a criança explora os 
movimentos físicos sobre o papel. 

II) Garatuja intencional
Ainda prevalece o prazer físico, sensorial 

do ato de desenhar, porém a criança faz 
relatos do que está desenhando.

III) Fase esquemática ou Simbólica Fase 
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assim denominada pelo surgimento de linhas 
(esquemas) e seres, objetos (simbólicos). 
Objetos reais do cotidiano são representados 
no desenho e a figura humana aparece 
desenhada por um círculo (face) e linhas 
saindo do círculo (membros). 

IV) Realismo lógico
A fase é marcada pelo desenvolvimento 

de detalhes. Ao desenhar, a criança busca 
uma representação mais semelhante ao real. 
Nesse processo surge:

Transparência;
Aparece nos desenhos detalhes que 

concretamente não seriam visíveis. Como 
por exemplo, braços visíveis em peças com 
mangas; cabelos visíveis sob chapéu. 

Descontinuidade;
Para representar mais fielmente a criança 

separa partes do contexto desenhado. 
Exemplo, ao desenhar uma pessoa segurando 
um sorvete, este aparece separado da mão.

Perspectiva absurda;
Um desenho possui ângulos distintos, o 

lateral e o frontal.
Projeção em plano;
O desenho é feito sob a ótica de quem 

visualiza de cima.
Representação de duração;
O desenho apresenta diferentes cenas, 

relatando um contexto.
V) Realismo virtual
As características anteriores são 

substituídas por critérios mais realistas do 
desenho. Surge a perspectiva, distanciamento 
e profundidade.

Esta fase costuma coincidir com a aquisição 
da linguagem escrita e neste período há 
uma queda vertiginosa no interesse e na 

apreciação pelo desenho. É como se esta 
linguagem perdesse a importância diante do 
mundo letrado. 

A falta de estímulos neste segmento, 
aliados com a constante exigência da escrita, 
causam um desinteresse e uma falta de 
espaço para o desenhar.

Este, que antes constituía o centro dos 
trabalhos gráficos da infância, passa a ser um 
mero coadjuvante em atividades escolares.

AS FASES DO DESENHO, 
SEGUNDO HENRI LUQUET

Georges Henri Luquet, classifica as fases 
do desenho em:

Nivel I: 
Realismo fortuito involuntário; 
A criança produz marcas gráficas soltas, 

sem intenção representativa.
Realismo fortuito voluntario; 
Surge a nomeação do que desenhou, é o 

inicio da intencionalidade. 
Nível II:
Incapacidade sintética; 
O desenho retrata a importância do 

objeto para a criança. Com isso há omissão 
ou exagero de partes do que é representado.

Nível III:
Realismo intelectual; 
A criança desenha a sua compreensão 

sobre o objeto. Por isso, é comum aparecer 
partes que deveriam estar invisíveis, por 
exemplo, uma casa vista por fora e móveis 
aparecendo, no desenho da criança.

Nível IV: 
Realismo visual;
O desenho apresenta cada vez mais 
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fidelidade à realidade, surgem noções de 
profundidade, distancias e proporções.

O DESENHO COMO FORMA 
DE EXPRESSÃO

O desenho é uma ferramenta importante 
que permeia todas as fases da historia da 
humanidade, desde os primórdios e desde os 
primeiros anos de vida, há etapas de evolução 
semelhantes entre os povos e culturas.

O processo de aquisição da linguagem 
visual é praticamente o mesmo em todas as 
crianças, sua chave está na predominância 
inata de apreensão da forma total, garantindo 
uma relação de associação e dissociação 
entre as formas, através da constatação de 
semelhanças e diferenças, e contribuindo 
para a construção dos elementos gráficos no 
universo do papel.( DERDIK,1989, p.110)

Nos tempos iniciais da humanidade, o 
homem rudimentarmente já desenhava, 
para representar a sua realidade, planejar 
a sua caça e com a intenção comunicativa 
de expressar algo através das marcas, nas 
paredes das cavernas.

Desenhar é uma forma de comunicação, 
linguagem e expressão de sentimentos 
e vivências, através de vários suportes, 
diferentes superfícies e hoje com diferentes 
meios e tecnologias, entretanto o objetivo é 
o mesmo, transcender o que está em nossos 
pensamentos e anseios, trocar experiência, 
relatar e refletir sobre o mundo que nos 
cerca.

É o desenho um rico e complexo meio 
de comunicação, amplamente explorado ao 
longo do desenvolvimento da humanidade.

RELAÇÃO ENTRE O DESENHO 
E DIFERENTES LINGUAGENS

É o desenho um ato complexo e rico 
em elementos e significados. Quando a 
criança desenha ela interage com diferentes 
linguagens e áreas do saber.

Matemática; 
É constante a presença de conceitos 

matemáticos no grafismo, mesmo sem ter 
conhecimento sistemático desta área. 

A necessidade de aproximar as 
representações das formas reais faz com que 
a criança crie estratégias matemáticas, de 
proporção, lateralidade, dimensões, formas 
geométricas, cálculos mentais, simetria, 
entre outros. 

As contribuições permeiam diversos 
segmentos da matemática, percepção 
sensorial; percepção da posição das linhas; 
conhecimentos cromáticos; avaliação das 
relações espaciais; comparação de medidas 
e grandezas; auto direção; concentração; 
observação de semelhanças e diferenças.

Estas elaborações servirão como base 
para os conhecimentos posteriores ao longo 
dos anos escolares.

Oralidade; 
Desenhar e falar são linguagens que 

interagem e se confrontam, criando novas 
correspondências. 

Há fases em que o desenho vai receber 
uma interpretação, um comentário verbal, 
feito pela criança e diversas vezes, esse 
momento de desenvolvimento da oralidade 
será mais rico e criativo do que o próprio 
grafismo.

É o desenho o suporte do desenvolvimento  
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da fala e da narração verbal.
Há uma dependência da linguagem, para 

a criança justificar o que desenhou, uma vez 
que os traçados nem sempre são semelhantes 
ao que motivou a intenção representativa.

Nesta situação de precisar de palavras para 
explicar o que há no grafismo, acontece um 
significativo desenvolvimento da oralidade e 
do pensamento infantil. Para representar as 
figuras desenhadas com falas, há um enorme 
exercício de abstração e construção de 
imagens internas.

A interação com os pares, propiciadas 
pelas representações no papel é outro 
fato importante para o desenvolvimento 
da oralidade. A linguagem depende 
estreitamente de interações entre pares, para 
ser adquirida e aprimorada. Conversar sobre 
o que há na grafia e tentar expor em palavras 
é uma construção oral extremamente 
significativa.

A intervenção do adulto deve acontecer 
de forma intencional e suave, a partir dos 
conhecimentos das necessidades e fases em 
que a criança se encontra, para constituir-se 
ação que contribui para o desenvolvimento. 

Os excessos de perguntas e exigências 
sobre o desenho feito configuram uma 
possibilidade de bloqueio e insatisfação da 
criança com a sua produção.

A criança quando muito cobrada para 
explicar o que desenhou pode desacreditar 
dos seus potenciais e julgar que o desenho 
está além das suas capacidades e abandonar 
o processo evolutivo.

A necessidade de nomear está muito 
presente na atitude do adulto, que olha 
para um desenho e logo pergunta: ‘O que é 

isso? O que representa?’ Existe, por parte do 
adulto, uma exigência implícita em querer 
saber o que é aquilo que ele não sabe, o 
que significam estas garatujas, estes gestos 
inexplicáveis. Esta atitude, se exagerada, 
pode inibir o processo de desenvolvimento 
gráfico da criança. Ela passa a se preocupar, 
precocemente, em figurar, a fim de atender 
aos apelos veementes que partem do mundo 
adulto. Em muitos casos, o desenho até 
enrijece. (DERDIK, 1989, p.97)

Escrita; 
O período de aquisição do letramento 

está estreitamente relacionado com o 
desenvolvimento do desenho. 

O desenho e a escrita são manifestações 
representativas que aparecem quase 
simultaneamente em certa etapa da 
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evolução do pensamento. A criança substitui 
materialmente, por meio de traçados feitos 
no papel, algo que tem na imaginação. 
(SEBER, 1995, p.113)

Há um período no grafismo infantil, em 
que a criança desenha linhas onduladas e 
continuas, em um espaço da folha. Esta é 
a primeira intenção de grafar o seu nome, 
como uma assinatura, de um desenho que 
pertence-lhe e por ela foi criado.

Esta tentativa de marcar o que é seu é uma 
das primeiras reproduções da escrita adulta, 
com a qual está familiarizada. 

Nesta fase pré-escrita, a criança registra 
qualquer ideia com os mesmos traços, 
não há relação entre o traçado e o signo 
representado.

Os traçados primitivos evoluem de 
maneira similar à da escrita. Nesses dois 
sistemas representativos, muito lentamente, 
o traçado continuo é substituído pela 
descontinuidade, dando lugar às primeiras 
formas. (SEBER, 1995, p.122)

Após este período a criança passa 
a produzir marcas diferentes para 
representações diversas. Esta nova 
percepção de que há grafias diversificadas 
para sentenças diferentes, é um avanço na 
futura compreensão do sistema de leitura e 
escrita.

Surge uma nova fase: a escrita pictográfica. 
A criança desenha algo para registrar e 
ter meios de identificar depois, o que foi 
desenhado. É com o apoio do desenho que 
a criança “lê” o que “escreveu”, através de 
símbolos.

Esta fase evolui até o período em que 
pictogramas não conseguem expressar o que 

a criança quer registrar. 
Nesta desestabilização, inicia-se um 

interesse em descobrir símbolos que 
facilitem sua “escrita”. Geralmente esta fase 
culmina com o processo de letramento e 
alfabetização.

O sistema educacional geralmente dá 
uma grande ênfase ao mundo da palavra. 
Dependendo da estratégia utilizada para a 
aquisição da escrita, existe um esvaziamento 
da linguagem gráfica como possibilidade 
expressiva e representativa. (DERDIK, 1989, 
p.103)   

A criança vem em um processo interno de 
construção de conhecimentos, não se pode 
romper este ciclo, porque o universo letrado 
iniciou-se.

Faz-se necessário, que os estímulos 
e espaço para que o desenhar continue 
independente da fase da escrita em que a 
criança se encontra. 

Desenhar é um processo evolutivo e 
não deve ser interrompido pela chegada da 
alfabetização.

É patente o empobrecimento da expressão 
gráfica quando a criança passa pelo processo 
de alfabetização, principalmente quando 
não há um respaldo que dê garantias para 
a continuidade da experimentação gráfica, 
estes fatos nos levam a refletir sobre o 
funcionamento de nosso sistema educacional. 
A escola é o agente e o transmissor cultural. 
A necessidade de organizar o conhecimento, 
para poder comunica-lo, muitas vezes torna 
o próprio conhecimento compartimentado, 
classificatório e redutor. A escola, porta voz de 
uma visão do mundo, pode subliminarmente 
aprisionar a capacidade de a criança perceber 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa ampliou a compreensão sobre as diferentes 
fases do desenho, estas são expressões das diferentes fases 
do amadurecimento neurológico, físico, perceptivo e mental 
da criança.

Há diferentes classificações destas fases, porém um 
entendimento único, não há um tempo cronológico para 
a mudança de ciclo do desenho, cada criança tem a sua 
evolução conforme o seu desenvolvimento.

Para a criança o desenho é uma forma de aflorar os 
sentimentos que muitas vezes estão reprimidos, ela pode 
fazer e refazer quantas vezes for necessário, para chegar à 
exposição do que sente. 

Nesta perspectiva, é muito importante que a criança não 
seja cobrada ou influenciada pela visão do adulto.

As interferências feitas pelo educador precisam ser 
permeadas pela sensibilidade, no intuito de colaborar com 
a criação do educando, sem imposições ou julgamentos 
críticos. 

O desenho é repleto de significado e sentimentos para 
a criança, um olhar atento do educador garante uma 
contribuição à evolução do desenho, sem o risco desta 
sentir-se desestimulada a expor sua arte.

Outro ponto fundamental, que o mundo letrado não 
substitua o ato de desenhar. Um pode complementar o 
outro e a evolução do desenho pode permanecer em todas 
as fases do ensino.

É o desenho um processo em construção, assim como 
o aprofundamento das habilidades de leitura e escrita 
continuarão em todos os ciclos escolares, também deveria 
o desenho constituir um conteúdo em si, para continuidade 
nos anos posteriores à educação infantil.

Através do desenhar, diversas áreas são estimuladas e 
interligadas, no desenho desenvolve-se matemática, quando 
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e compreender o mundo por si mesma: este lhe é dado, 
apresentado e assinado. (DERDIK, 1989, P.104)
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para garantir a semelhança com o mundo real, 
entram em cena, raciocínios de proporções, 
contagens mentais, lateralidade, simetria, 
ângulos. 

A oralidade é amplamente desenvolvida, 
assim como o pensamento lógico, quando 
há a necessidade de falar sobre o que foi 
desenhado, essa contextualização entre 
desenho e realidade, permite inúmeras 
ligações e reflexões, além da ampliação do 
vocabulário e intenção comunicativa.

A capacidade criadora quando bem 
desenvolvida, permite à criança a construção 

de imagens visuais das ideias que lhe são 
importantes, além de adaptação e resolução 
de problemas.

Ao longo da vida, a capacidade criadora 
trará para a criança, posicionamento e 
resolução diante de conflitos, pois ela terá 
adquirido desde a infância, o habito de 
analisar elementos, relaciona-los, julga-los, 
se ajustar ou modificar a realidade, para que 
a solução seja a melhor possível. 

Desenhar é muito mais que traços em um 
papel, é um ato riquíssimo e complexo.
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O DESENHO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
RESUMO: Neste artigo, abordaremos a importância do desenho  dentro do espaço escolar 
principalmente na educação infantil como uma forma de expressão, comunicação que surgiu 
desde os tempos mais antigos até os atuais. As transformações que ocorrem nos desenhos 
da criança em cada etapa conforme seu desenvolvimento intelectual, marcada por sua 
individualidade, sua imaginação, sua história. As possibilidades de oferecimento de materiais 
diversos,  além do lápis colorido  e papel para  estímulo e não limitação da criança na sua 
expressão e criatividade, assim como  a importância de incentivo  por parte dos educadores  
para  o enriquecimento e inspiração,  proporcionando  que novas ideias se desenvolvam  por 
meio do desenho. 

Palavras-Chave: Criança; Rabiscos; Desenho.
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INTRODUÇÃO

O desenho desde a pré-história foi uma 
forma de expressão. Chamadas de pinturas 
rupestres (desenhos feitos em paredes de 
cavernas) estas eram  feitas pelas pessoas 
da época para marcar o tempo, trocar 
experiências e transmitir mensagens e 
sentimentos. Para tanto, apontamos:

O homem sempre desenhou. Sempre 
deixou registros gráficos, índices de sua 
existência, comunicados íntimos destinados 
à posteridade. O desenho, linguagem tão 
antiga e tão permanente, sempre esteve 
presente, desde que o homem inventou o 
homem. Atravessou as fronteiras espaciais 
e temporais, e, por ser tão simples, 
teimosamente acompanha nossa aventura 
na Terra (DERDYK, 1990, p. 10).

Fonte: https://www.infoescola.com/artes/arte- 
rupestre/ - acesso em 11 abr. 2018.

Para Moreira (1984) o desenho da criança 
é a primeira forma de expressão gráfica, 
iniciada antes mesmo de ela dominar a leitura 
e a escrita, e é para ela é uma linguagem, 

como o gesto e a fala. 
De acordo com as ideias apontadas 

no Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (BRASIL, 1998), o desenho 
como linguagem, indica signos históricos e 
sociais que possibilita ao homem significar 
o seu mundo.  Desta forma, desenhando 
a criança imprime registros e portanto, 
expressa e comunica.

A criança aprende ainda sobre sua própria 
humanidade, na medida em que, ao desenhar, 
a criança está realizando – reafirmando 
e atualizando – algo ancestral de sua 
humanidade: a capacidade e a necessidade 
dos seres humanos de se deixarem em marcas. 
Foram os seres humanos que inventaram o 
desenho e, ao fazê-lo, puderam dizer algo 
de si por meio de imagens, puderam se ver 
representados graficamente em aspectos 
de sua humanidade; deixaram-se em 
marcas que contribuíram para a produção 
de sua humanidade, de sua história; 
que contribuíram para a demarcação, 
comunicação e significação de sua passagem 
pela vida, pelo planeta Terra, pelo mundo 
(JUNQUEIRA FILHO, 2005, p. 54).

Percebe-se  então,  que o desenho  é uma  
linguagem universal, cultural e presente em 
todos os povos, com suas singularidades 
próprias, dotada de história.

Mas como definir o que é desenho?  Num 
primeiro momento pensamos em algo que 
ao olharmos podemos identificar, mas sua 
definição vai mais além, principalmente 
quando se aborda desenhos feitos por 
crianças. 

Segundo Wikipédia:
O desenho é um suporte artístico ligado à 
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produção de obras bidimensionais, diferindo, 
porém, da pintura e da gravura. Neste sentido, 
o desenho é encarado tanto como processo 
quanto como resultado artístico. No primeiro 
caso, refere-se ao processo pelo qual uma 
superfície é marcada aplicando-se sobre 
ela a pressão de uma ferramenta (em geral, 
um lápis, caneta ou pincel) e movendo-a, de 
forma a surgirem pontos, linhas e formas 
planas. O resultado deste processo (a 
imagemobtida), portanto, também pode 
ser chamada de desenho. Desta forma, um 
desenho manifesta-se essencialmente como 
uma composição bidimensional formada por 
linhas, pontos e formas.

Podemos considerar o desenho como 
um registro de um movimento de um lápis, 
caneta, giz,  que ocorreu por exemplo, 
num pedaço de papel, onde fixamos nossa 
individualidade.

Muitas vezes este desenho  aparenta ser 
apenas um mundo de rabiscos e cores, mas 
na verdade, está  carregado de significados 
e reflete o retrato da criança e  envolve um 
processo de imaginação e criação.

Esses rabiscos são partes de uma das 
etapas que a criança passa, e cada uma das 
etapas ela aperfeiçoa seu traço, deixando 
seu desenho mais fácil de ser identificado 
pelas pessoas.

ETAPAS DO DESENHO 

A criança ao desenhar, passa por diferentes 
etapas e apesar das diferenças individuais, 
suas características ao desenhar serão bem 
semelhantes em todas as crianças.

Luquet (1969) foi um dos primeiros  que 

sentiu a necessidade de estudar   o que e como 
a criança desenha, e as transformações que  
estes desenhos sofrem a medida que a criança 
vai  se desenvolvendo intelectualmente e 
adquirindo conhecimento.

 São quatro estágios do desenvolvimento 
gráfico, definidos por Luquet (1969). O 
primeiro é denominado de realismo fortuito, 
estágio que tem início por volta dos dois anos 
e subdivide-se em desenho involuntário e 
voluntário.

No primeiro, a criança desenha linhas, 
sem intenção ou significado, o faz pelo 
prazer em repetir os gestos em função da 
atividade motora adquirida, ou pelo prazer 
do movimento do que vê no papel.

REALISMO FORTUITO 
INVOLUNTÁRIO

Fonte: http://rodadeinfancia.blogspot.com.
br/2013/07/grafismo-infantil-estagios-do-desenho.

html - acesso em 12 abr. 2018.
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No segundo, a criança desenha sem 
intenção, porém, observa que há  semelhanças 
entre o que desenhou e um objeto real.  
Em um momento posterior, manifesta uma 
intenção, uma decisão de desenhar alguma 
coisa. Porém, a  interpretação do seu  
desenho pode variar. Ela tem o desejo de 
desenhar por exemplo uma minhoca e uma 
pedra, mas o que desenha não é claramente 
identificado.

REALISMO FORTUITO 
VOLUNTÁRIO

Fonte: http://rodadeinfancia.blogspot.com.
br/2013/07/grafismo-infantil-estagios-do-desenho.

html - acesso em 12 abr. 2018.

O segundo estágio denomina-se de 
realismo falhado ou incapacidade sintética – 

Fonte: : http://rodadeinfancia.blogspot.com.
br/2013/07/grafismo-infantil-estagios-do-desenho.

html - acesso em 12 abr. 2018.

O quarto e último estágio é denominado 
de realismo visual, e nele a criança retrata no 
seu desenho o que vê.

Estas definições do desenho nos auxiliam  
na compreensão da evolução da criança  
em  cada fase, porém estas fases e estágios  
apresentados  não devem ser analisados 
de modo inflexível, pois cada criança é um 
ser único,  com diferenças na maneira de 
se expressar, pensar, etc.,  e  seu contexto 
histórico não deve ser menosprezado.

ALÉM DO LÁPIS E PAPEL
Quando a criança desenha ela entra 

num mundo de imaginação, criação e de 
expressão. É um momento lúdico que  
começa com rabiscos,  e a cada nova etapa 

nesse estágio a criança retrata  cada objeto 
em seu desenho  de forma  singular, por 
considerar, apenas a sua opinião, ou seja,  
seu ponto de vista.   Ela pode  exagerar ou 
omitir partes no seu desenho como pernas 
por exemplo
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de desenvolvimento,  o desenho evolui e 
passa a ter formas mais compreensíveis.

Sendo o desenho uma atividade cotidiana, 
o professor deve  pensar em  estratégias para 
que o ato de desenhar proporcione  a criança 
a  ampliação do  seu conhecimento.

Para que isto aconteça, devemos  incentivar 
e valorizar a liberdade de expressão como 
forma de enriquecimento   ao ato de desenhar 
com ideias que vão além do lápis e do papel.

Na praia, vemos crianças desenhando com 
gravetos, palitos de sorvete, conchinhas ou 
até mesmo com os próprios dedos. Isto é 
desenho, é expressão livre,  que vai além do 
papel e lápis colorido.

Fonte: https://visaonainfancia.com/atividades-de-
coordenacao-motora/ - acesso em 15 de abr. 2018

Atividades de desenhar devem ser 
exploradas com diversos materiais como 
cartolina, canetinha, esponja, algodão, 
plástico bolha, pincéis, tinta guache, cola 
colorida, caixas de ovos e papelão, giz, lã , 
linha, palitos de sorvetes, etc.

Fonte: http://educacao.estadao.com.br/blogs/
blog-dos-colegios-santi/o-desenho-e-suas-

possibilidades-um-novo-olhar-para-o-desenho-na-
escola/ - acesso em 15 abr. 2018.

Fonte: http://seceducacaoata.blogspot.com.
br/2010/09/alunos-se-divertem-com-pintura-em.

html - acesso em 15 abr. 2018.

Por isso, para que as crianças possam dar 
asas a imaginação e criatividade nas suas 
produções, é necessário  que o professor 
ofereça esta diversidade de materiais a 
serem testados e utilizados, e que  as crianças 
possam refletir  sobre os resultados obtidos 
diante dessas novas propostas de   materiais. 
Segundo Referencial Curricular Nacional:

É aconselhável, portanto, que o trabalho 
seja organizado de forma a oferecer às 
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crianças a possibilidade de contato, uso e exploração de 
materiais, como caixas, latinhas, diferentes papéis, papelões, 
copos plásticos, embalagens de produtos, pedaços de pano 
etc. É indicada a inclusão de materiais típicos das diferentes 
regiões brasileiras, pois além de serem mais acessíveis, 
possibilitam a exploração de referenciais regionais. (BRASIL, 
1998)

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 
trazem o trabalho com a Linguagem Visual e o desenho, como 
ação permanente e ferramenta de uso pedagógico essencial 
que deve ser oportunizado as crianças como possibilidade 
de exploração, criação, participação e experimentação.

Na linguagem visual a criança entra em contato com 
diferentes riscantes, papéis variados, tintas, cola, argila, entre 
outros materiais. Inicialmente esse contato se dá por meio 
da exploração e experimentação e aos poucos a criança vai 
descobrindo possibilidades de uso, tanto no bidimensional 
quanto no tridimensional (BRASIL, 2015, p.16)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenho sempre foi  uma forma de expressão desde 
os povos primitivos, assim como é para a criança uma 
manifestação de  seus sentimentos, alegrias, tristezas, 
fantasias, entre outros.

É uma atividade espontânea, de  comunicação que a 
criança por meio  da experiência vivida , cria,  transformando  
algo abstrato, imaginário  em algo concreto.

No começo são rabiscos que não são compreensíveis para 
os adultos, mas a  cada etapa  a criança vai se aperfeiçoando, 
deixando seu desenho mais nítido de ser reconhecível.

A  criança deve ser estimulada a desenhar, pois desenvolve 
percepção, emoção, inteligência e percebemos que toda 
criança desenha, pois já presenciamos  sua criação na areia 
da praia.

Não devemos limitar sua expressão  mas deixar  esta 
representação ir além do lápis de cor e papel, oferecendo várias 
possibilidades e contato com materiais bem diversificados: 
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papéis de várias texturas, pincéis, lápis e 
canetas de espessuras diferentes, tintas 
colorida, lousa, paredes da escola, etc. 

Desta forma a criança  melhora suas 
habilidades motoras e enriquece seu 
repertório, pois a variedade estimula novas 
ideias e perspectivas, pois ao se ver diante 
de um novo material uma nova atividade 
surgirá.

Por isso o professor deve estimular 

as crianças a entender o desenho como 
atividade prazerosa, considerando toda 
bagagem social que elas trazem consigo , 
não  limitando mas estimulando a criança, 
deixando-a se expressar de modo livre, 
fazendo com que este novo olhar do 
professor para o desenho da criança possa 
proporcionar  um  desenvolvimento positivo 
no processo de ensino aprendizagem.
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O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DOS 
JOGOS LÚDICOS
RESUMO: O Trabalho tem como objetivo descrever a importância e o direito que a criança 
tem de brincar, além de mostrar como pode ser o desenvolvimento infantil por meio da 
utilização dos jogos lúdicos. É fundamental que as crianças tenham oportunidades voltadas 
para satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem. Por meio de oportunidades 
oferecidas a criança por meio de invenções que ela mesma produz, é perceptível que esse 
processo de construção e conhecimento vão se formando indispensável na vida ativa da 
criança no meio em que ela vive. Brincar ajuda à criança no seu desenvolvimento físico, 
afetivo, intelectual e social por meio de atividades lúdicas as crianças desenvolvem expressão 
corporal, oral, forma conceitos, estabelece relações lógicas, reforça habilidades sociais, 
relaciona ideias, ou seja, constrói seu conhecimento. Associar a escola jogos e brincadeiras 
não é algo novo, mas é necessário que haja cada vez mais reforço nesses quesitos para um 
bom desenvolvimento da criança como todo. Em suma, o lúdico para a criança é de extrema 
importância principalmente nas séries iniciais.

Palavras-Chave: Lúdico, Educação Infantil, Criança.
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INTRODUÇÃO

A Educação está oportunizando mudanças 
no pensar da criança e percebe-se que o 
seu modo de olhar o mundo já não é mais 
o mesmo. É nessa perspectiva que se 
apresenta este estudo sobre a Educação 
Infantil, procurando enfatizar a importância 
de se proporcionar às crianças uma 
aprendizagem mais prazerosa, considerando 
seus direitos de serem respeitados em seus 
interesses, curiosidades, desejos de brincar 
e por meio das Brincadeiras e dos Jogos, na 
qual as crianças possam desenvolver suas 
potencialidades.

Sabe-se que a criança possui necessidades 
e características peculiares, sendo o papel 
da escola de desempenhar e oferecer um 
espaço favorável às Brincadeiras e Jogos 
associados a situações de aprendizagem que 
sejam significativas, contribuindo, assim, 
para o desenvolvimento pleno da crianças 
de forma agradável e saudável.

O momento da brincadeira e do jogo 
possui grande importância, pois contribui 
para o desenvolvimento do potencial 
integral da criança, sendo também, de 
acordo com os estudos de Rosa (1998) o 
espaço que proporciona liberdade criadora, 
oportunidades de socialização, afetividade 
e um encontro com o seu próprio mundo, 
descobrindo-se de maneira prazerosa.

Partindo desse pressuposto e por acreditar 
que, muitas vezes, as Brincadeiras não 
tem feito parte do currículo escolar, sendo 
ignoradas no planejamento diário pelos 
docentes, o objetivo desse estudo visou 
descrever a importância e o direito que a 

criança tem de brincar.
Como objetivos específicos buscamos 

mostrar como pode ser o desenvolvimento 
infantil por meio da utilização dos jogos 
lúdicos e propor uma reflexão acerca da 
utilização das Brincadeiras e dos Jogos em 
seu aspecto pedagógico nas escolas.

A opção por esse tema se dá devido 
à observação de que a atividade lúdica, 
como fonte de aprendizagem, ainda não é 
prática efetiva no cotidiano escolar. Propõe-
se, então, um aperfeiçoamento da prática 
docente por meio da criação de momentos 
que oportunizem a criança o exercício do seu 
direito de ser criança. Ou seja, no qual o direito 
de brincar possa contribuir para uma série de 
fatores importantes para o desenvolvimento 
físico, emocional, cognitivo, linguístico e 
social das crianças.

Assim, a problemática do estudo se  
baseia na questão: Qual a importância 
da Brincadeira para a Promoção do 
Desenvolvimento Infantil?

Baseando-se na teoria Vygostkyana do 
ano de 1991, percebe-se a importância da 
Brincadeira como fonte de promoção do 
desenvolvimento infantil. Vygotsky (1991, p. 
80) afirma que, "apesar do brinquedo não ser o 
aspecto predominante da infância, ele exerce 
uma enorme influência da qual a criança 
aprende a atuar em uma esfera cognitiva 
que depende de motivações internas". Rego 
(2002), também valoriza o fator social, 
mostrando que no jogo de papéis, a criança 
cria uma situação imaginária, incorporando 
elementos do contexto culturais adquiridos 
por meio da interação e comunicação.
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O DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL POR MEIO DA 
UTILIZAÇÃO DOS JOGOS 
LÚDICOS

Ensinar de forma Lúdica na Educação 
Infantil, atualmente, é um dos recursos mais 
importantes para o docente, uma vez que, 
por meio do uso de Brincadeiras e Jogos na 
Educação Infantil é possível desenvolver na 
criança consciência da importância da sua 
ação em relação ao desenvolvimento da 
aprendizagem, ou seja, é possível por meio 
dos objetivos e metodologias, pré-definidos 
pelo docente, contribuir ativamente para 
o processo de construção de ensino e 
aprendizagem, além de torná-lo a ser crítico.

O Referencial Curricular Nacional para 
Educação Infantil (RCNEI, 1998) mostra 
o quanto é necessário à necessidade das 
Escolas que contemplem a Educação Infantil 
utilizarem as Brincadeiras e Jogos nas salas 
de aula.

[...] componentes ativos do processo 
educacional que refletem a concepção 
de educação assumida pela instituição. 
Constituem-se em poderosos auxiliares da 
aprendizagem. Sua presença desponta como 
um dos indicadores importantes para a 
definição de práticas educativas de qualidade 
em instituição de educação infantil. (RCNEI, 
1998, p.67).

O que fica claro é que nem sempre os 
docentes utilizam-se de recursos para 
desenvolver o processo de construção de 
ensino e aprendizagem dos alunos por meio 
das Brincadeiras e Jogos, pois, muitas vezes, 

os docentes veem a ideia de uso desses 
recursos com pré-conceitos estabelecidos 
por pessoas que nem ao menos sabem da 
importância para o desenvolvimento da 
criança.

VELASCO (1996) mostra que as 
Brincadeiras tem o objetivo de desenvolver 
a socialização e a aprendizagem, citando, 
ainda, que a criança tem prazer em realizar 
as brincadeiras, uma vez que elas permite 
que a criança desenvolva sem esforço tais 
habilidade.

Referente ao Jogo, KISHIMOTO (1993) 
mostra que o objetivos deles está centrado em 
mostrar a multiplicidade das suas categorias, 
ou seja, KISHIMOTO (1998) conceitua o Jogo 
como um elemento primordial que contribui 
ativamente o desenvolvimento da criativa da 
criança no processo de construção do ensino 
e aprendizagem.

Os jogos tem diversas origens e culturas 
que são transmitidas pelos diferentes jogos e 
formas de jogar. Este tem função de construir 
e desenvolver uma convivência entre as 
crianças estabelecendo regras, critérios e 
sentidos, possibilitando assim, um convívio 
mais social e democracia, porque enquanto 
manifestação espontânea da cultura 
popular, os jogos tradicionais têm a função 
de perpetuar a cultura infantil e desenvolver 
formas de convivência social. (KISHIMOTO, 
1993, p. 15).

Segundo o Dicionário Aurélio (2002, p. 
408), a palavra jogar significa "atividade física 
ou mental fundada em sistema de regras que 
definem a perda ou ganho". Ou seja, o ato de 
jogar é tão antigo quanto o próprio homem, 
na verdade o jogo faz parte da essência de 
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ser dos mamíferos.
Considerando o brincar como essência 

do ser humano fica clara a importância 
de se utilizar meios lúdicos na pratica do 
ensino, criando-se um ambiente gratificante 
e atraente servindo como estímulo para o 
desenvolvimento integral da criança.

É de suma importância que educadores 
saibam como usar os jogos para ajudar o 
aluno no desenvolvimento do raciocínio 
lógico, pois o lúdico pode estar presente na 
aprendizagem e no desenvolvimento, sem 
esquecer que a sua principal importância é 
conhecer sua aplicação na escola.

Por meio dos jogos lúdicos pode-
se desenvolver o hábito do pensar nos 
educandos sem desviá-los do mundo real e 
de seu cotidiano.

Para uma utilização eficiente e completa 
de um jogo educativo é necessário realizar 
previamente uma avaliação, analisando, 
aspectos pedagógicos e fundamentalmente 
a situação pré-jogo e pós-jogo que se deseja 
atingir, visando principalmente contemplar a 
criança com tudo o que lhe é de direito.

Nesse sentido, segundo a Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 1988, em 
seu artigo nº. 205, diz que: “a Educação é um 
direito de todos e dever do Estado”.

De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA, 1990), além da Educação, 
a criança e o adolescente tem direito a brincar 
e praticar esportes. Ou seja, podemos concluir 
que o esporte e o lazer contribuem para 
que a criança e o adolescente desenvolvam 
outras potencialidades e desenvolvam o 
relacionamento social. Isto se confirma 
no artigo 16 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA, 1990), mais precisamente 
no parágrafo IV, da qual encontramos que 
a criança deve “brincar, praticar esportes e 
divertir-se”.

Ainda sobre os direitos, segundo o 
Referencial Curricular Nacional para 
Educação Infantil (RCNEI, 1998), para que 
as crianças possam exercer sua capacidade 
de criar é imprescindível que haja riqueza 
e diversidade nas experiências que lhe são 
oferecidas nas instituições, sejam elas mais 
voltadas às brincadeiras ou ás aprendizagens 
que ocorrem por meio de uma intervenção 
direta.

A Educação divide-se em várias etapas, 
logicamente de acordo com a faixa etária 
da criança. Assim, o lúdico é companheiro 
diário, já que desse modo às crianças se 
conhecem e se expressam melhor, adquirindo 
conhecimentos, conhecendo limites de 
maneira agradável e saudável.

As atividades realizadas devem ser 
proporcionadas de forma lúdica: jogos, 
brincadeiras, expressão corporal, que 
promovam o desenvolvimento motor e 
sócio afetivo das crianças, os jogos na 
área do conhecimento lógico-matemático, 
e preservação na área de ciências, jogos 
que dão ênfase ao desenvolvimento 
motor, por meio das técnicas de recorte, 
colagem, dobradura, movimento de pinça e 
modelagem, por meio de jogos de equilíbrio 
e direção. Desta forma, converte-se a maior 
parte das atividades diárias da criança em 
jogos motores e lúdicos.

Vale ressaltar que o caráter lúdico nos 
jogos e atividades infantis é essencial para 
o desenvolvimento da personalidade das 
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crianças.
Assim, o jogo lúdico é uma atividade que 

tem valor educacional intrínseco. Leif (1978) 
revela que “jogar educa, assim como viver 
educa: sempre sobra alguma coisa”.

Para Leif (1978), a utilização de jogos 
educativos no ambiente escolar traz muitas 
vantagens para o processo de ensino e 
aprendizagem e, entre elas, podemos 
encontrar o jogo que é um impulso natural 
da criança funcionando assim como um 
grande motivador, a criança por meio do 
jogo que pode obter prazer e realizar, assim, 
um esforço espontâneo e voluntário para 
atingir o objetivo do jogo. Podemos também 
catalisar o jogo que tem a intensão de 
mobilizar esquemas mentais, estimulando 
o pensamento, a ordenação de tempo e 
espaço, além do jogo que visa a integração de 
várias dimensões da personalidade: afetiva, 
social, motora e cognitiva, sendo também 
possível encontrar o jogo que objetiva 
favorecer a aquisição de condutas cognitivas 
e desenvolvimento de habilidades como, por 
exemplo, coordenação, destreza, rapidez, 
força e concentração. Concluímos por meio 
das teorias de Leif (1978), que a participação 
em jogos contribui para a formação de 
atitudes sociais como, por exemplo, o 
respeito mútuo, a cooperação, a obediência 
às regras, o senso de responsabilidade, o 
senso de justiça, a iniciativa pessoal e a 
grupal, levando-nos a creditar que o jogo é o 
vínculo que une a vontade e o prazer durante 
a realização de uma atividade. O ensino 
utilizando meios lúdicos cria ambientes 
gratificantes e atraentes servindo como 
estímulo para o desenvolvimento integral da 
criança. 

CLASSIFICAÇÃO DOS JOGOS 
E A APRENDIZAGEM

Acredita-se ser importante que os 
educadores utilizem os jogos na rotina 
diária não só como lazer, mas também como 
forma de desenvolvimento, pois é por meio 
do contato com brinquedos e materiais 
concretos ou pedagógicos que se estimulam 
as primeiras conversas, as trocas de ideias, os 
contatos com parceiros, o imaginário infantil, 
a exploração e a descoberta de relações. 
Assim, estudar os jogos como material 
pedagógico é essencial para a formação 
docente, entendendo-se que é por meio 
do uso dos jogos é que se pode estimular o 
desenvolvimento lógico, definindo, fazendo 
relações, concluindo e concretizando de 
forma agradável e interessante.

Segundo Vygotsky (1994, p. 24) o "[...] jogo 
traz oportunidade para o preenchimento 
de necessidades irrealizáveis e também a 
possibilidade para exercitar-se no domínio 
do simbolismo". Ou seja, de acordo com 
sua teoria, Vygotsky (1994) explica que 
o desenvolvimento cognitivo resulta na 
interação entre a criança e as pessoas com 
as quais mantêm contato regular.

Esse conceito é definido por 
Vygotsky (1979) como sendo a Zona de 
Desenvolvimento Proximal, na qual a 
distancia entre o conhecimento real (aquilo 
que a criança consegue fazer sozinha) e o que 
pode realizar com a ajuda de outra pessoa 
mais experiente, acaba sendo dissipada, 
internalizando-se o novo aprendizado, assim 
que a reação conjunta acontece.

Em síntese, a regra e a situação imaginária 
caracterizam o conceito de jogo infantil em 
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Vygotsky (1991, p. 36) no qual mostram 
que “tal como a situação imaginária tem de 
ter regras de comportamento também todo 
o jogo com regras contém uma situação 
imaginária”.

Para Piaget (1975), no jogo prepondera 
a assimilação, ou seja, a criança assimila no 
jogo o que percebe da realidade, às estruturas 
que já construiu e neste sentido o jogo não 
é determinante nas modificações. Para 
Vygotsky (1979, p. 09) o “jogo proporciona 
alteração das estruturas”.

Assim, a relação entre o jogo e o 
desenvolvimento cognitivo na criança deve 
também situar - se na relação entre o jogo e a 
atividade combinatória do cérebro, a essência 
da criatividade. Segundo Vygotsky (1979, p. 
11), “uma das questões mais importantes 
da psicologia e da pedagogia infantil diz 
respeito à criatividade das crianças, o seu 
desenvolvimento e a importância do trabalho 
criador para a evolução e maturação da 
criança”.

Em suas afirmações, sobre como os 
processos de criação são observáveis, 
sobretudo nos jogos da criança, Vygotsky 
(1979) revela que no jogo a criança representa 
e produz muito mais do que aquilo que viu.

Todos conhecemos o grande papel que os 
jogos da criança desempenha a imitação, com 
muita frequência estes jogos são apenas um 
eco do que as crianças viram e escutaram dos 
adultos, não obstante estes elementos da sua 
experiência anterior nunca se reproduzem no 
jogo de forma absolutamente igual e como 
acontecem na realidade. O jogo da criança 
não é uma recordação simples do vivido, mas 
sim a transformação criadora das impressões 
para a formação de uma nova realidade que 

responda às exigências e inclinações da 
própria criança. (VYGOTSKY, 1979, p. 12). 

Esta ideia de transformação criadora 
é completamente diferente da ideia de 
Piaget (1975) de assimilação do real ao 
eu. Tanto em Vygotsky (1979) como em 
Piaget (1975) se fala numa transformação 
do real por exigência das necessidades 
da criança, mas enquanto que em Piaget 
(1975) a imaginação da criança não é mais 
do que atividade deformante da realidade, 
em Vygotsky (1979) a criança cria, ou seja, 
desenvolve o comportamento combinatório 
a partir do que conhece das oportunidades 
do meio e em função das suas necessidades 
e preferências.

Sendo assim, o jogo é necessário ao nosso 
processo de desenvolvimento, tem uma 
função vital para o indivíduo principalmente 
como forma de assimilação da realidade, além 
de ser culturalmente útil para a sociedade 
como expressão de ideais comunitários.

Os jogos podem ser classificados de 
diferentes formas, de acordo com o critério 
adotado. Vários autores se dedicaram ao 
estudo do jogo, entretanto Piaget (apud Rizzi, 
1997, p. 32) elaborou uma “classificação 
genética baseada na evolução das estruturas”.

Piaget (1995) classificou os jogos em três 
grandes categorias que correspondem às 
três fases do desenvolvimento infantil.

A primeira fase, de acordo com Piaget 
(1995) caracteriza a fase sensório-
motora (do nascimento até os dois anos 
aproximadamente), na qual a criança brinca 
sozinha, sem utilização da noção de regras.

A segunda fase é a fase pré-operatória 
(dos 2 aos 5 ou 6 anos aproximadamente), 
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na qual Piaget (1995) mostra que as crianças 
adquirem a noção da existência de regras e 
começam a jogar com outras crianças jogos 
de faz-de-conta.

A terceira e ultima fase, visa a fase das 
operações concretas (dos 7 aos 11 anos 
aproximadamente), na qual de acordo com 
os estudos de Piaget (1995), as crianças 
aprendem as regras dos jogos e jogam em 
grupos, ou seja, esta é a fase dos jogos de 
regras como, por exemplo, o futebol, as 
damas e o xadrez.

Assim Piaget (1995), classificou os jogos 
correspondendo a um tipo de estrutura 
mental, que visa os jogos de exercício 
sensório-motor.

Como já foi mencionado anteriormente, 
Piaget (1995) revela que o ato de jogar é uma 
atividade natural no ser humano. Inicialmente 
a atividade lúdica surge como uma série de 
exercícios motores simples. Sua finalidade 
é o próprio prazer do funcionamento, estes 
exercícios consistem em repetição de gestos 
e movimentos simples como agitar os braços, 
sacudir objetos, emitir sons, caminhar, pular, 
correr, etc. Embora estes jogos comecem na 
fase maternal e durem predominantemente 
até os dois anos, eles se mantêm durante 
toda a infância e até na fase adulta. Por 
exemplo, andar de bicicleta, moto ou carro.

Os jogos simbólicos aparecem, 
predominantemente, entre os dois a seis 
anos, senso sua principal função, de acordo 
com Piaget (1995, p. 43) “satisfazer por meio 
de uma transformação do real em função dos 
desejos”, ou seja, tem como função assimilar 
a realidade.

Nesses jogos, a criança tende a reproduzir 

nesses jogos as relações predominantes 
no seu meio ambiente e assimilar dessa 
maneira a realidade e uma maneira de se 
auto expressar. Esse jogo-de-faz-de-conta 
possibilita à criança a realização de sonhos e 
fantasias, revela conflitos, medos e angústias, 
aliviando tensões e frustrações.

Entre os sete a onze e/ou doze anos, o 
simbolismo decai e começam a aparecer 
com mais frequência desenhos, trabalhos 
manuais, construções com materiais 
didáticos, representações teatrais, etc. Nesse 
campo o computador pode se tornar uma 
ferramenta muito útil, quando bem utilizada. 
Piaget (1995) não considera este tipo de jogo 
como sendo um segundo estágio e sim como 
estando entre os jogos simbólicos e de regras. 
Piaget (1995, p. 47) afirma, ainda, que “[...] 
é evidente que os jogos de construção não 
definem uma fase entre outras, mas ocupam, 
no segundo e, sobretudo no terceiro nível, 
uma posição situada à meio de caminho 
entre o jogo e o trabalho inteligente

Os jogos de regras, entretanto, começam 
a se manifestar por volta dos cinco anos, 
desenvolve-se principalmente na fase dos 
sete aos doze anos. Este tipo de jogo continua 
durante toda a vida do indivíduo, sendo 
classificados em jogos sensório-motores 
como, por exemplo, o futebol e intelectuais 
como, por exemplo, o xadrez.

O que caracteriza o jogo de regras é a 
existência de um conjunto de leis imposto 
pelo grupo, sendo que seu descumprimento 
é normalmente penalizado, gerando uma 
forte competição entre os indivíduos. O jogo 
de regra pressupõe a existência de parceiros 
e um conjunto de obrigações (as regras), o 
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que lhe confere um caráter eminentemente 
social.

Este jogo aparece quando a criança 
abandona a fase egocêntrica possibilitando 
desenvolver os relacionamentos afetivo-
sociais.

Os jogos computadorizados são baseados, 
de acordo com os estudos de Piaget 
(apud Rizzi, 1997) como jogos educativos 
computadorizados são criados com a 
finalidade dupla de entreter e possibilitar a 
aquisição de conhecimento.

Nesse contexto, os jogos de computador 
educativos ou simplesmente jogos 
educativos devem tentar explorar o processo 
completo de ensino-aprendizagem. Piaget 
(apud Rizzi, 1997) esclarece que esses 
jogos são ótimas ferramentas de apoio ao 
professor na sua tarefa. Basicamente bons 
jogos educativos apresentam algumas das 
seguintes características como, por exemplo, 
trabalham com representações virtuais de 
maneira coerente, dispõem de grandes 
quantidades de informações que podem ser 
apresentadas de maneiras diversas (imagens, 
texto, sons, filmes, etc.), numa forma clara 
objetiva e lógica, exigem concentração 
e  certa coordenação e organização por 
parte do usuário, permite que o usuário 
veja o resultado de sua ação de maneira 
imediata facilitando a autocorreção (afirma 
a autoestima da criança), trabalham com 
a disposição espacial das informações, 
que em alguns casos pode ser controlada 
pelo usuário, permitem um envolvimento 
homem-máquina gratificante, tem uma 
paciência infinita na repetição de exercícios 
e estimulam a criatividade do usuário, 

incentivando-o a crescer, tentar, sem se 
preocupar com os erros.

Quando se estuda a possibilidade da 
utilização de um jogo computadorizado 
dentro de um processo de ensino e 
aprendizagem devem ser considerados não 
apenas o seu conteúdo senão também a 
maneira como o jogo o apresenta, relacionada 
é claro à faixa etária que constituirá o público 
alvo. Também é importante considerar os 
objetivos indiretos que o jogo pode propiciar, 
como: memória (visual, auditiva, sinestésica); 
orientação temporal e espacial (em duas e três 
dimensões); coordenação motora visomanual 
(ampla e fina); percepção auditiva, percepção 
visual (tamanho, cor, detalhes, forma, posição, 
lateralidade, complementação), raciocínio 
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Wajskop (1995, p. 67) revela que os 
jogos “são desprovidas de finalidades ou 
de objetivos explícitos”. Dessa maneira, 
iremos abordar aqui algumas sugestões de 
Brincadeiras para que docentes da Educação 
Infantil possam desenvolver em sala de 
aula, proporcionando às crianças momentos 
lúdicos a fim de enriquecer no processo de 
ensino e aprendizagem dos mesmos.

Sendo os Jogos essenciais para desenvolver 
as crianças na Educação Infantil e, segundo 
Piaget (1973), devem ser introduzido para 
desenvolver as crianças desde o zero ano.

Para crianças de zero a dois anos podemos 
citar o Jogo Cortina de Náilon, no qual os 
fios favorecem a percepção de diferentes 
texturas, estimulando o tato. Colocada no 
centro da sala pendurada no teto, ela integra 
o ambiente e enriquece, sem dúvidas, 
o processo de construção do ensino e 
aprendizagem da criança.

Outros Jogos, para diversas faixas etárias 
acima dos quatro anos desenvolvem, 

na maioria das vezes, desenvolve, além 
da habilidade sensória motora, outras 
habilidades. Um desses Jogos é o Alerta, 
cujo objetivo é evitar que a bola acerte 
nos jogadores e tentar acertá-la em outras 
crianças para ficar no jogo o máximo de 
tempo possível. 

Outro Jogo excelente para desenvolver 
habilidades mentais e psicológicas como, 
por exemplo, a criatividade, o raciocínio, a 
memorização, além de ajudar na resolução 
de problemas vividos cotidianamente.

O Jogo de Trilha tem o objetivo de chegar 
ao fim de um caminho, dividido em casas, 
de acordo com o que for tirado no dado. 
A habilidade comtempla neste Jogo é, de 
acordo com os estudos de Berns (2002), 
desenvolver fisicamente o aluno, ou seja, 
essa brincadeira irá desenvolver a habilidade 
motora, no que refere-se ao movimento e 
controle das partes do corpo.

Há outros diversos tipos de Jogos 
para serem trabalhos nas salas de aula 
de Educação Infantil e, de acordo com os 
estudos de Kishimoto (1997), as Brincadeiras 
e Jogos são essenciais para desenvolver o 
comportamento infantil, uma vez que ele é 
moldado de acordo com a imagem de criança 
veiculada em formação da personalidade, 
sendo requerida, também, com o auxilio de 
concepções psicológicas e pedagógicas, que 
reconhece o papel de Brincadeiras e Jogos 
no desenvolvimento e na construção do 
conhecimento infantil.

SUGESTÕES DE JOGOS PARA 
DOCENTES DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

lógico-matemático, expressão linguística 
(oral e escrita), planejamento e organização.

Para uma utilização eficiente e completa 
de um jogo educativo é necessário realizar 
previamente uma avaliação, analisando tanto 
aspectos de qualidade de software como 
aspectos pedagógicos e fundamentalmente 
a situação pré-jogo e pós-jogo que se deseja 
atingir.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo propor uma 
reflexão acerca da utilização das Brincadeiras e dos Jogos 
em seu aspecto pedagógico nas escolas.

Por meio deste estudo, foi possível concluir que a opção 
por esse tema tem importância extrema para a atuação do 
docente em salas de aula da Educação Infantil, uma vez 
que com o uso da atividade lúdica, podemos desenvolver 
habilidades e competências específicas nas crianças 
contribuindo, desta forma, para um processo de construção 
de ensino e aprendizagem rico e, sem dúvidas, pleno, uma 
vez que, por meio de Brincadeiras e Jogos aplicados nas 
salas de aula da Educação Infantil, é possível levar o aluno a 
ser um cidadão pleno, tornando-se, posteriormente, crítico 
desde a infância.

Com a leitura do primeiro capítulo, é possível verificar 
a importância que os docentes devem dar ao uso das 
Brincadeiras e Jogos na Educação Infantil, pois, com uso 
desse material, será possível favorecer a humanização 
das crianças, possibilitando a elas um modo e um tempo 
diferenciado de compreender e realizar, com sentido, suas 
atividades cotidianas.

O segundo capítulo nos leva a compreender que a 
utilização de Brincadeiras e Jogos no ambiente escolar traz 
muitas vantagens para o processo de ensino e aprendizagem 
e, entre elas, podemos citar que ao utilizar Brincadeiras 
e Jogos em sala de aula da Educação Infantil, o docente 
contribui, ativamente, para que a criança estimular habilidade 
e competências que não são contempladas por meio de 
outras atividades.

O terceiro e, ultimo capítulo, apresenta sugestões de 
Brincadeiras e Jogos para serem utilizados em sala de aula, 
mostrando a importância desse uso embasado por teóricos 
que defendem a Educação Infantil por meio das Atividades 
Lúdicas. 
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O FOLCLORE BRASILEIRO NA SALA 
DE AULA - SUA IMPORTÂNCIA NA 
CULTURA BRASILEIRA
RESUMO: Este artigo traz um estudo sobre o folclore, mais especificamente sobre o folclore 
brasileiro, discorrendo sobre as influências das distintas etnias presentes no território nacional 
e em sua história, destas etnias destacam-se de maneira mais impactante três culturas 
distintas que corroboram na construção do nosso folclore, são elas as culturas indígenas, 
africanas e a portuguesa. Esta reflexão culmina na importância da transmissão do folclore 
brasileiro nas salas de aula utilizando como instrumento fundamentalmente importante a 
literatura infantil voltada para a cultura popular.

Palavras-Chave: Folclore; Leitura; Literatura Infantil; Contribuição; Escola.
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INTRODUÇÃO

Este estudo foi desenvolvido mediante 
pesquisa qualitativa procurando construir uma 
relação valorativa entre o folclore brasileiro 
e a importância da utilização da literatura 
infantil na transmissão deste conhecimento, 
abordando assim a construção do conceito de 
folclore tendo como referência as diretrizes 
da UNESCO com relação à importância da 
salvaguarda da cultura pela nação tendo em 
vista defender sua identidade e da Carta do 
Folclore Brasileiro redigida no VIII Congresso 
Brasileiro de Folclore em Salvador no ano 
de 1995. Em seguida foram trabalhadas 
as características e a formação do folclore 
brasileiro, enfatizando a forte presença das 
culturas indígenas, africanas, portuguesa e 
das influencias sofridas ao longo da história 
por culturas oriundas de imigrações de povos 
de diversos países. 

Transcorrendo sobre algumas das 
características da cultura popular brasileira 
de sua diversidade e das consequências da 
influência das imigrações, foram citandos 
exemplos desta profusa variedade, mostrada 
por danças, eventos comemorativos, festas 
religiosas, culinária, contos, lendas e vasta 
literatura sem limitar o conhecimento nos 
itens citados, deixando clara a imensidão 
da nossa cultura popular. Foram citadas 
características especificas de cada região 
brasileira, estabelecendo algumas relações 
com as etnias presentes em nosso território, 
e mostrando a riqueza da literatura segundo 
a transcrição de algumas lendas que são 
conhecidas, destinadas a exemplificar essa 
riqueza cultural.

Após tratar da cultura popular brasileira 
de sua diversidade e de seu valor para 
a formação da identidade do povo 
brasileiro, foi desenvolvida uma reflexão 
sobre a importância da transmissão deste 
conhecimento, do dever do estado brasileiro 
em promover a defesa dos bens materiais 
e imateriais do folclore brasileiro, da 
importância da colaboração da sociedade, 
dos indivíduos e mais ainda das instituições 
de ensino em defender, documentar e 
transmitir esse saber por meio de diversas 
ações e que estas sejam constantemente 
aplicadas no dia a dia da sociedade, com 
mais profusão nas salas de aula. 

Porque é nas salas de aula que os indivíduos 
da sociedade moderna têm contato com 
o conhecimento de maneira diferenciada 
e é nela que diferentes conhecimentos 
são transmitidos, fomentando assim uma 
formação dos indivíduos inserida na sua 
realidade. 

Na última parte do trabalho foi traçado  
uma reflexão sobre a importância da  
utilização da literatura na educação infantil,  
de sua eficiência na formação do 
conhecimento e da necessidade de ampliação 
na utilização deste recurso na transmissão 
da cultura popular brasileira.

O QUE É FOLCLORE?

A Comissão Nacional de Folclore, formada 
por diversos estudiosos do folclore e 
profissionais das ciências humanas e sociais, 
seguindo as orientações da UNESCO quanto 
à importância do folclore na formação da 
sociedade e sua diretriz sobre a salvaguarda 
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do folclore, reunida em Salvador – Bahia, no 
ano de 1995. Após grande discussão sobre 
o tema e a releitura do que foi posto no 
Primeiro Congresso Brasileiro de Folclore 
em 1951, define Folclore como:

“Conjunto das criações culturais de uma 
comunidade, baseado nas suas tradições 
expressas individual ou coletivamente, 
representativo de sua identidade social. 
Constituem-se fatores de identificação 
da manifestação folclórica: aceitação 
coletiva, tradicionalidade, dinamicidade, 
funcionalidade. Ressaltamos que entendemos 
folclore e cultura popular como equivalentes, 
em sintonia com o que preconiza a UNESCO. 
A expressão cultura popular manter-se-á no 
singular, embora entendendo-se que existem 
tantas culturas quantos sejam os grupos 
que as produzem em contextos naturais e 
econômicos específicos.” (Carta do folclore 
brasileiro - VIII Congresso Brasileiro de 
Folclore, Salvador,1995)

Sendo assim folclore nasce das ações e 
crenças populares imbuídas de seus anseios, 
de seus sonhos, de seu jeito de enxergar 
o mundo, é o conjunto de tradições, 
lendas, músicas, conhecimentos, crenças 
populares, danças, adivinhações, provérbios, 
superstições, brinquedos, jogos, poesias, 
artesanatos, contos, é o pensar do povo que 
se traduz em cultura.

É a sabedoria que nasce do povo e permeia 
a sociedade em suas mais variadas formas, 
transmitindo seu conhecimento, tradições, 
costumes seu saber. Ela nasce dentro 
da realidade popular, dos ensinamentos 
práticos, das músicas, das histórias contadas 
de pais para filhos, de avôs e avós para os 

seus netos, com contos, histórias, costumes, 
músicas, maneiras de fazer as coisas ou do 
que não fazer.

O folclore é a expressão popular que faz 
parte sua riqueza cultural e, portanto, está 
inserido no patrimônio cultural.

FOLCLORE E CULTURA 
BRASILEIRA

A construção da cultural brasileira é 
extremamente complexa por causa da 
sua diversidade étnica, sua história foi 
influenciada e participada por muitas 
nações com contextos culturais distintos, 
esse contato proporcionou a mistura de 
saberes, de valores e experiências fazendo 
com que o povo brasileiro adotasse algumas 
características culturais que agregaram 
novos valores a essa diversidade. O povo 
brasileiro desde sua origem até os dias 
de hoje tem presente essa miscigenação 
cultural, tendo três culturas como as que 
mais se destacam nesse composto, são elas 
a cultura indígena (que retrata a diversidade 
de culturas indígenas presentes no Brasil 
antes da colonização), a cultura africana 
(que retrata a diversidade de culturas 
africanas herdadas dos escravos, que eram 
oriundos de diversas etnias cada uma com 
suas características culturais) e a cultura 
portuguesa. No decorrer da história brasileira 
outras influências culturais continuaram 
a modelar o composto cultural do Brasil, 
exemplos dessa mistura cultural são os 
vínculos da cultura brasileira com as culturas 
espanhola, italiana, francesa, judaica, grega, 
árabe, indiana, inglesa, holandesa, alemã, 
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síria e japonesa. Características dessas 
culturas se encontram pulverizadas por 
todo território brasileiro modelando e 
agregando elementos a cultura popular. 
Essas culturas influenciaram toda estrutura 
cultural brasileira, na maneira de viver do 
povo, na sua alimentação, na linguagem, na 
dança, nas relações humanas, na sua relação 
com natureza, na culinária, na literatura, 
na estrutura urbana, nos artesanatos, nas 
obras de arte, na religião em toda a estrutura 
sociocultural do povo. 

Mesmo com o predomínio do modelo 
católico eurocêntrico, as festas populares 
tradicionais associadas às manifestações 
de fé do povo brasileiro apresentam 
características particulares que as distinguem 
das semelhantes encontradas na Europa e 
América Latina. Esse universo é resultado do 
ecletismo étnico forjado em cinco séculos 
de miscigenação racial, social e cultural: 
portugueses, brasilíndios e africanos, e 
depois imigrantes alemães, espanhóis, 
italianos e japoneses, e outros de origens 
diversas”, ressalta Tirapeli. (COUTO, 2003, p. 
16)

São percebidas em todas as manifestações 
culturais, por todo território brasileiro, 
com uma imensa riqueza que merece ser 
valorizada, conservada e transmitida.

Segundo CARNEIRO, (1965, p. 136). 
O folclore, fato social, é uma coisa viva, 
sujeita aos processos normais dos fatos da 
sociedade, e, portanto, capaz de nascimento, 
desenvolvimento e morte. Folclore é o que 
existe e não que existiu ou deixa de existir. 
Não há notícia nem exemplo de fato folclórico 
em que não se misturem as mais variadas 

influências, como não há caso em que o 
fato folclórico, neste ou naquele ponto, não 
tenha sofrido adulterações, decorrentes das 
circunstâncias especiais do ambiente físico e 
social. 

Alguns exemplos destes bens imateriais 
da cultura brasileira são a capoeira, o frevo, 
o samba de roda do Recôncavo baiano, 
o teatro mamulengo de Pernambuco, o 
complexo cultural do bumba-meu-boi do 
Maranhão, a arte gráfica e pintura corporal 
dos índios Wajapi do Amapá, a arquitetura 
barroca concentrada, sobretudo no estado 
de Minas Gerais, a Festa do Divino Espírito 
Santo de Pirenópolis, a Farmacopeia Popular 
do Cerrado e o Circo de Tradição Familiar e 
tantas outras manifestações culturais.

Todas estas manifestações são riquíssimas 
em expressar as nuances da vida dos 
indivíduos passando pelas mais intensas 
vivências da alma naquilo que se expressa no 
folclore e na cultura popular brasileira.

LENDAS DO FOLCLORE NAS 
DIFERENTES REGIÕES DO 
BRASIL

A riqueza do folclore brasileiro é 
pulverizada por todo o território nacional 
com suas mais variadas expressões, cada 
região tem suas características e riquezas 
de acordo com a contribuição das raças 
que a formam. Esta parte do estudo vai 
demonstrar essa variedade por meio de uma 
pequena amostra do universo da cultura 
popular brasileira, mostrando que estas 
manifestações culturais são parte da vida 
da sociedade, responsáveis por reforçar a 
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identidade do povo, suas características 
sociais e religiosas, além de reforçar um 
sentimento de ligação dos indivíduos com 
a própria história e com a sociedade a que 
faz parte. Essa diversidade demonstra a 
pluralidade do povo brasileiro, seja ela por 
seus matizes étnicos, religiosas, econômicas, 
sociais em fim de tudo o que a relação social 
humana traduz em cultura. Sendo assim 
estas manifestações serão apresentadas e 
divididas entre as regiões norte, nordeste, 
sudeste, centro-oeste e sul do Brasil.

REGIÃO NORTE

A Região Norte do Brasil é composta pelos 
estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima e Tocantins com forte 
influência indígena, dos migrantes gaúchos, 
paranaenses, cearenses e nordestinos em 
geral, e imigrantes africanos, asiáticos e 
europeus. Em Belém do Pará, ocorrem duas 
maiores celebrações populares da região 
que são o Festival de Parintins, a maior 
festividade do boi-bumbá do país, que 
acontece no Amazonas em junho, e o Círio 
de Nazaré. Outros festejos tradicionais da 
região Norte são o congo/congada, a folia de 
reis, o carimbo e a festa do divino. Alimentos 
provenientes do povo nortista são o tacacá 
(tipo de sopa quente preparada com tucupi), 
tucupi (molho da mandioca cozida), pimenta-
de-cheiro, carne de sol, carne seca, jambu 
(uma erva), e camarão seco. A influência 
da cultura indígena mediante as pinturas 
corporais, suas manifestações religiosas, 
artesanatos e a culinária é inconfundível. 

O artesanato no Norte é bem diversificado 

e os trabalhos são produzidos com fibras, 
coquinhos, cerâmica, pedra-sabão, barro, 
couro, madeira, látex, entre outros. São 
feitos bichos, colares, pulseiras, brincos, 
cestarias, potes, etc. O artesanato indígena 
é utilizado como enfeites, para compor a 
indumentária usada nos rituais e também 
para a produção de utensílios domésticos e 
na comercialização. (FRANCISCO, 2016).

As festas de origem católica giram sempre 
em torno da celebração da vida, morte e 
ressurreição de cristo; da Virgem Maria e dos 
santos milagrosos. Apesar da predominância 
de valores de origem europeia, o calendário 
das festas populares no Brasil está repleto 
e entrelaçado de forte influência africana. 
Há também marcantes heranças, como é o 
exemplo das festas de Parintins, no Estado 
do Amazonas, ou as festas caiapós. (COUTO, 
2003, p. 17)

REGIÃO NORDESTE

Na região nordeste destacam-se as 
danças e festas como o maracatu, carnaval, 
bumba meu boi, ciranda, terno de zabumba, 
marujada, reisado, caboclinhos, cavalhada, 
capoeira, e ritmos, tais como o coco, o 
xaxado, o samba de roda, o baião, o xote, o 
forró, o axé, o frevo...  A literatura de Cordel 
é expressão viva da cultura nordestina. Nas 
manifestações religiosas são as festas da 
lavagem das escadarias do Bonfim e a de 
Iemanjá. No artesanato é conhecido pelo 
trabalho das rendeiras com lindos bordados. 
Os pratos típicos são: moqueca de peixe, 
ostra, moluscos e camarão, baião de dois, 
fritada de siri, paçoca (de carne), caruru, 
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cuscuz de milho, cocada, canjica, arroz-
doce, bolo de massa de aipim, carne de sol, 
buchada de bode, sarapatel, acarajé, vatapá, 
feijão-verde, pamonha, beiju, pé de moleque, 
peixes, entre muitos outros.

Dentre as lendas mais conhecidas estão 
A Caipora ou o Caapora, O Lobisomem, O 
Barba-ruiva, A mula-sem-Cabeça.

CENTRO-OESTE

A cultura do Centro-Oeste tem elementos 
culturais típicos como a cavalhada, a dança 
do siriri, a dança do marimbondo, a palminha, 
o recortado, a serra moreninha, a dança dos 
mascarados e a procissão do fogaréu, no 
estado de Goiás; e o cururu, em Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul. Sua culinária local é 
constituída por sopa paraguaia, caldo de 
piranha, arroz carreteiro, animais selvagens 
(capivara e caçarola), arroz com pequi, bolo 
de arroz, empadão goiano, angu, mojica, 
galinha caipira, os peixes do Pantanal - como 
o pacu, pintado, dourado, curimba entre 
outros.

REGIÃO SUDESTE

Na região sudeste as principais 
manifestações culturais regionais são as 
comemorações da páscoa e dos santos 
padroeiros, batuque, peão de boiadeiro, 
carnaval, festa do divino, congada, cavalhadas, 
calango mineiro, dança de velhos, samba de 
lenço, festa de Iemanjá, folia de reis, caiapó. 
A culinária da região é bem diversificada em 
razão da grande miscigenação e apresenta 
intensa influência indígena, africana e dos 

diversos imigrantes asiáticos e europeus. 
Dentre os pratos típicos destacam-se a 
feijoada, mandioca frita, bolinho de bacalhau, 
picadinho, canjiquinha, pão de queijo, virado 
à paulista, cuscuz paulista, tutu de feijão, 
moqueca capixaba, farofa, feijão tropeiro, 
pizza, frango com quiabo, angu, etc.

REGIÃO SUL

O Sul apresenta aspectos culturais dos 
imigrantes especialmente dos alemães e 
italianos, mas também de portugueses e 
espanhóis. As festas típicas são a Oktoberfest 
(Alemanha), a Festa da Uva (Itália), a festa de 
Nossa Senhora dos Navegantes. Algumas das 
danças tradicionais da região são o fandango 
de ascendência portuguesa, a dança pau 
de fitas, a chimarrita, a tirana e o anuo de 
origem espanhola, a congada, o boi-de-
mamão, boi na vara. Algumas comidas típicas 
são o famoso chimarrão, churrasco, marreco 
assado, pirão de peixe, camarão, barreado 
(cozido de carne na panela de barro), uma 
grande variedade de vinhos.

TRANSMISSÃO DA CULTURA 
BRASILEIRA NAS SALAS DE 
AULA E A LITERATURA

A salvaguarda da cultura popular brasileira 
deve ser uma preocupação de cada cidadão, 
que por meio das suas relações sociais 
transmite seu conhecimento sobre a cultura 
popular que aprendeu ao longo de sua 
vida com suas experiências e o que lhe foi 
transmitido pelos que o influenciaram. Do 
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estado ao passo que detém a obrigação 
de manter, documentar, difundir, ensinar e 
proteger a cultura popular brasileira como 
patrimônio da nação, das instituições de 
ensino, das famílias, dos grupos étnicos, e 
dos educadores, que são representantes 
dos grupos socioculturais estabelecidos na 
sociedade, que trabalham com a vivência 
da cultura popular em suas mais diferentes 
nuances.

O patrimônio cultural brasileiro é 
constituído por seus bens materiais e 
imateriais, portanto, são fruto da história, da 
vivência, da criatividade e da sabedoria do 
povo brasileiro que com suas ações cria e 
faz descobertas, gera novos processos tanto 
nas artes, como na ciência e na tecnologia. 
Vão sendo construídos referenciais destes 
bens materiais e imateriais que passam a ser 
exemplos da cultura popular brasileira. Os 
bens materiais são objetos ligados a história, 
artesanatos, lugares, prédios, regiões 
demarcadas, todo que bem que represente 
historicamente um aspecto da cultura 
popular. Os bens imateriais são compostos 
das criações literárias, das músicas, das 
danças, das lendas, dos costumes, das 
expressões linguísticas, da arqueologia, da 
história, das ciências, das paisagens, da fauna, 
da flora, e tudo que represente a cultura dos 
povos que compões o Brasil.

A perpetuação deste patrimônio é 
trabalhada no dia a dia da vida na sociedade, 
em seus mais variados ambientes, de inúmeras 
maneiras essa herança é transmitida, e um 
dos ambientes em que isso acontece é a sala 
de aula. A sala de aula é um dos ambientes 
mais importantes para a transmissão da 

cultura popular, é nela que os indivíduos 
podem ter contato mais aprofundado com a 
cultura em que estão inseridos, e com outras 
culturas diferentes, mas que fazem parte da 
riqueza folclórica da nação brasileira.

A importância e a contribuição do folclore 
nas aulas são imprescindíveis para a formação 
do indivíduo e para o fortalecimento da 
nação, sabemos que é na infância que se 
forma a essência da personalidade, e o 
folclore influência diretamente no cotidiano 
da sociedade, uma vez que incentiva a 
criação de modelos que auxiliam na relação 
que estabelece com o meio social.

Neste contexto a literatura infantil é um 
instrumental com significativa importância 
para a transmissão do saber, transmitindo 
tanto o conhecimento, o saber, as diversas 
características da cultura popular brasileira 
como também abrindo as portas ao mundo 
lúdico, a criação de novas nuances da própria 
literatura.

Como diz Almeida (1976, p. 9). O folclore 
é uma fonte natural de Literatura Infantil 
e que se enriquece dia a dia, não nos 
permitindo esgotar o assunto. Nenhuma 
obra literária sai totalmente acabada das 
mãos de seu criador, que é o primeiro a 
aperfeiçoá-la cada vez que a revê. Ele a cria; 
os críticos a recriam e completam com suas 
múltiplas interpretações. E quanto mais 
rica é a obra, maior a sua complexidade 
e consequentemente, suas diversas e 
diferentes versões.

A inserção da criança no universo da 
palavra escrita e por consequência na 
literatura leva a um desenvolvimento 
intelectual significativo, e pode ser 
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verificado com o seu desenvolvimento, na 
evolução do seu repertório de vocábulos, no 
desenvolvimento do raciocínio lógico, na sua 
habilidade de verbalização, na assimilação de 
conteúdo, e outras tantas benesses geradas 
pelo contato com a literatura. 

O valor da literatura na formação dos 
indivíduos é incontestável, ela deve ocupar 
um lugar destacado na vida do ser humano, 
em especial das crianças, agregando 
significativa qualidade na formação e no 
seu desenvolvimento influenciando seus 
pensamentos e sua criatividade.

A literatura apresenta a crianças uma 
infinidade de mundos, realidades distantes 
das delas realidade, o universo do lúdico, 
da imaginação, da criatividade, melhorando 
sua capacidade de resolução de problemas, 
sua capacidade analítica, sua capacidade de 
observação, sua concentração, permite o 
desenvolvimento de reflexões sobre temas 
variados da vida. Ela favorece a criança em 
seu desenvolvimento quanto ser, quanto 
ente, promovendo seu amadurecimento 
cognitivo e emocional. 

O ato de ler constitui-se, um processo 
dinâmico e ativo, o que significa que ler um 
texto implica, não apenas apreender o seu 
significado, mas, também, trazer para esse 
texto a experiência e a visão de mundo 
do leitor, e “a cada leitura essa interação 
dinâmica leitor/texto favorece a produção 
de um novo texto, dando ensejo à expressão 
de uma linguagem diferenciada”, Piletti, 
(1998:17). 

Considerando a importância da literatura 
na formação da criança, é compreensível 
que esta seja uma grande aliada na educação 

e na apresentação de temas voltados 
para o folclore e é a melhor forma de 
verdadeiramente fazê-la conhecer as vidas 
diferentes do nosso país, de criar consciência 
nacional e o amor às nossas coisas. Fazendo 
com que nos anseios das crianças em viver 
o lúdico de maneira intensa a literatura 
apresente o universo folclórico com suas 
riquezas e a conduza nessa paixão sem fim 
que pela cultura popular brasileira e pela 
literatura. 
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Tauane Oliveira Almeida 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo mergulhou no universo folclórico, entendendo, 
aprendendo e deslumbrando-se com sua infinita diversidade, 
na sua desenvoltura ao longo da história da humanidade, na 
importância de sua influência no desenvolvimento social, 
tanto dos indivíduos como das sociedades e dos grupos 
étnicos diversificados, criando nesses universos culturais e 
cheios da sabedoria popular, ensinamentos e mundo lúdicos. 
Manifestando a transmissão dos anseios da humanidade 
em construir um mundo melhor, mais justo, mais evoluído 
com base em ações, pensamentos e sentimentos voltados 
para a dignificação do ser humano. Imprimindo valores no 
desenvolvimento social, mostram a importância do respeito 
das relações entre indivíduos, grupos étnicos e sociedades. 
Criando alternativas para este mundo cheio de divergências 
e tentando apresentar alternativas para a realidade que se 
apresenta tão dura e injusta.

O folclore brasileiro não deixa de lado estas características, 
mas as reforça dentro da diversidade étnica presente no 
Brasil, que foi e é construída e assimilada por nossa história, 
sendo influenciada por outras tantas culturas presente no 
mundo as abraçando e transformando, dando o tempero 
característico do povo brasileiro. Nesse tempero, é de suma 
importância salientar, a presença significativa das culturas 
indígenas e afrodescendentes que foram ostensivamente 
discriminadas na durante toda a história do Brasil e ainda 
hoje sofrem com as consequências desta discriminação. A 
efetivação de ações de combate e estes preconceitos se faz 
necessária no ambiente educacional, mediante ações que 
divulguem, valorizem, promovam e descriminalizem estas 
culturas tão ricas e importantes para a sociedade brasileira. 

Nossa sociedade é riquíssima em sua cultura popular, não 
deixando de produzir constantemente matéria a ser estudada 
e conhecida. São diversos mundos culturais presentes no 
solo brasileiro, que devem ser preservados, conhecidos 
e transmitidos as novas gerações a fim de garantir sua 
perpetuação e seu constante desenvolvimento.

Graduação em Pedagogia pela 
Universidade Santo Amaro 
(2015); Especialista em Educação 
e Instrumentalização Musical 
pelas Faculdades Integradas 
Campos Salles (2016); Professora 
de Educação Infantil - na EMEI 
Vila Calu I.
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A literatura vem de encontro com 
essa necessidade, uma vez que registra e 
transmite de inúmeras maneiras a cultura 
popular, ajudando a preservar essa riqueza 
e dando aos indivíduos a oportunidade de 
desenvolver conhecimento, criatividade e 
sentimentos mais ricos. Transformando a 
relação das pessoas mais intimas com suas 
raízes culturais e quanto mais fortes estes 
laços, maior é a ligação e a identificação com 
as características culturais de nosso povo, 
fortalecendo assim nossa nação.

A importância e o valor da literatura e do 
folclore brasileiro na educação são intangíveis, 
eles devem ser explorados cada vez mais 
pelas instituições educacionais, dando aos 
educadores espaços e oportunidades para a 
construção de uma relação mais intima dos 
educandos com a literatura e com o folclore 
brasileiro, e cabe aos educadores o esforço 
na busca constante do conhecimento desta 

vasta literatura e do folclore brasileiro a fim 
de ter em sua bagagem do saber esta riqueza, 
garantindo assim uma eficiência maior na 
construção do conhecimento. São nas salas 
de aula que essas relações devem ser cada 
vez mais trabalhadas e construídas, por 
intermédio de uma pedagogia preocupada 
com a transmissão da cultura popular 
brasileira às crianças, fazendo-as tomar 
gosto e vinculo por este conhecimento, 
transformando-as em cidadãos conscientes 
de suas raízes e ligados a elas de maneira 
intima.

Este estudo é concluído expressando 
a importância imprescindível do 
desenvolvimento desses recursos culturais 
nas salas de aula, sua riqueza é incontestável 
e sua prática é extremamente gratificante, 
tanto para quem recebe o saber quanto para 
aqueles que o transmitem.
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O LÚDICO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
RESUMO: Este artigo apresenta um estudo sobre o papel do jogo e do lúdico na educação 
infantil. O brincar faz parte do cotidiano de uma escola de educação infantil, por esse motivo 
é preciso desmistificar o conceito que muitas pessoas tomam ao acreditar que o brincar é 
apenas um momento de distração entre as crianças, o brincar vai muito, além disso, pois é 
por meio do brincar que a criança se relaciona com o objeto e com o outro, internaliza regras, 
demonstra sentimentos, lida com o mundo e exterioriza o seu mundo infantil, para tanto é 
importante que o adulto, e, em especial o professor esteja preparado para se apropriar desse 
mundo da brincadeira juntamente com a criança.

Palavras-Chave: Brincadeira; Lúdico; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

Acreditamos que as experiências pessoais 
contribuam para a determinação de escolhas 
futuras e que especialmente as experiências 
escolares tenham um peso maior nas escolhas 
dos profissionais de educação.

O lúdico esta em todos os momentos da 
sala de aula e em muitas das explicações 
matemáticas.

A forma e o jeito certo de trabalhar com 
atividades lúdicas é muito importante, 
porque parece possibilitar a apropriação de 
conhecimentos altamente construtivos para 
a vida intelectual dos alunos em especial 
para as crianças da educação infantil, embora 
muitas professoras infelizmente não utilizem 
as atividades lúdicas por falta de tempo ou 
simplesmente por falta de conhecimento.

Justificamos este artigo de forma a fazer 
uma reflexão teórica e uma análise critica do 
quanto a atividade lúdica é importante para as 
crianças de educação infantil, especialmente 
na faixa etária entre três e quatro anos.

O objetivo principal deste artigo é 
refletir sobre alguns conceitos relacionados 
a esse tipo de atividade para contribuir 
academicamente com a revisão de algumas 
práticas correntes na educação infantil.

Buscaremos responder brevemente e 
de forma simples questões como: Qual a 
importância do Lúdico na Educação Infantil? 
Quais as possibilidades de aprendizagem por 
meio do lúdico?

Para tanto, foi feita uma varredura 
bibliográfica de diversos textos sobre o tema 
abordado.

O LÚDICO E O JOGO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Uma das questões que mais desperta 
o interesse neste artigo é a importância 
da atividade lúdica e do jogo na prática 
pedagógica e os aspectos que favorecem 
o desenvolvimento infantil, em relação 
ao amadurecimento e a apropriação de 
conhecimento na escola.

Ao ingressar na instituição de educação 
infantil a criança amplia seu universo inicial 
das crianças, de acordo com a possibilidade 
de conviverem com outras crianças e com 
adultos de origens e hábitos diferentes, de 
aprender novas brincadeiras, de adquirir 
conhecimentos sobre diversas realidades.

O Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (1998, vol. 2, p. 13), afirma:

“(“...) a construção da identidade de 
autonomia diz respeito ao conhecimento, 
desenvolvimento e uso dos recursos pessoais 
para fazer frente às diferentes situações 
da vida; a autonomia é definida como 
capacidade de não conduzir e tomar decisões 
por ela mesma, levando em consideração 
regras e valores de convivência social, 
autoconhecimento; dar ênfase para uma 
educação em direção à autonomia significa 
considerar as crianças como seres humanos 
de vontade própria, capazes e competentes 
para elaborar e construir conhecimentos, 
dentro de suas possibilidades e limitações 
(BRASIL, 1998).

A autonomia e a identidade das crianças 
são processos formados a partir das 
características pessoais, culturais e sociais 
de cada uma. Nessa medida, algumas 
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brincadeiras podem auxiliá-las neste 
processo. Por exemplo, na roda da conversa 
eles cantam uma música da entrada e durante 
a música eles se apresentam dizendo o seu 
nome e o que gostam de fazer na escola, essa 
e outras atividades os ajudam sua autonomia 
e sua identidade.

A forma lúdica de envolver a criança em 
uma atividade é extremamente importante 
para uma real aprendizagem e para a 
formação de sua identidade e de sua 
autonomia, pois a partir da atividade lúdica 
a criança interage com o concreto e deduz 
facilitando a assimilação de conceitos.

A brincadeira faz parte do dia-a-dia das 
professoras e das crianças da educação 
infantil.

Isso despertou um interesse sobre como 
isso pode desenvolver o raciocínio lógico 
nas crianças, estimulando ainda mais o 
desenvolvimento cognitivo.

Durante as atividades, a criança valoriza 
suas conquistas e também as avalia de maneira 
positiva, mas a seu modo. O professor por 
sua vez pode ajudar cada criança a perceber 
seu desenvolvimento e promover situações 
que favoreçam a satisfação de suas ações.

O professor deve sempre estar atento as 
ações e atitudes de seus alunos, pois, algumas 
das ações das crianças podem sinalizar algum 
tipo de descontentamento da criança.

E as ações devem ser observadas e 
registradas para poderem ser trabalhadas de 
forma positiva. Este registro é necessário para 
a observação não perder sua autenticidade.

A atividade lúdica favorece o “faz de 
conta”, o imaginário, fazendo parte da vida 
das crianças, sendo muito importante para 

uma infância saudável. A professora é a 
principal condutora da estimação deste 
mundo imaginário de seus alunos.

Muitos professores não exploram todos 
os aspectos positivos de uma brincadeira por 
desconhecerem a importância de cada passo, 
deixando de estimular o pensamento lógico 
e criativo essencial para a vida da criança.

O desenvolvimento do pensamento 
lógico deve ser trabalhado nas crianças, pois 
as ajuda a resolver problemas de diversas 
naturezas.

Segundo o Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil, (1998, vol. 02. P. 
50), “uma criança saudável não é apenas 
aquela que tem o corpo nutrido e limpo, 
mas aquela que utilizar e desenvolver o seu 
potencial biológico, emocional e cognitivo”.

Dentre as atividades lúdicas, o jogo 
é um tipo de atividade particularmente 
interessante para o exercício da vida social 
e da atividade construtiva da criança, 
ajudando-a também a estimular ações físicas 
para se manter mentalmente ativa.

Muitos pais e diretores se opõem a qualquer 
tipo de jogo, pois acreditam que a única 
maneira de acontecer uma aprendizagem 
significativa é com lição (especialmente as 
escritas); consideram que o brincar faz parte 
da recreação, do passatempo.

As crianças tem uma tendência forte, 
natural, de se envolverem com jogos e 
brincadeiras de qualquer natureza.

Segundo os autores Constance e Kamii e 
Rheta Devries (1998, p. 31) os jogos possuem 
significados diferentes em especial para as 
crianças pequenas em comparação com as 
crianças maiores e os adultos; as crianças na 
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educação infantil aprendem muito mais em 
jogos do que em lições e por meio de uma 
infinidade de exercícios.

“Ao brincar, jogar, imitar e criar ritmos 
e movimentos, as crianças também se 
apropriam de um repertório da cultura 
corporal na qual estão inseridas”. (RCNEI, 
1998, p. 45).

As escolas de educação infantil devem 
favorecer um ambiente físico e social em que 
as crianças se sintam seguras e acolhidas e, 
ao mesmo tempo, seguras para se arriscarem 
e vencerem desafios. Quando mais desafiada 
é, mais a criança aprende sobre si mesma, 
sobre os outros e sobre o meio ambiente.

De acordo com Kammi e Deviries (1980, 
p. 23) as instituições devem assegurar e 
valorizar, em seu dia-a-dia, jogos motores 
e brincadeiras que estimulem a progressiva 
coordenação dos movimentos e equilíbrio 
das crianças.

Para os autores Kamii e Deviries (1980, 
p. 38), o jogo na educação infantil tem três 
objetivos básicos: social, político, moral, 
cognitivo e emocional. Os jogos não são uma 
das formas de intensificar o desenvolvimento 
cognitivo, mental, criando situações que 
permitem confrontar ideias e tomar decisões 
com adultos e colegas em muitas outras 
situações no dia-a-dia, representando 
também atribuições significativas para 
alguma área mais específica quando 
trabalhada com normas e regras.

Esta ideia não é compartilhada por 
Huizinga (2001), pois, para o mesmo, o jogo 
é uma função que facilmente poderia ser 
dispensada, ou seja, o jogo é algo supérfluo.

Hizinga (2001) não acredita nos três 

objetivos básicos citados anteriormente 
pelos autores Kammi e Devries, já que o jogo 
é praticada nas horas de ócio, jamais sendo 
imposto pela necessidade física e moral.

O professor deverá propor atividades 
para que as crianças avancem em seu 
conhecimento. Deve-se levar em conta 
que, por um lado, há uma diversidade de 
respostas possíveis a serem apresentadas 
pelas crianças, e, por outro, essas respostas 
estão sujeitas a qualquer momento a alguma 
mudança, tendo em vista não só a forma 
como pensam as crianças, mas a natureza do 
conceito e os tipos de situações problema 
envolvidos.

A maioria dos jogos e das atividades 
lúdicas utiliza ordens, especialmente com 
algum significado, que são muito bons para 
ajuda-las a ouvir instruções verbais com 
atenção.

O professor deve estar sempre atento 
em ser sensível com a maneira em que sua 
turma está se sentindo e pensando em cada 
situação de jogo, para poder trabalhar de 
uma maneira mais construtiva.

Para que o objetivo de trabalhar com 
as crianças o lado cognitivo, emocional, o 
imaginário, entre outros, seja alcançado 
é preciso ter professores capacitados e 
que estejam comprometidos com a prática 
educacional, capazes de responder às 
demandas familiares e das crianças, assim 
como às questões especificamente relativas 
aos cuidados e aprendizagens infantis.

As atividades feitas com as brincadeiras 
ou com os jogos têm que corresponder 
às necessidades básicas de cuidados, 
aprendizagem e de prazer para as crianças, 
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cujos conteúdos abordados com esta prática 
precisam ter uma constância, ou seja, ter um 
objetivo claro e fácil de ser assimilados por 
estas.

Segundo o Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil: 

“a prática na educação infantil deve 
se organizar de modo que as crianças 
desenvolvam as seguintes capacidades: 
desenvolver uma imagem positiva de si; 
atuar de forma cada vez mais independente, 
com a confiança em suas capacidades, e 
percepção de suas limitações; descobrir 
e conhecer progressivamente seu próprio 
corpo, suas potencialidades e seus limites; 
desenvolver e valorizar hábitos de cuidado 
com a própria saúde e bem estar; estabelecer 
vínculos afetivos e de troca com adultos e 
crianças; fortalecer sua autoestima e ampliar 
gradativamente suas possibilidades de 
comunicação e interação social, entre outras 
capacidades”. (1999, vol. 1, p. 63)

A educação tem por objetivo criar 
condições para o desenvolvimento integral 
de todas as crianças, considerando também 
as possibilidades de aprendizagem que 
apresentam diferentes faixas etárias.

Há algum tempo algumas escolas 
tornaram-se um local de exclusão, de 
limitações e de castração da criatividade e 
da liberdade infantil; muitas vezes os jogos 
e as brincadeiras da cultura infantil são 
ignorados, deixando de lado o aspecto lúdico 
da criança e consequentemente, negado sua 
corporeidade.

É muito rica a utilização do lúdico como 
recurso pedagógico. São comprovadas as 
várias experiências da escola de educação 

infantil fornecem especialmente em 
contextos, nos quais, as crianças sofrem de 
privações culturais, por serem submetidas a 
condições precárias de alimentação, saúde e 
de educação.

Foi comprovado que essas carências 
produzem “Déficts” intelectuais, praticamente 
irreversíveis. Esse quadro favorece a 
ideia de que a escola d educação infantil 
antecipa a escolarização e proporciona as 
crianças merenda e assistência à saúde em 
programas que ampliam quantitativamente 
o atendimento, a baixo custo; estariam 
compensando as carências que impediam o 
avanço na escolarização.

Nesse contexto a infância foi por muito 
tempo encarado não como objeto de 
educação, mas objeto de cuidado. O próprio 
pedagogo, nessas condições, não é “o 
educador”. É muito mais um condutor, aquele 
que guia às vezes um guia moral.

Faz parte sonhar com uma escola em que 
na infância e a cidadania seja uma realidade, 
ou seja, a escola de Educação Infantil tem 
que dar condições materiais, pedagógicas, 
sociais, humanas, alimentares, espaciais para 
que a criança viva como sujeito de direitos, 
experimentando por ela mesma esses 
direitos.

O que distancia os adultos das crianças  
não é apenas a idade e o tamanho: talvez, 
a maior diferença e a maior distancia 
aconteçam na maneira de ver a realidade e 
de viver a própria vida.

A vida do adulto é marcada pela seriedade, 
pela dedicação às atividades produtivas, 
pela valorização dos resultados, pela 
transformação dos objetos em instrumentos 
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e pela mudança do sistema simbólico por 
relações econômicas.

A vida da criança esta entregue a 
imaginação. A realidade é o presente vivido 
sentindo de maneira direta e imediata. Para 
ela tudo acontece como se estivesse sempre 
no reino do brinquedo, sem preocupações de 
resultados e, muito menos de planejamento.

Para criança, viver é brincar e brincar 
é viver. A vida infantil é constituída pelo 
mundo do brinquedo, um mundo criado 
pelas crianças, na qual, ela mesma se auto 
cria. Esse caráter lúdico da vida infantil deve 
ser preservado.

A brincadeira não é uma atividade inata, 
mas sim uma atividade social e humana e que 
supõe contextos sociais, a partir dos quais 
as crianças recriam a realidade por meio da 
utilização de sistemas simbólicos próprios.

É uma atividade social aprendida, por  
meio das interações humana. É o adulto, ou 
as crianças mais velhas, que ensinam o bebê 
a brincar, interagindo e atribuindo significado 
aos objetos e às ações, introduzindo a criança 
no mundo da brincadeira.

Nessa perspectiva, os educadores e 
auxiliares cumprem um papel fundamental 
nas instituições quando interagem com 
as crianças por meio de ações lúdicas ou 
se comunicam mediante a uma linguagem 
simbólica, estando disponíveis para brincar.

Além das interações, a oferta, o uso 
e exploração dos brinquedos também 
contribuem nessa aprendizagem da 
brincadeira. Devem-se considerar os 
brinquedos como um elemento da 
brincadeira, pois contribui para a atribuição 
de significados. Tem um importante valor 

simbólico e expressivo.
O brinquedo é um importante objeto 

cultural produzido pelos adultos para as 
crianças e que ganha ou produz significados 
no processo da brincadeira, pela imagem 
representa na realidade ou pela imagem que 
transmite.

A brincadeira como atividade social 
específica é vivida pelas crianças tendo 
por base um sistema de comunicação 
e interpretação do real, que vai sendo 
negociado pelo grupo de crianças que estão 
brincando. Mesmo sendo uma situação 
imaginária, a brincadeira não pode dissociar 
suas regras da realidade.

A relação entre a imaginação e os papéis 
assumidos pelas crianças é muito importante 
para o ato de brincar, pois ao mesmo tempo 
em que a criança é livre na sua imaginação, 
ela tem que obedecer às regras sociais do 
papel assumido.

A brincadeira é então, uma atividade 
sociocultural, pois ela se origina nos valores e 
hábitos de um determinado grupo social, no 
qual as crianças tem a liberdade de escolher 
com o que e como elas querem brincar. Para 
brincar as crianças utilizam-se da imitação 
de situações conhecidas, de processos 
imaginativos e da estruturação de regras.

É por meio do lúdico que a criança vive 
seu próprio corpo, se relaciona com o outro 
e o mundo ao seu redor. A utilização do 
lúdico e na escola caracteriza-se com um 
recurso pedagógico riquíssimo na busca da 
valorização do movimento, das relações e da 
sociedade.

Quando olhamos para a criança, 
escutamos seus raciocínios, ou observamos 
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seus comportamentos, podemos notar que 
toda sua vida é iluminada pelo lúdico.

Segundo Kishimoto (1997) é importante 
compreender a representação do brinquedo, 
pois este se diferencia do jogo por ter uma 
relação intima com a criança e por possuir 
ausência de regras que constituem sua 
utilização.

Não podemos esquecer que o brinquedo, 
de acordo com a teoria de Vygotsky, possui a 
regra socialmente construída, uma regra que 
a criança executa funções dos papéis sociais.

Para Kishimoto (1997), o brinquedo 
estimula a representação, a expressão de 
imagens que evocam aspectos da realidade.

“Admite-se que o brinquedo represente 
certas habilidades. Representar é 
corresponder a alguma coisa e permitir 
sua evocação, mesmo em sua ausência. O 
brinquedo coloca a criança na presença de 
reproduções: tudo que existe no cotidiano; 
a natureza e as construções humanas. Pode-
se dizer que um dos objetivos do brinquedo 
é da criança um substituto dos objetos reais, 
para que possa manipulá-lo”. (KISHIMOTO, 
1997).

Com base nessa perspectiva podemos 
afirmar que o brinquedo não reproduz apenas 
objetos, mas uma totalidade, por exemplo, 
nos dias de hoje os brinquedos reproduzem 
o mundo técnico e cientifico e o modo de 
vida atual, com aparelhos eletrodomésticos, 
naves e robôs.

Para Kishimoto (1997), os brinquedos 
podem, também, incorporar um imaginário 
preexistente, por exemplo, pelos desenhos 
animados e pelos seriados de televisão. O 
brinquedo propõe um mundo imaginário 

para a criança e do adulto (criador do objeto 
lúdico).

O termo brinquedo não pode ser reduzido 
à pluralidade de sentidos do jogo, pois tem 
uma conotação material, cultural e técnica, 
é o suporte de brincadeiras. É um estimulo 
material que faz fluir o imaginário infantil.

O termo brinquedo não pode ser reduzido 
à pluralidade de sentidos do jogo, pois tem 
uma conotação material, cultural e técnica, 
é o suporte da brincadeira. E um estimulo 
material que faz fluir o imaginário infantil.

A brincadeira, por sua vez, é a ação que 
a criança desempenha ao mergulhar na ação 
lúdica. Sob esta perspectiva, Brougére (IN: 
Kishimoto, 1997), diz que os brinquedos 
podem ser definidos de duas maneiras: seja 
em relação à brincadeira, seja em relação a 
uma representação social:

“No primeiro caso, o brinquedo é aquilo que 
é utilizado como suporte numa brincadeira; 
pode ser manufaturado, ou fabricado por 
aquele que brinca uma sucata, etc. (...) tudo, 
nesse sentido, pode se tornar um brinquedo 
e o sentido do objeto lúdico só lhe é dado por 
aquele que brinca enquanto a brincadeira 
perdura. No segundo caso, o brinquedo é um 
objeto industrial ou artesanal, reconhecido 
como tal pelo consumidor em potencial”. 
(KISHIMOTO, 1997, P. 63).

Para encerar essa análise sobre o 
brinquedo e suas implicações, a seguir temos 
um trecho de Kishimoto em que expressa à 
ideia de maneira interessante.

“Dentro de uma mesma cultura, as 
crianças brincam com temas comuns: 
educação, relações familiares e vários papéis 
que representem as pessoas que integram 
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Renata Lo Buio De Andrade

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo fizemos uma breve síntese sobre a importância 
do lúdico (jogos e brincadeiras), na educação infantil.

Conseguimos observar que a aprendizagem é uma 
consequência do desenvolvimento mental do indivíduo e 
que se dá, por intermédio de muitas relações interpessoais. 
O conhecimento eficaz é aquele que o indivíduo vai em 
busca e não aquele passo passivamente pelo professor.

Os conflitos cognitivos são importantes para o 
desenvolvimento do indivíduo, entre outros fatores. Vygotsky 
defende que fatores são importantes como: a relação social 
é de suma importância para o desenvolvimento interior e 
exterior, as potencialidades do indivíduo devem ser levadas 
em conta especialmente na fase de ensino-aprendizagem, 
entre outros fatores.

A inteligência se dá na construção do sujeito com seu 
objeto, seja este um brinquedo propriamente citado ou ou 
não.

O lúdico é essencial e primordial para uma aprendizagem 
positiva, especialmente quando damos devido valor a 
questão afetiva, social e a construção do pensamento e do 
conhecimento.

Quando os professores de educação infantil conseguem 
realizar seu trabalho unindo esses três fatores, a criança 
assimila facilmente pela credibilidade que a educadora passa 
a elas diante de um determinado conteúdo.

A maioria das crianças estimuladas com brincadeiras e 
jogos consegue se relacionar com as demais pessoas. Por 
meio dessa relação é que também se inicia o desenvolvimento 
do senso ético e crítico.

Pedagogia pela UniFMU (2003); 
Licenciada em Letras pela 
UniFMU (2008); Especialista em 
Educação Infantil pela UniFMU 
(2005); Professora de Educação 
Infantil no Colégio Jardim São 
Paulo desde 2001; Professora de 
Educação Infantil na Prefeitura 
Municipal de São Paulo desde 
2014 no Cei Direto Menino Jesus 
na Diretoria Regional de Pirituba.

esta cultura. Os temas, em geral, representam o ambiente 
das crianças e aparecem no contexto da vida diária. Quando 
o contexto muda as brincadeiras também mudam. Pode-se 
dizer, então, que o ambiente é a condição para a brincadeira 
e, por conseguinte, ele a condiciona”. (KISHIMOTO, 1997, P. 
63).



Revista Educar FCE - Abril 2018

965

A relação com o outro é importante para 
a criança enxergar esse outro com suas 
vontades e limitações: o desenvolvimento 
afetivo também ajuda a preservar uma 
relação saudável com respeito e amor.

A criança precisa ser capaz de relacionar 
suas vivências com os mesmos conceitos 

estudados em sala de aula.
Este artigo é um estimulo para uma prática 

pedagógica centrada nesses pressupostos 
continue a ser desenvolvida, sobre tudo no 
que diz respeito à importância da atividade 
lúdica no desenvolvimento infantil.
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O LÚDICO NAS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL I
RESUMO: O objetivo geral deste estudo foi realizar de forma indireta, por meio da pesquisa 
bibliográfica sobre a educação física no ensino fundamental de 1ª à 4ª série trabalhando 
o lúdico dentro da perspectiva da cultura corporal, o qual teve como objetivo específico 
enfocar e apontar soluções para uma melhor prática pedagógica na escola, se utilizando da 
cultura corporal como objeto de estudo.
O problema que visamos ao tratar deste assunto é que se trata de uma fase em que o 
movimento se faz presente, pois, a criança não consegue ficar concentrada, por um período 
longo em uma única atividade; o que obriga o professor, no contexto escolar, a buscar 
formas dinâmicas de ensinar. O que necessariamente obriga o professor de Educação Física 
a elaborar atividades dinâmicas e que respeitem essa fase de desenvolvimento da criança 
para que as aulas de Educação Física sejam mais do que momentos de “brincadeiras”, sejam 
verdadeiramente “momentos de aprendizagem”.
A presente pesquisa tem a finalidade de identificar as contribuições da cultura corporal na 
educação física escolar, a função da escola, o papel do professor e os conteúdos, buscando 
assim destacar como se dá  a prática pedagógica dentro da perspectiva da cultura corporal,  
de forma que essa, contribua  para um eficaz trabalho na educação básica de 1ª a 4ª série.
O lúdico é inerente à cultura corporal, o brincar é aprender, a criança entre 07 e 10 anos 
encontra-se na fase das operações concretas, onde precisam interagir com objetos e demais 
materiais para compreendê-los, onde a mesma aprende através do lúdico: as relações 
estabelecidas com os brinquedos, com as brincadeiras, com os jogos e recreações. 

Palavras-Chave: Lúdico, Corpo, Educação Física, Cultura Corporal, Ensino Fundamental.
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INTRODUÇÃO

Sabemos que a educação vem passando 
por um processo de transformação, o qual 
busca novas práticas coletivas, articuladas 
com a vida cotidiana e com participação de 
organizações e movimentos da sociedade 
civil. Baseando-se nisso nota-se que a função 
da escola caminha em contribuir para que os 
alunos se apropriem de conteúdos sociais 
e culturais de maneira crítica e construtiva, 
onde a  escola busca valorizar a cultura 
do seu próprio grupo e, ao mesmo tempo, 
ultrapassar seus limites, dando-lhes dados 
da cultura regional, nacional e universal de 
forma que esta favoreça a produção e o uso 
de múltiplas linguagens.

Dentro dessa realidade educacional, 
nota-se  que o papel da educação física 
também se transformou no decorrer dos 
tempos se destacando atualmente segundo 
os  Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Educação Física (1998), como uma disciplina 
que procura democratizar, humanizar e 
diversificar a prática pedagógica da área, 
buscando, ampliar, de uma visão apenas 
biológica, para um trabalho que incorpore as 
dimensões afetiva, cognitiva e sociocultural 
dos alunos. Incorporam, de forma organizada, 
as principais questões que o professor 
deve considerar no desenvolvimento do 
seu trabalho, subsidiando as discussões, os 
planejamentos e avaliações da prática de 
Educação Física (Brasil, 1998, p. 15).

Para entender essa realidade educacional, 
Mattos; Neira (2003), atribuem aos 
conteúdos trabalhados pela Educação 
Física, o mesmo sentido dado por Coll et 

al. (1998), quando propõem que na escola 
se ensinem e se aprendam habilidades 
para resolver problemas, selecionar 
informações pertinentes em situações 
novas ou inesperadas, trabalhar em equipe, 
mostrar-se solidário com os companheiros, 
respeitar e valorizar o trabalho dos demais  
não discriminando ninguém por razões de 
gênero, idade ou outro tipo de características 
individuais.

Nesse sentido o ensino dos conteúdos 
da Educação Física deve ser entendido 
como meios que o professor utiliza para 
desenvolver competências e habilidades 
necessárias à vida em sociedade. Em sentido 
oposto à tradição do componente, ao invés 
de ensinarmos o futebol, a ginástica de solo 
ou a dança contemporânea, o que se propõe 
é o ensino por meio do futebol, por meio 
da ginástica de solo e por meio da dança 
contemporânea.

Extrapolando uma mera questão 
semântica, Mattos; Neira (2000) propõem 
que os alunos, a partir do desenvolvimento 
de uma atividade da cultura corporal sejam 
solicitados a desvendar os fenômenos 
experimentados: por exemplo, a aceleração 
do ritmo cardíaco e respiratório ou o papel 
histórico-social de determinada prática 
corporal, seu significado na atualidade etc.

De acordo com Daolio (1995) o nosso 
corpo encerra elementos da sociedade 
da qual fazemos parte. Por meio dele 
assimilamos normas e costumes específicos 
do meio que nos cerca num processo de 
“inCORPORAÇÃO”, como por exemplo, 
os gestos que fazemos ou a maneira como 
caminhamos. O mesmo esporte pode ser 
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jogado de mais de uma maneira, adaptado 
ao biótipo dos moradores de determinada 
região ou, obedecendo a critérios culturais 
e religiosos, ser vetado às mulheres, ou 
ainda ser praticado com valores diferentes, 
visando a performance ou por simples 
lazer. Seja como for, podemos afirmar que 
tudo é influenciado pela cultura, inclusive a 
Educação Física, pois os elementos da cultura 
física que são os seus conteúdos, a ginástica, 
os jogos, a dança, a recreação e o esporte, é 
uma parte da cultura universal, que também 
é construída por ela.

 Sabendo que a  cultura surgiu da 
fragilidade dos recursos biológicos humanos. 
O que fez com que buscássemos suprir as 
insuficiências com criações que tornaram os 
movimentos mais eficientes e satisfatórios, 
procurando desenvolver diversas 
possibilidades de uso do corpo com o intuito 
de solucionar as mais variadas necessidades: 
não tínhamos garras, construímos lanças, 
não tínhamos dentes e mandíbulas fortes, 
construímos machados e assim por diante.

 Em linhas gerais, a educação física 
deve mostrar que como cita Lê Bouch 
(1982), o papel da educação física  vai além 
da ação motora ela deve ser entendida 
como uma disciplina que interage com as 
outras disciplinas e com o ser humano na 
sua totalidade deixando claro que o papel 
pedagógico do professor, é ensinar ao aluno, o 
gosto pela atividade física, não necessitando 
para tanto, submeter os discentes, em 
enfadonhas atividades, ao contrário, pois 
como componente curricular, a educação 
física tem na cultura corporal de movimento, 
um importante papel educativo, muitas vezes 

reduzido a busca de um corpo escultural em 
detrimento de um corpo cultural. Lê Boulch 
(1982).

Devido à  necessidade urgente de 
mudarmos a nossa prática pedagógica, 
desenvolvendo atividades que levem o 
indivíduo a se conscientizar do seu papel 
na sociedade. Não podemos mais continuar 
com as práticas cartesiana, fragmentada, 
mecanicista, característica do ensino linear 
e autoritário, onde só o professor é quem 
sabe. Precisamos fazer com que os nossos 
alunos desenvolvam o seu raciocínio em 
atividades desafiadoras, para que em um 
futuro bem próximo ela saiba distinguir o 
que é Educação Física e Atividade Física, 
e que possa, por meio dos conhecimentos 
trabalhados e refletidos pela primeira, optar 
pela segunda de forma consciente.

Perante essa situação descrita, o presente 
estudo levanta o seguinte problema: qual 
devem ser o papel pedagógico, a prática 
de ensino e os conteúdos ideais para um 
trabalho eficaz do professor no ensino 
fundamental de 1ª à 4ª série, respeitando a 
cultura corporal?

Dessa forma, este estudo terá como 
objetivo identificar o papel pedagógico 
do professor, a prática de ensino , além de 
destacar os conteúdos da educação física no 
ensino na educação básica de 1ª à 4ª série.

Nesse caso para solucionar o problema 
dessa pesquisa, levantam-se as seguintes 
perguntas básicas:

• Qual é  o objetivo da E.F na escola  e 
qual é  sua  importância social?

• Qual é a função da escola e o papel do 
professor?
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• Quais são os conteúdos da educação 
física de 1ª a 4ª série e como deve ser a prática 
pedagógica dentro da  cultura corporal?

Para tanto o desenvolvimento deste  
estudo em pauta, busca deixar claro que a  
cultura corporal (ginástica, jogos e brincadeiras 
populares e o esporte) é uma fenômeno 
histórico-social de irrefutável significação 
cultural de massa, independentemente 
de gênero, ideologia, etnia, credo, raça, 
condições socioeconômicas, onde  cabe 
a escola socializar os indivíduos com o 
patrimônio científico e cultural produzido 
historicamente pela humanidade, de modo 
que os homens possam adquirir a autonomia 
necessária a sua interação e intervenção 
no processo de construção e direção da 
sociedade.

Dentro dessa justificativa fica claro que 
a reflexão e a prática da cultura corporal, 
quando adequadamente socializada 
e pedagogicamente encaminhada, 
constituem-se em privilegiado meio de 
formação da cidadania, identificada com 
valores democráticos de modo que  assim, 
como a cultura artística (dança, pintura, artes 
cênicas, arquitetura, etc.), a cultura corporal 
deve ser um dos conhecimentos/habilidades 
a ser tratado pedagogicamente no contexto 
formal de educação básica.

A FUNÇÃO DA ESCOLA

Entendendo que a função clássica da 
instituição escolar é garantir o processo de 
transmissão, sistematização e assimilação 
de conhecimentos/habilidades produzidos 
historicamente pela humanidade, de modo 

a permitir que os seres humanos venham a 
interagir e intervir na sociedade. 

Os conhecimentos/habilidades, sejam 
técnicos, científicos, estéticos, artísticos 
ou culturais, constituem no que se 
entende por patrimônio construído pela 
humanidade. Este patrimônio sócio cultural 
possui dimensões universais, quando tem 
significado, abrangência e representatividade 
independentemente de lugar geográfico, 
político e social, e particulares, quando 
representativos de determinadas sociedades 
ou comunidades.

Por se ter em vista valores humanista 
e democráticos, acredita-se que os 
conhecimentos/habilidades que constituem 
o que estamos denominando de patrimônio 
cultural devem ser socializados com as 
novas gerações, independentemente da 
classe sociais, faixa etária, crença religiosa, 
convicção ideológica, raça e sexo. 

À escola cabe a função político-social de 
possibilitar a conservação e a renovação dos 
conhecimentos produzidos e acumulados, 
para que as novas gerações assumam 
a responsabilidade de continuarem a 
construção de uma sociedade (sendo 
no nosso caso, identificada com valores 
humanistas e democráticos), no sentido 
finalístico de promover o desenvolvimento 
científico, tecnológico e cultural, tendo 
como referências o bem estar e a qualidade 
coletiva de vida. 

Entretanto, não se pode determinar como 
deverão ser as sociedades do por vir, pois, 
à escola cabe, no ciclo de educação básica, 
fornecer essencialmente os instrumentos 
e as experiências acumuladas às novas 
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gerações, face as demandas do momento 
histórico-cultural. Sendo assim, a escola tem 
como função específica a conservação do 
patrimônio científico e cultural construído 
pela atividade humana, bem como a sua 
preparação para melhor interagir no mundo 
social e do trabalho, “seja qual for o futuro 
vislumbrado: uma sociedade sem classes, 
uma utopia tecnológica pós-moderna ou 
outra qualquer” (Carvalho, 1996 p.37).

Relativizando-se a crença comungada por 
parte da intelectualidade identificada com 
os ideais auto definidos de revolucionários, 
a escola não possui poderes e nem 
instrumentos de, isoladamente, provocar 
as transformações políticas, econômicas, 
sociais e culturais tão almejadas. 

No entanto, as mudanças, se 
representativas da coletividade, dependem 
sobremaneira da qualidade e efetividade 
do processo educativo, em conjunto com as 
intervenções desencadeadas pelo conjunto 
das Instituições políticas, econômicas, sociais 
e culturais.

Mas então se pode perguntar: quais 
conhecimentos a escola deve transmitir?

Evidentemente que não são todos os 
conhecimentos acumulados, até porque não 
existe currículo escolar cujo tempo comporte 
o universo dos conhecimentos acumulados 
historicamente, até porque muitos deles são 
superados. Por esta razão, a escola, norteada 
pelos pressupostos de uma educação crítico-
superadora, deve selecionar os conteúdos 
clássicos necessários à formação do cidadão 
autônomo, crítico e criativo, para que este 
possa participar, intervir e comprometer-se 
com os rumos da sociedade possível, diante 

do momento histórico.
Os conteúdos clássicos são entendidos 

como aqueles que não perdem sua 
atualidade para participação, compreensão e 
interpretação do mundo universal e particular 
do trabalho e da prática social intencional. 
Portanto, é função da escola é desenvolver 
a personalidade e as potencialidades dos 
indivíduos. 

Seu currículo deve fornecer as condições 
para o auto conhecimento; para qualificar o 
homem, com instrumentos básicos, para o 
mundo do trabalho; para demonstrar, numa 
perspectiva crítica, os ideais, possibilidades, 
paradoxos e contradições das formas de 
produção; para fornecer instrumentos de 
compreensão e intervenção a realidade 
social. 

No nosso modo de entender, esse 
processo de intervenção educacional deverá 
estar pautada em valores nobres de justiça, 
de tolerância às diferenças, de pluralidade, 
de liberdade, de fraternidade e de igualdade 
de condições e oportunidades. 

A escola, assim, é entendida como um dos 
importantes espaços de transição e mediação 
entre a vida privada e a vida pública, entre 
a individualidade e a coletividade, entre o 
velho e o novo, entre o passado e o presente.

Portanto é função social da escola 
instrumentalizar os    indivíduos     para 
participação plena na vida pública, como 
cidadãos. Neste contexto  referencial,     a 
educação física tem sido considerada 
no contexto brasileiro, assim  como   em 
inúmeros     países (independentemente 
do nível de desenvolvimento político-
econômico), uma      prática sócio cultural 
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importante para o processo de construção 
da cidadania dos indivíduos.     

Pelo     seu repertório sócio comunicativo, 
a educação física, enquanto disciplina     
curricular  de socialização da cultura corporal, 
reúne  um rico   patrimônio cultural tanto   de    
dimensão universal     (esportes e ginásticas 
institucionalizadas, etc.), quanto particulares 
(jogos  e brincadeiras populares, esportes 
locais, etc.).

Acrescenta-se o fato de   que o ensino 
sistematizado da   educação física,  além 
de     possibilitar o aumento do   repertório   
de conhecimentos/habilidades, bem como 
a compreensão e a reflexão sobre a cultura 
corporal, é entendida como uma das formas 
de linguagem e expressão comunicativa que, 
como qualquer prática social, é cheia de 
significados, sentidos, códigos e valores, que 
influenciam a formação do ser humano.

Neste contexto conceitual, a educação 
física pode adquirir uma autonomia 
pedagógica que a legitime no currículo 
escolar da educação básica.

Quanto ao papel do professor, este  
têm aí uma função  fundamental em todo 
esse movimento de construção da prática 
pedagógica, porque os mesmos são os 
agentes que concretizam as definições 
pedagógicas. 

Nesse sentido, representam uma grande 
força na escola na estrutura de relação de 
poder. A partir da sua autonomia relativa, os 
professores podem favorecer a questão da 
mudança, porque eles têm a condição de da 
à direção da prática pedagógica.

É assim que, mesmo reconhecendo os 
fatores históricos e aspectos culturais que 

envolvem o professor, na escola, enfatizamos 
a importância de estudos que enfoquem o 
cotidiano destes, sua história de vida, para 
que se evidencie a força do individual no 
conjunto de esforços para a construção 
coletiva da prática pedagógica inovadora.

Desse modo, embora em muitas escolas 
se veja uma prática pedagógica ambígua e 
contraditória, em virtude das possibilidades 
históricas que o movimento contraditório 
encerra já se tem indicadores de uma 
prática inovadora baseada no acesso ao 
conhecimento específico da Educação 
Física, dentro do processo mais amplo de 
construção do novo saber, identificado com 
o acesso e usufruto das práticas da cultura 
corporal humana.

Portanto avaliar a individualidade do 
aluno, ajustar as atividades às necessidades 
do aluno, manipular o ambiente para facilitar 
as aprendizagens do aluno são  essenciais 
para um bom professor.

A CULTURA CORPORAL NA 
EDUCAÇÃO FÍSICA
A Educação Física e o Lúdico.

A Educação Física no contexto escolar ao 
romper com os valores tradicionalistas de 
ordem, disciplina e imutabilidade, se propõe 
a construir novos valores que estejam mais 
condizentes com a sociedade atual. 

Construir novos valores não é fácil, 
significa romper com paradigmas, que muitas 
vezes estão enraizados e lutam em não serem 
rompidos; o que obriga a construir novos 
paradigmas e nesse aspecto o movimento 
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humano passa a ser visto como natural 
e redimensiona a Educação Física para o 
conhecimento do desenvolvimento humano 
e como  aplicar tais conhecimentos nas aulas 
práticas. 

Observando e respeitando o 
desenvolvimento, o professor de Educação 
Física irá elaborar atividades lúdicas para 
as crianças das séries iniciais, a partir da 
compreensão de que elas encontram-se 
em fase de desenvolvimento onde o lúdico 
ensina mais do que gestos repetitivos ou 
palavras. 

Destacando Piccolo (1993, p. 60): 
É por meio de atividades que, além de 

proporcionarem o prazer na execução 
promovam o crescimento evolutivo do 
educando, a Educação Física Escolar vai 
encontrar um caminho coerente com o seu 
compromisso educacional. O ensino torna-
se mais humanista quando se respeita o 
aluno em sua individualidade pessoal.

Ao brincar, ao jogar e ao ter contato com 
diversos brinquedos, a criança desenvolve 
o raciocínio, explora a imaginação e 
compreende valores como respeito, amizade, 
entre outros. Tais aspectos fazem com que 
essa ludicidade presente no brincar, jogar e 
nos brinquedos sejam utilizados nas aulas de 
Educação Física. 

Deve ser destacado que o professor de 
Educação Física deve inserir o lúdico em 
sua prática a partir de um planejamento, 
do conhecimento dos alunos, de suas 
necessidades e não oferecer as atividades 
lúdicas só por oferecê-las, pois, se forem 
oferecidas sem o planejamento adequado, 
não haverá aprendizagem significativa, mas 

mera reprodução de movimentos, que já era 
oferecido no ensino tradicional. 

As atividades lúdicas oferecidas devem 
ser diversificadas e deve permitir que os 
alunos criassem novos movimentos, sejam 
constantemente desafiadas, assim, elas 
serão capazes de construir novo saberes que 
as auxiliarão no cotidiano. 

Destacando Souza e Scaglia (2004, p. 36):
As experiências motoras diversificadas, 

os desafios caracterizando-se em problemas 
possíveis aos quais as crianças são expostas, 
fazem com que elas ampliem em muito o seu 
acervo de possibilidades de respostas para 
os jogos; em consequência, a sua interação 
com o mundo, em todos os seus aspectos: 
motores, afetivos, cognitivos, sociais, éticos, 
morais, estéticos... 

Como visto a ludicidade deve fazer parte 
do ato pedagógico da Educação Física, 
tendo em vista a formação cidadã do aluno 
e seu desenvolvimento integral, o que faz 
importante que o professor conheça as fases 
de desenvolvimento das crianças e utilize 
atividades lúdicas adequadas a cada fase.

A EDUCAÇÃO FÍSICA COMO  
CULTURA CORPORAL

O ser humano, desde suas origens, 
produziu cultura. Sua história é uma história 
de cultura, na medida em que tudo o que 
faz está inserido num contexto cultural, 
produzindo e reproduzindo cultura. O 
conceito de cultura é aqui entendido como 
produto da sociedade, da coletividade à qual 
os indivíduos pertencem, antecedendo-os e 
transcendendo-os.
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"É preciso considerar que não se trata, 
aqui, do sentido mais usual do termo 
cultura, empregado para definir certo saber, 
ilustração, refinamento de maneiras. No 
sentido antropológico do termo, afirma-
se que todo e qualquer indivíduo nasce no 
contexto de uma cultura, não existe homem 
sem cultura, mesmo que não saiba ler, 
escrever e fazer contas. É como se  pudesse 
dizer que o homem é biologicamente 
incompleto: não sobreviveria sozinho sem a 
participação das pessoas e do grupo que o 
gerou.

A cultura é o conjunto de códigos 
simbólicos reconhecíveis pelo grupo: neles 
o indivíduo é formado desde o momento 
da sua concepção; nesses mesmos códigos, 
durante a sua infância, aprende os valores do 
grupo; por eles é mais tarde introduzido nas 
obrigações da vida adulta, da maneira como 
cada grupo social as concebe."

A fragilidade de recursos biológicos fez 
com que os seres humanos buscassem suprir 
as insuficiências com criações que tornassem 
os movimentos mais eficazes, seja por razões 
"militares", relativas ao domínio e uso de 
espaço, seja por razões econômicas, que 
dizem respeito às tecnologias de caça, pesca 
e agricultura, seja por razões religiosas, que 
tangem aos rituais e festas, ou por razões 
apenas lúdicas. Derivaram daí inúmeros 
conhecimentos e representações que se 
transformaram ao longo do tempo, tendo 
resignificadas as suas intencionalidades e 
formas de expressão e que constituem o que 
se pode chamar de cultura corporal.

Dentre as produções dessa cultura 
corporal, algumas foram incorporadas pela 

Educação Física em seus conteúdos: o jogo, 
o esporte, a dança, a ginástica e a luta. Estes 
têm em comum a representação corporal, 
com características lúdicas, de diversas 
culturas humanas; todos eles ressignificam a 
cultura corporal humana e o fazem utilizando 
uma atitude lúdica.

A Educação Física tem uma história de 
pelo menos um século e meio no mundo 
ocidental moderno, possui uma tradição e 
um saber-fazer e tem buscado a formulação 
de um recorte epistemológico próprio.

Assim, a área de Educação Física hoje 
contempla múltiplos conhecimentos 
produzidos e usufruídos pela sociedade a 
respeito do corpo e do movimento. Entre eles, 
se consideram fundamentais as atividades 
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culturais de movimento com finalidades de 
lazer, expressão de sentimentos, afetos e 
emoções, e com possibilidades de promoção, 
recuperação e manutenção da saúde.

Trata-se, então, de localizar em cada uma 
dessas manifestações (jogo, esporte, dança, 
ginástica e luta) seus benefícios fisiológicos 
e psicológicos e suas possibilidades 
de utilização como instrumentos de 
comunicação, expressão, lazer e cultura, 
e formular a partir daí as propostas para a 
Educação Física escolar.

A Educação Física escolar pode  
sistematizar situações de ensino e 
aprendizagem que garantam aos alunos 
o acesso a conhecimentos práticos e 
conceituais. Para isso é necessário mudar 
a ênfase na aptidão física e no rendimento 
padronizado que caracterizava a Educação 
Física, para uma concepção mais abrangente, 
que contemple todas as dimensões 
envolvidas em cada prática corporal. 

É fundamental também que se faça 
uma clara distinção entre os objetivos da 
Educação Física escolar e os objetivos 
do esporte, da dança, da ginástica e da 
luta profissionais, pois, embora seja uma 
referência, o profissionalismo não pode ser a 
meta almejada pela escola. 

A Educação Física escolar deve dar 
oportunidades a todos os alunos para que 
desenvolvam suas potencialidades, de 
forma democrática e não seletiva, visando 
seu aprimoramento como seres humanos. 
Nesse sentido, cabe assinalar que os alunos 
portadores de deficiências físicas não podem 
ser privados das aulas de Educação Física. ,

Independentemente de qual seja o 

APRENDIZAGEM E 
CONTEÚDOS DE ENSINO 
DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA

conteúdo escolhido, os processos de ensino 
e aprendizagem devem considerar as 
características dos alunos em todas as suas 
dimensões (cognitiva, corporal, afetiva, ética, 
estética, de relação interpessoal e inserção 
social). 

Sobre o jogo da amarelinha, o voleibol ou 
uma dança, o aluno deve aprender para além 
das técnicas de execução, a discutir regras e 
estratégias, apreciá-los criticamente, analisá-
los esteticamente, avaliá-los eticamente, 
ressignificá-los e recriá-los.

É tarefa da Educação Física escolar, 
portanto é garantir o acesso dos alunos às 
práticas da cultura corporal, contribuir para 
a construção de um estilo pessoal de exercê-
las e oferecer instrumentos para que sejam 
capazes de apreciá-las criticamente.

Educação Física busca  a aprendizagem do 
corpo, dos movimentos, limites e desafios. 
Sua importância se deve ao desenvolvimento 
do corpo físico, em que o aluno descobrirá 
seus limites e diferentes modos de executar 
seus movimentos físicos, desenvolver a sua 
criatividade, sua produção cultural, dando 
oportunidades do aluno criar e recriar as 
atividades corporais produzidas pelos seres 
humanos ao longo da sua história cultural, 
deixando que eles tenham total liberdade de 
expressão de seus sentimentos.

Para tanto se entende que  a aprendizagem 
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da educação física, deve sempre levar 
em consideração a relevância social, 
características dos alunos e do próprio 
ambiente, com o objetivo de que o aluno 
tenha a prática de atividades corporais, 
desenvolvendo a sociabilização respeitando 
características próprias e dos outros 
indivíduos, adotando atitudes de respeito, 
dignidade e solidariedade, conhecendo, 
valorizando, respeitando e desfrutando da 
cultura corporal, adotando hábitos saudáveis 
de higiene, educação alimentar, para assim 
solucionar problemas de ordem corporal, 
conhecendo a diversidade de padrões de 
saúde, beleza e estética, reconhecendo-as 
como uma necessidade básica do ser humano 
e um direito do cidadão.

Portanto segundo os PCN os conteúdos 
devem ser desenvolvidos partindo de  três 
blocos entre si: o primeiro “conhecimento 
sobre o corpo” que diz respeito aos 
conhecimentos e conquistas individuais para 
as práticas corporais expressas nos outros 
dois blocos. 

Aqui o importante é a percepção do 
próprio corpo, sentindo e compreendendo 
ossos e músculos presentes nos movimentos 
e posições. O aluno terá que perceber seu 
próprio corpo, por meio de sensações e 
compreender alterações antes e depois 
das atividades. Essa percepção também é 
necessária para se estudar a postura dos 
alunos.

O segundo bloco fala sobre práticas 
que fica difícil de separá-las, pois possuem 
diferenças e semelhanças quando são 
exercidas. São os chamados “esportes, jogos, 
lutas e ginásticas”. 

O esporte é uma prática com caráter 
competitivo e oficial. Os jogos são adaptados 
em função de espaço e material disponível 
e geralmente possuem caráter cooperativo 
e recreativo. As lutas geram combinação de 
ataque e defesa caracterizando-se por uma 
regulamentação a fim de punir atitudes de 
violência e desigualdade. As ginásticas são 
técnicas de trabalho corporal que estão 
diretamente ligadas ao “conhecimento sobre 
o corpo”.

Dentro deste segundo bloco encontramos 
em cada uma das modalidades várias opções 
que podem ser trabalhadas de acordo com a 
região aonde a escola se localiza. São eles: 
jogos pré-desportivos; jogos populares; 
brincadeiras; atletismo; esportes coletivos; 
esportes com bastões e raquetes; esportes 
sobre rodas; lutas e ginásticas.

O terceiro bloco diz respeito as 
“atividades rítmicas expressivas”, que inclui 
manifestações da cultura corporal e que 
tem como características a expressão e a 
comunicação que são as danças e brincadeiras 
cantadas. 

Os conteúdos deste bloco são amplos, 
diversificados e podem variar muito de acordo 
com o local em que a escola estiver inserida. 
Pesquisas sobre danças e brincadeiras 
cantadas de outras regiões podem tornar um 
trabalho bastante atrativo, aumentando o 
conhecimento do aluno. 

Por meio das danças e brincadeiras 
podem-se reconhecer os movimentos como 
leve/pesado, forte/fraco, rápido/lento, 
intensidade, duração, direção, ser capaz de 
construir coreografias e valorizar a apreciar 
essas manifestações expressivas. 
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Dentro deste contexto podem ser vistas: as 
danças brasileiras, danças urbanas, eruditas, 
lengalengas, brincadeiras de roda e cirandas.

De acordo com os objetivos e os conteúdos 
a serem trabalhados, os critérios de avaliação 
deverão abranger vários aspectos como: de 
aptidão, de motivação, de possibilidades 
pessoais e de limites para que o aluno possa 
compreender sua função e trace metas para 
melhorar seu desempenho.

O processo de ensino e aprendizagem 
na educação física não se restringe aos 
simples exercícios de certas habilidades e 
destreza, mas de acordo com a proposta, é 
de capacitar o indivíduo a refletir sobre suas 
possibilidades corporais e com autonomia, 
exercê-las de maneira social e culturalmente 
significativas e adequadas.

Por meio dos parâmetros curriculares 
nacionais pretende-se desenvolver a prática 
corporal e cultural de cada aluno, por meio 
de exercícios técnicos e atividades lúdicas, 
desenvolvendo sua percepção da realidade, 
fazendo com que o aluno possua um físico 
saudável e uma mente aberta, propondo que 
o aluno saia da escola com um conhecimento 
vasto dos esportes e com uma saúde 
excelente, para ter sempre uma chance 
de competir e de ter prazer em exercer 
atividades físicas.

REFLEXÕES SOBRE A ESCOLA 
E A PRÁTICA DOCENTE

Julgo que ainda não se refletiu 
suficientemente sobre o trabalho docente 
que se realiza na escola. Os sujeitos que 
nela atuam tendem mais a ações isoladas 

que a um esforço de reflexão conjunto que 
propicie melhoras individuais e coletivas. 
Penso também ser indispensável a reflexão 
sobre o papel do professor formador de 
professores, o que me afeta particularmente 
por ser professor de Educação Física infantil 
em cursos que preparam docentes para os 
diferentes graus de ensino. 

Defendo a necessidade de se buscar 
formar um profissional capaz de refletir na e 
sobre a prática desenvolvida na escola. 

Em síntese, sustento a importância da 
reflexão na ação. Gómez, (citado por Nóvoa, 
p.95, 1997), afirma:

A sociedade ocidental tem-se 
mostrado preocupada com os resultados 
insatisfatórios de longos e custosos 
processos de escolarização: nas sociedades 
industrializadas, a escola conseguiu chegar 
aos lugares mais inacessíveis e às camadas 
sociais mais desfavorecidas. Não obstante, 
nem a preparação científico-técnica, nem 
a formação cultural e humana, nem sequer 
a desejada formação compensatória 
alcançaram o grau de satisfação prometido.

O autor considera ainda que: 
São familiares as metáforas do professor 

como modelo de comportamento, como 
transmissor de conhecimentos, como 
técnico, como executor de rotinas, como 
planificador, como sujeito que toma decisões 
ou resolve problemas, etc.(Ibid: 96)

Relacionadas a essas imagens 
encontram-se nos estudos e nas teorias 
que determinaram e que têm determinado 
o pensamento pedagógico, concepções 
de escola, de ensino, conhecimento e de 
aprendizagem, bem como concepções das 
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relações existentes entre teoria e prática, ou 
seja, entre investigação e ação.

Para refletir sobre o trabalho pedagógico 
desenvolvido na escola das séries iniciais do 
ensino fundamental, entendo ser necessário 
compreender como se estruturam as escolas 
de educação infantil e suas práticas. 

Apoiando-me nas conclusões de Silva, 
1999, p.59 e 60, afirma que:

A escola infantil tem pautado suas ações 
na intenção, quase que exclusiva, de preparar 
criança para o ensino fundamental.

Nesse sentido, utiliza como estratégia 
dominante a repetição de exercícios de 
prontidão, nos quais se emprega a brincadeira 
ora como recurso didático, ora como 
instrumento de sedução e controle. Entendo 

que essa estratégia não se compatibiliza 
com as características da atividade lúdica da 
criança, que requer liberdade para explorar 
sua criatividade.

Nessa linha de raciocínio, pode-se afirmar 
que o brincar como prática social infantil 
não tem sido compatível com a função que a 
escola vem cumprindo. Nela, deixam de serem 
valorizadas as iniciativas tímidas das crianças, 
que refletem características de aleatoriedade 
e indeterminação, com as quais a escola não 
sabe trabalhar e nem lidar. A consequência 
é que o professor acaba mais controlando 
os passos e as respostas das crianças diante 
das tarefas (atividades) propostas do que as 
incentivando a produzirem algo interessante 
e de fato educativo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Perante o estudo bibliográfico realizado, conclui-se que 
o professor a educação física ele deve em primeiro lugar ter 
bem claro qual é a  concepção de educação física que ele irá 
desenvolver na escola e qual realmente é a função da escola. 
Baseando-se nisso o estudo mostra que a educação física 
dentro da perspectiva da cultura corporal  se tornará eficaz a 
partir do momento que o papel do professor esteja centrado 
em ajustar às atividades dentro das  necessidades dos  alunos 
e assim manipular o ambiente que facilite  aprendizagens. 

Portanto, nossos alunos devem se tornar sujeitos 
do processo, construindo, refletindo e aprendendo o 
conhecimento pautado por uma perspectiva em que seja 
possível imaginar outra forma de aula.

Por isso a pratica do professor e os conteúdos desenvolvidos 
na educação   básica de 1ª à 4ª série deve ser direcionado  
a uma   aprendizagem de  habilidades para   resolver 
problemas, selecionar informações pertinentes em situações 
novas e/ou inesperadas, trabalhar em equipe, mostrar-se 
solidário com os companheiros, levando o aluno à respeitar e 
valorizar o trabalho dos demais. Nesse  sentido, o ensino dos 
conteúdos   da Educação Física  será entendido como meios 
que o professor utiliza para desenvolver  competências e 
habilidades necessárias à vida em sociedade.
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O PAPEL DO COORDENADOR 
PEDAGÓGICO NOS DESAFIOS 
EDUCACIONAIS DA SOCIEDADE 
CONTEMPORÂNEA 
RESUMO: A educação precisa estar preparada para os desafios decorrentes das 
transformações sociais e tecnológicas da atualidade. O objetivo do sistema educativo é 
a construção de uma cidadania consciente e capaz de transformar a realidade. Contudo, 
observa-se um descompasso do sistema educativo vigente com o contexto da sociedade 
contemporânea. O modelo curricular escolar atual ainda tem se mostrado engessado, diante 
das problemáticas atuais de uma era globalizada. A fim de se preparar os educandos para 
os novos desafios desta geração, que apresenta tão considerável contato com as novas 
tecnologias e com as fontes de informação e conhecimento, os professores necessitam de 
um aprimoramento profissional e de uma reflexão crítica sobre o seu fazer pedagógico. O 
coordenador pedagógico ocupa um papel norteador neste processo de busca de soluções da 
sistematização do planejamento coletivo, que leva em consideração o contexto social atual.  

Palavras-Chave: Coordenação pedagógica. Currículo. Formação continuada.
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INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é analisar a interação 
dos elementos curriculares, propondo um 
rompimento com a fragmentação do ensino, 
num cenário de grandes avanços tecnológicos 
e de ferramentas comunicativas, por meio de 
uma formação docente continuada e de um 
trabalho coletivo na construção do Projeto 
Político Pedagógico, para a promoção de 
uma escola democrática. 

Na organização social, a educação exerce 
um papel de grande importância. Diante das 
renovações do mundo contemporâneo, a 
sociedade passa a exigir um trabalhador mais 
flexível, capaz de aprender constantemente, 
a fim de atender as demandas dinâmicas da 
atualidade. Com as novas necessidades de 
competência, tem-se questionado o papel 
da escola na formação humana. 

A escola deve ser reestruturada de forma 
que atenda as transformações do mundo 
laboral e também de seus impactos sobre a 
vida social. O sistema educacional precisa 
ser repensado para que se articule o mundo 
do trabalho com o mundo das relações 
sociais, considerando as últimas mudanças 
tecnológicas, os novos processos de 
produção e, principalmente, as questões da 
formação humana que se apresentam diante 
deste atual cenário social.

O foco da educação moderna não 
está unicamente na técnica, mas busca 
trabalhar a socialização, a interação e o 
compartilhamento entre os indivíduos. Além 
de construir conhecimentos, a escola deve 
também desenvolver a competência da 
consciência crítica e da cidadania autônoma. 

O saber técnico e conceitual é valorizado, 
sem desconsiderar a importância do saber 
para o mundo das relações sociais. 

Este artigo tem a proposta de discutir a 
urgência de uma reavaliação no currículo 
escolar, sugerindo a substituição da 
simplificação e da fragmentação de saberes 
por compreensões mais complexas a respeito 
do mundo e de si mesmo. As experiências de 
aprendizagem da escola precisam envolver 
aspectos valorativos que permeiam a vida 
do cidadão em toda sua integralidade. O 
fenômeno educativo envolve não apenas a 
dimensão técnica e cognitiva, mas envolve 
também a dimensão humana, com todas 
as suas perspectivas emocionais, culturais, 
filosóficas, políticas e ideológicas. Logo, 
não se pode entender o currículo escolar de 
forma fragmentada.

As mudanças nos meios de comunicação 
e nas trocas de conhecimentos provocadas 
pelas tecnologias da sociedade atual exigem 
uma reformulação no agir pedagógico. É 
chegado o momento de repensar a prática 
pedagógica e os currículos escolares, 
incorporando as tecnologias de informação e 
da comunicação na rotina escolar. A inclusão 
tecnológica conduz a transformação humana 
e possibilita o enriquecimento dos currículos 
educacionais, que passam a oferecer 
novas abordagens, conforme o ritmo de 
aprendizagem de cada aluno. A comunicação 
no espaço escolar oferece uma perspectiva 
democrática, na qual as tecnologias 
de informação são usadas em favor do 
desenvolvimento humano como sujeito 
transformador de sua própria realidade.  

Este artigo discute uma formação 
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continuada de professores a fim de atender 
as inusitadas demandas da sociedade 
contemporânea.  A configuração do modelo 
de sociedade tem passado por grandes 
transformações. Com isso, a escola tem 
assumido papéis que antes não assumia. 
Os muros da escola não são intransponíveis 
e a escola não pode ficar alheia a tantas 
mudanças. Nem sempre os profissionais de 
educação têm preparo para lidar com esses 
novos fazeres.  É necessário pensar em um 
sistema de formação educativa que leve o 
professor a um crescimento constante de 
domínio, conforme os avanços científicos e 
tecnológicos.

Pensando nos desafios contemporâneos 
enfrentados pela escola, com toda a 
complexidade do conhecimento que surgem 
nesse contexto de conflitos e dinamicidade 
da sociedade contemporânea, este artigo 
propõe o desenvolvimento de ações de 
parcerias entre os profissionais da educação, 
além da discussão de aspectos de empatia 
e ética na formação docente contínua, para 
um trabalho educacional de qualidade.

TECNOLOGIAS A SERVIÇO DA 
APRENDIZAGEM

Nas últimas décadas, a sociedade sofreu 
profundas transformações sociais em razão 
da evolução das tecnologias. A escola, 
instituição importante no processo de 
organização social, não pode ficar à margem 
deste fenômeno. Cabe à escola preparar o 
indivíduo para o domínio de instrumentos 
destas novas tecnologias de informação 
e comunicação numa perspectiva crítica. 

A educação representa o fortalecimento 
de caminhos que servem como meios 
de valorização da realidade local e de 
participação da comunidade no espaço 
escolar.

A tecnologia a serviço dos processos 
comunicativos, dentro do espaço educacional 
e de seu relacionamento com a sociedade, 
inclui, além da comunicação interpessoal, 
as atividades ligadas ao uso de recursos 
de informações no ensino-aprendizagem. 
As tecnologias não tiram da escola seu 
caráter de espaço próprio do processo de 
ensino e aprendizagem, mas possibilitam 
uma concepção de educação que atravessa 
qualquer atividade escolar. São portas 
que vão muito além de um simples uso 
instrumental das novas tecnologias como 
ferramentas pedagógicas, pois visa também 
o processo, além do produto. 

A comunicação que acontece nos espaços 
educativos por intermédio dos recursos 
tecnológicos é um conjunto de ações capazes 
de ampliar a capacidade de expressão e 
de desenvolver o espírito criativo. Propicia 
novas possibilidades de interação entre 
professores e alunos, tornando-os produtores 
de mensagens. Alunos e professores atuam 
como mediadores da informação, passando 
a ser agentes da comunicação.

Um espaço de comunicação conta com 
a participação de diversas vozes. Logo, um 
processo de educação comunicativa constrói 
um espaço polifônico e democrático. 
Conforme estimulamos a descentralização 
das informações, possibilitando diálogos 
e interações permanentes, construímos 
essa perspectiva polifônica que fortalece 
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inter-relações pessoais. A intenção maior é 
permitir que os alunos tornem-se produtores 
da comunicação, exercendo o direito de 
acesso à informação e também o direito de 
comunicar, dentro e fora da escola.

Quando a escola se torna um espaço mais 
favorável a um constante diálogo e à troca 
de experiências, democratiza-se não apenas 
o acesso à informação, como também a 
possibilidade de produzi-la. Não é possível 
construir conhecimento sem a mediação 
das relações dialéticas entre os homens e 
o mundo. É o diálogo que transforma ser 
humano em sujeito. E o avanço da tecnologia 
contribui para esse diálogo que fortalece a 
multiplicidade da experiência humana e traz 
implicações para a educação. O diálogo além 
de informar, forma.

A inexistência de recursos tecnológicos 
suficientes na escola coloca-a em 
desigualdade, em termos de oportunidade 
de acesso à informação e ao conhecimento. 
Contudo, a democratização não é 
essencialmente uma questão financeira. É 
indiscutível que a falta de investimentos 
concorre para as desigualdades. Contudo, o 
que leva uma escola a ser democrática é o 
proveito pedagógico que se tira dos recursos 
tecnológicos que se tem acesso. Não é uma 
questão de ter mais recursos. É uma questão 
de saber utilizá-los, a fim de gerar um 
caminho para a equidade e a oportunidade. 
Nesta perspectiva, a educação reafirma a 
igualdade de valores e de direitos e contribui 
para o fim de atos sociais discriminatórios. 

A escola precisa desmistificar a utilização 
das novas tecnologias, no sentido de saber 
lidar com suas possibilidades e não apenas 

consumi-la. Quando a escola se abre para 
a inovação e se aproveita da utilização de 
novas ferramentas, colocando-as a serviço 
da aprendizagem, existe um trabalho de 
construção social. Desmistifica-se o uso das 
tecnologias com o objetivo mercadológico 
e acontece um projeto que rompe a divisão 
artificial entre os conteúdos. Possibilitam-
se a problematização, as interações, as 
discussões e a interdisciplinaridade.

CURRÍCULO ESCOLAR

A integração entre formação e tecnologia 
contribui para uma didática mais inovadora. 
A vida humana é permeada de valores que 
se deslocam conforme a realidade de cada 
época. O fenômeno educativo ultrapassa 
qualquer fragmentação, uma vez que 
se movimenta diante de cada momento 
histórico e cultural. Nessas travessias, não 
se sustenta a ideia de um modelo único de 
conhecimento, mas se faz necessário uma 
racionalidade pluralizada, uma percepção 
de conhecimento mais criativo, complexo, 
democrático e global.

O mundo contemporâneo tem passado 
por grandes transformações sociais e 
tecnológicas, e o currículo escolar não tem 
acompanhado o ritmo dessas mudanças. 
Os valores da sociedade, a configuração 
da família, o papel da mulher, o mundo 
coorporativo, as expectativas sociais e os 
meios de comunicação sofrem aceleradas 
mudanças continuamente, ao posso que 
pouco se modifica o sistema educativo. 
Analisando os novos rumos da educação 
contemporânea, precisamos deixar de lado 
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o caráter técnico do currículo, sustentáculo 
da organização escolar, e assumi-lo com um 
caráter essencialmente político e filosófico. 
Trata-se de uma prática que supera a 
fragmentação curricular encontrada na 
educação bancária.

Este artigo defende um currículo articulado 
com a prática escolar e com as questões 
práticas que são inerentes à realidade do 
educando. Considerando que a educação é 
um sistema interligado aos problemas atuais 
da sociedade, os objetivos de aprendizagem 
devem ser pensados em uma perspectiva 
mais globalizante e complexa. Para uma 
compreensão crítica da realidade, propõe-se 
que a forma compartimentalizada como se 
organizam os conteúdos seja substituída por 
um formato mais abrangente e articulado 
com as problemáticas do cotidiano.

Para que seja possível trabalhar com 
as complexidades do contemporâneo, 
é preciso superar a fragmentação dos 
saberes no ensino e promover uma visão 
mais complexa e humana. Simplificar o 
modelo de aprendizagem é mutilar outros 
conhecimentos interessantes sobre a 
realidade. O currículo escolar precisa ser 
pensado como um processo dinâmico de 
construção social de conhecimento, por 
meio do qual, formas interdisciplinares e 
transdisciplinares se aproximem.

A interdisciplinaridade capacita o 
educando para lidar com a complexidade da 
sociedade atual a partir de uma perspectiva 
da reciprocidade, de contextualização, 
de interação e de integração entre 
conhecimentos. Trata-se de uma perspectiva 
que vai além da valorização de uma única 

cultura. Ao ser pensado como tramas 
culturais que permeiam as relações entre 
as pessoas na escola, o currículo sugere o 
desafio da transversalidade entre culturas na 
escola.

A mudança necessária deve começar 
pela revisão conceitual da educação e do 
papel do professor.  A educação possui 
uma dimensão maior do que propriamente 
ensinar e instruir. Cabe à escola identificar 
os elementos culturais que os indivíduos 
precisam assimilar e descobrir formas 
adequadas para atingir esse objetivo de 
assimilação, em um processo de socialização 
dos sujeitos. O papel do educador não se 
resume ao de transmissor de conhecimentos, 
mesmo porque conhecimento é algo que não 
se transmite, constrói-se. Além de mediar 
essa construção de conhecimento, cabe 
ao professor identificar as necessidades de 
desenvolvimento integral de seus alunos, 
promovendo o diálogo entre diferentes 
disciplinas e a conexão dos conteúdos 
escolares com a realidade dos educandos. 

O contexto social na contemporaneidade 
impõe muitas exigências à prática educativa. 
Ao refletir sobre a função do professor 
na atualidade, percebe-se a dificuldade 
de ajustar os muitos fatores relacionados 
à formação humana. Em um contexto de 
incertezas, conflitos e desafios da sociedade 
moderna, os profissionais da educação 
necessitam atualizar seus conhecimentos 
constantemente. Diante de uma sociedade 
que tanto se transforma, entender as 
expectativas de seu alunado é algo que exige 
constantes estudos e pesquisas. Trata-se de 
uma formação que não se esgota.
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FORMAÇÃO CONTÍNUA 

O professor do século XXI é desafiado a 
atender as demandas do contexto atual. Com 
as mudanças sociais, econômicas e culturais, 
a prática pedagógica requer coerência 
entre expectativas, orientação formativa 
e práticas adaptadas. A finalização de um 
curso de licenciatura não é o suficiente para 
a formação do professor. Pelos resultados 
escolares e pela dinâmica educativa, percebe-
se que há um fracasso formativo formado 
pelo individualismo do professor e pela falta 
de formação continuada deste.

Deve ser incluída no perfil profissional 
do educador uma formação permanente e 
dinâmica, que leve o professor a entender 
como os alunos aprendem, para que os novos 
métodos sejam ajustados a esses processos 
de aprendizagem. Estudos coletivos 
entre profissionais da educação podem 
levar o educador a conhecer estratégias 
que desenvolvam habilidades mentais e 
que ensinem os alunos a pensarem e a 
aprenderem.  

A continuidade na formação pode 
contribuir para a ampliação das capacidades 
do professor em sua prática. Trata-se de 
uma busca de conhecimento que perpassa o 
teórico e valoriza o afetivo, o ético, o cultural 
e o filosófico. É um estudo que deve se voltar 
para a complexidade humana e para sua 
formação integral. O objetivo da formação 
deve ser o desenvolvimento de uma prática 
que promova a transformação do sujeito e 
de sua realidade. 

A formação continua do professor deve 
atender toda a problemática do nosso tempo, 

dando consistência a diversas teorias e 
estratégias, diversificando estas com outras 
contribuições e intervenções. É importante 
que se dedique um tempo para a prática 
de novos programas complementares e de 
novas estratégias de um estilo pedagógico 
que integre teoria, técnica e experiências 
práticas. Para isso, mais do que fazer cursos, 
o professor precisa treinar sua disposição e 
dedicação.  Mais do que pesquisas, a formação 
contínua é um processo de afetividade com a 
profissão e, principalmente, com o educando, 
o determinante de todos os projetos e 
processos educativos. 

O TRABALHO COLETIVO 
PROMOVIDO PELO 
COORDENADOR

Assim como o currículo escolar não tem 
acompanhado a multiplicidade complexa 
das dimensões humanas deste mundo 
contemporâneo, existe fragmentação 
também do trabalho pedagógico, nas escolas. 
Há uma divisão de papeis na instituição 
escolar que não democratiza o ensino nem 
o integra, mas que fomenta a dependência 
dos professores. É preciso superar a 
fragmentação do trabalho pedagógico e 
enfatizar a formação integral do profissional 
da educação, articulando suas funções 
específicas. 

Para que haja um trabalho educacional 
de qualidade, as ações escolares devem 
ser sustentadas num trabalho de equipe, 
com investimentos da gestão na formação 
docente. O coordenador pedagógico atua 
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nesse sentido, desenvolvendo a formação, 
a articulação e a orientação entre os 
profissionais da escola, para que o trabalho 
pedagógico se dê de maneira coletiva, 
levando em conta a necessidade de todos. 
A sincronia é o que viabiliza a mediação do 
processo pedagógico.

O Projeto Político Pedagógico é um 
documento que estabelece o planejamento e 
o acompanhamento das atividades da escola. 
Sua elaboração passa por um processo 
de tomada de decisão coletiva. O Projeto 
Político Pedagógico é concebido no seio 
da escola, envolvendo toda a comunidade 
escolar, sob a elaboração sistematizada do 
coordenador pedagógico, que norteia essa 
construção mediante a sistematização do 
planejamento coletivo. 

É o coordenador pedagógico quem 
possibilita momentos de reflexão sobre 
a prática pedagógica, acompanhando 
a ação dos professores e convidando-
os a repensarem sobre suas estratégias 
didáticas. De acordo com LIBÂNEO (2004) 
é importante mostrar que o principal meio 
de se assegurar a gestão democrática da 
escola é a participação, e que a autonomia 
é um dos princípios mais importantes nessa 
construção. Nesse sentido, a participação é 
primordial na busca de resultados. 

Diante das transformações da sociedade 
contemporânea, o trabalho em equipe é 
fundamental para um trabalho de qualidade. 
O cumprimento de um Projeto Político 
Pedagógico torna-se possível quando o 
estímulo que movimenta internamente 
um educador para o seu propósito 
pedagógico é capaz de ser projetado com 

as intencionalidades de outros docentes. 
O coordenador amplia as possibilidades de 
comunicação entre os docentes da escola, 
construindo uma interlocução mediada, 
que articula o Projeto Político Pedagógico. 
Neste sentido, o coordenador pedagógico 
pode fortalecer os meios que valorizam a 
participação de todos os educadores e da 
comunidade escolar.

No processo de formação do magistério, 
muitos dos conhecimentos disciplinares 
estudados não têm conexão com a ação 
profissional. Isso porque a prática pedagógica 
não acontece na simples transmissão de 
conhecimentos específicos. Cabe, então, 
ao coordenador pedagógico comprometer-
se com a formação humana em todas as 
dimensões da sua integralidade, e isso 
envolve todos os profissionais da educação. 

Dessa forma, para que um trabalho 
educacional de qualidade exista, é 
preciso que haja colaboração entre seus 
profissionais, “essa parceria se traduz em 
um processo formativo contínuo, em que a 
reflexão e os questionamentos do professor 
quanto à sua prática pedagógica encontram 
e se confrontam com os questionamentos 
e fundamentos teóricos evocados pelo 
coordenador pedagógico (...), num movimento 
em que ambos de formam e se transformam” 
(PLACCO, 2002, p. 95).

A gestão democrática da educação 
é entendida como o fazer coletivo, na 
expectativa de melhorar o trabalho 
pedagógico, com a participação de todos os 
segmentos da unidade escolar.  A o 
coordenador pedagógico compete, além 
de assessorar tecnicamente a construção 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As tecnologias de comunicação e de informação ampliam 
as possibilidades de criação, de expressão e de interação, 
além de dar oportunidade para diversos tipos de vozes, 
possibilitar um diálogo que valoriza a diversidade cultural e 
contribuir para a compreensão de outros pontos de vista. 
Cabe à escola desconstruir a visão que se tem das tecnologias 
como objetos de consumo, utilizando-as como pontes para 
o diálogo.

Neste processo de socialização, que busca a formação 
integral do indivíduo, a compreensão crítica e filosófica 
desse mundo contemporâneo tão complexo tem se tornado 
indispensável. Para isso é preciso romper com a fragmentação 
do currículo escolar. Neste processo de planejamento 
curricular, cabe à equipe docente da escola repensar de 
forma coletiva os conteúdos curriculares, interligando-os 
à complexidade das experiências humanas, de modo que o 
aluno perceba um sentido na sua aprendizagem.

Os profissionais da educação necessitam de uma atitude 
constante de pesquisas e estudos coletivos, a fim de ampliar 
sua visão sobre suas relações de ensino, conhecimento 
e sociedade. O coordenador pedagógico pode colaborar 
estimulando com ofertas de formação, inserindo uma cultura 
de constante atualização e reflexão sobre os contextos 
sociais e culturais da prática pedagógica.

Na construção humana e social, impõe-se uma forma 
fundamental de relação: o diálogo.  Aproveitando-se da 
possibilidade do acolhimento e da infinita contribuição 
das experiências e consciência do outro, o diálogo é 
caminho e alternativa para construções emancipadoras 
e decisões coletivas. A coordenação pedagógica deve  

do Projeto Político Pedagógico, organizar e mobilizar os 
professores para o exercício da ação coletiva no processo 
educativo. A proposta é fortalecer as relações interpessoais, 
disponibilizando equidade e respeito, em um ambiente de 
diálogo e reflexão. 
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movimentar-se pela integração dos 
serviços escolares, superando divisões e 
segmentações. Em parceria com o professor, 
o coordenador pedagógico contribui para 
a integração dos conteúdos curriculares, 

promovendo uma cultura de estimulo a 
pesquisas e atualizações contínuas, inclusive 
por intermédio das tecnologias de informação 
e comunicação que são acessíveis no cenário 
atual.
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O PAPEL DOS JOGOS E 
BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
RESUMO: A Educação Infantil destina-se ao atendimento de crianças de zero a cinco anos, 
proporcionando à criança dessa faixa etária o bem-estar físico, afetivo-social e intelectual, 
por meio de atividades lúdicas que criam oportunidades de desenvolvimento, a fim de 
estimular a curiosidade, a espontaneidade e a harmonia. As brincadeiras desenvolvem na 
criança uma possibilidade de decifrar enigmas que os rodeiam. O brincar infantil também 
é uma forma de transpor do real para as fantasias, mudando a linguagem habitual. Por isso 
é uma espécie de ficção que simultaneamente, descobre conexões novas entre coisas e 
redescreve a realidade, em que se encobre de sonhos e magias, o cotidiano, as vivências, o 
mundo vivido pela criança. O jogo infantil é uma atividade física e mental que favorece tanto 
o desenvolvimento pessoal como a sociabilidade, de forma integral e harmoniosa. A criança 
evolui com o jogo e o jogo da criança vai evoluindo paralelamente ao seu desenvolvimento, 
ou melhor, integrado ao seu desenvolvimento.

Palavras-Chave: Lúdico; Aprendizado; Educação.
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INTRODUÇÃO

O lúdico já vem sendo usado há muito 
tempo por diferentes povos. O lúdico 
constitui uma grande área de conhecimento 
não apenas no campo da educação, da 
psicologia, da filosofia, mas em todas as 
áreas de conhecimentos. 

Essa área inclui uma profunda e atuante 
prática, tendo como objetivo explicar os 
conhecimentos múltiplos dos seres humanos 
em sua situação histórica e social, cultural 
e psicológica, destacando a libertação das 
relações pessoais e técnicas, para relações 
mais refletivas fazendo com que o simples 
fato de educar torne-se um compromisso 
intencional, sem perder o prazer da satisfação 
do indivíduo de uma sociedade.

Segundo Kishimoto (1998), afirma que as 
atividades lúdicas são fundamentais para a 
educação, e também para o desenvolvimento 
da criança, devido o lúdico desenvolver a 
atenção e a memória das crianças, além do 
amadurecimento em grupo por meio de uma 
integração e da utilização de regras e papéis 
sociais.

Os momentos de lazer da criança na 
escola devem ser livres para que elas gostem 
de brincar. As atividades físicas facilitam a 
atenção positiva da imagem corporal, cada 
criança recebe influências emocionais que o 
jogo traz, fazendo com que ela se desenvolva 
e se interesse pelas disciplinas escolares, 
motivadas pelas atividades lúdicas.

Nesse contexto o lúdico deve ser pensado 
e colocado em prática na escola e na sala de 
aula deixando de ser um espaço somente 
na hora do intervalo e passar a fazer parte 

da prática pedagógica.  Desta forma, o jogo 
no contexto escolar oportuniza os alunos a 
vivenciarem a magia e a fantasia dentro de 
um plano social.

O potencial didático depende da 
sensibilidade do educador em gerar desafios 
e descobrir interesses de seus alunos. Assim, 
se na sala de aula houver condições de a 
criança aliar o aprender ao jogo do conteúdo 
escolar, estará vinculando a aprendizagem ao 
prazer, à descoberta e à produção do saber.

A partir do momento que o professor 
trouxer para o contexto escolar o lúdico, ele 
estará inovando e revitalizando o processo 
ensino-aprendizagem, tornando-o mais rico 
e com significado para as crianças. O lúdico é 
necessário ao ser humano de qualquer idade, 
e não pode ser concebido apenas como 
diversão. 

Considerando que a brincadeira deva 
ocupar um espaço central na educação, 
entendo que o professor é figura fundamental 
para que isso aconteça, criando os espaços, 
oferecendo material partilhando das 
brincadeiras.

O brincar é uma das atividades 
fundamentais para o desenvolvimento e a 
educação da criança. Brincando a criança 
tem oportunidade de exercitar suas funções 
psicossociais, experimentar desafios, 
investigar e conhecer o mundo de maneira 
natural e espontânea. 

Na educação infantil a criança se percebe 
como sujeito de direitos e de deveres; ele 
está num grupo, tem que conviver e negociar 
com ele o tempo todo e as brincadeiras e as 
interações, dirigidas ou não, se misturam num 
eterno novo fazer todos os dias. É importante 
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que o professor saiba e compreenda que 
a criança tem necessidade de brincar, de 
jogar por jogar, pelo simples prazer, não 
por obrigação, com hora marcada ou para 
conseguir objetivos alheios. É essa liberdade, 
essa ausência de exigências externas que faz 
com que se aflore e estimule a iniciativa, a 
criatividade e a invenção.

Os jogos vão se estruturando conforme 
o estágio evolutivo da criança. No começo, 
predominam os jogos sensório-motores, de 
caráter manipulativo e exploratório, com o 
passar do tempo, mudam-se os jogos, seus 
objetivos e seus fins (jogo de construção, de 
simulação e de ficção). Mais adiante ainda, 
a criança será capaz de participar de jogos 
que envolvem regras, nas quais poderão 
coordenar suas próprias ações com a dos 
companheiros de jogo (jogos de cooperação, 
de competição, de leitura e escrita, etc.). 

Os jogos sociais favorecem e incrementam 
novos repertórios, novas aprendizagens. 
Assim a criança passa pela infância, chega à 
vida adulta, dando e imprimindo sua própria 
marca e significado à vida. 

Segundo Vygotsky (1998) toda criança 
se apresenta para nós como um teórico, 
caracterizado pelo nível de desenvolvimento 
intelectual superior ou inferior, que se 
desloca de um estágio para outro”. No 
entanto, para entender esse avanço do 
desenvolvimento da criança, é preciso 
considerar suas necessidades e os incentivos 
eficazes para colocá-la em ação, uma vez 
que a criança satisfaz certas necessidades 
no brinquedo. “O que define o brincar é a 
situação imaginária criada pela criança. Além 
“disso, devemos levar em conta que brincar 

preenche necessidades que mudam de 
acordo com a idade”. As crianças em idade 
pré-escolar ainda mantêm a característica do 
estágio anterior, que é a satisfação imediata. 
Para resolver essa tensão, “a criança em idade 
pré-escolar envolve-se num mundo ilusório e 
imaginário em que os desejos não realizáveis 
podem ser realizados, e esse mundo é o que 
chamamos de brinquedo”.    

Kishimoto (1997) justifica que crianças 
querem satisfazer certos desejos que 
muitas vezes não podem ser satisfeitos 
imediatamente. Desse modo, podemos 
considerar que durante o processo de 
desenvolvimento uma criança brinca 
passando por inúmeras transformações, uma 
vez que o conteúdo das brincadeiras depende 
de alguns fatores, tais como a percepção que 
ela tem do mundo dos objetos humanos e 
da necessidade de agir em relação a objetos 
acessíveis além da necessidade de agir em 
relação ao mundo dos adultos. 

Na brincadeira, o motivo da ação se 
encontra no próprio processo da atividade 
realizada e não no resultado obtido, não 
sendo, portanto, uma atividade produtiva, 
na qual qualquer ação lúdica tem duas 
características específicas uma objetiva e 
uma pelo qual ela será realizada. 

EDUCAÇÃO INFANTIL

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
indica (LDB 9394/96) no artigo 29 que a 
educação infantil, é a primeira etapa da 
educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual 
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e social, complementando a ação da família 
e da comunidade. 

Quando as crianças nascem, elas ampliam 
uma relação familiar, pois demostram seu 
potencial e sua capacidade de compreender o 
mundo por meio dos sons e movimentos. Essa 
convivência com a família permite o acesso 
com a sociedade, que é muito importante 
para sua construção de identidade.

As crianças ao ingressarem na escola de 
educação infantil, começam a obter acesso a 
outras culturas por intermédio da interação 
com outras crianças e outros adultos. A 
relação da criança com sua família e a escola, 
permite que as crianças consigam lidar com 
várias situações da primeira infância, como 
a maneira de ser e de sentir, a timidez, seus 
medos, suas coragens e a ousadia. 

A construção social dos conhecimentos 
em ambientes socioculturais específicos 
depende assim da comunidade de 
intercâmbio à qual pertence o aprendiz e 
dos ambientes de aprendizagem criados 
como recurso para a aprendizagem. Nesses 
ambientes, temos, espaços e atividades 
definem práticas sociais que trabalham 
diferentes competências ou instituem ritos 
de formação de habilidades e atitudes 
julgadas básicas para o desenvolvimento 
social das novas gerações. Saber mais sobre 
esse processo requer um aprofundamento 
de nosso conhecimento acerca das relações 
entre pensamento e linguagem.

  Segundo Oliveira (1997) a narrativa da 
criança, inicialmente, um relato enumerativo 
de origem perceptiva e motora, reunindo 
objetos segundo a relação deles na atividade.  

O relato infantil de determinado caso 

ou evento não busca o equilíbrio entre 
causas e efeitos, a proporcionalidade 
entre ação e resultado, a coerência entre 
as partes. É formado pelo encadeamento 
de circunstâncias organizado segundo 
locuções (então, depois), sendo a própria 
relação de tempo simples coincidência de 
circunstâncias.

 A habilidade da criança para refletir  
sobre a definição de uma palavra e uma 
capacidade multifacetada e de lento 
desenvolvimento, com precursores cognitivos 
e linguísticos. Na fase inicial de formação de 
conceito, a busca das qualidades plásticas da 
palavra- ritmos, modulações, consonâncias- 
desempenha uma função importante, pois, 
para a criança pequena, a palavra não tem 
ainda força para dirigir seu pensamento.

Incapaz de definir uma impressão, a 
criança simplesmente a exprime, usando uma 
linguagem exclamativa. Incapaz de pensar 
um fenômeno, fixando suas características 
essenciais e descartando as acessórias, 
ela verbaliza apenas seus elementos mais 
notáveis.

A APRENDIZAGEM LÚDICA 
PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA CRIANÇA

A função do brincar na infância é tão 
importante e indispensável quanto comer 
dormir, falar etc. É por meio dessa atividade 
que a criança alimenta seu sistema emocional, 
psíquico e cognitivo. Ela elabora e reelabora 
toda sua existência por meio da linguagem 
do brincar, do lúdico e das interações com 
seus pares. A brincadeira permeia a própria 
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existência humana, porém, durante os 
seis primeiros anos, a criança utiliza-se 
dessa linguagem para se expressar e para 
compreender o mundo e as pessoas. Ela 
desenvolve, gradativamente, competências 
para compreender ou atuar sobre o mundo.

O brincar é para a criança uma 
possibilidade de se ter um espaço em que 
a ação ali praticada é de seu domínio, isto 
é, ela é sua própria guia, ela age em virtude 
de sua própria iniciativa. Esse é sem dúvida 
um elemento importante: a criança toma a 
decisão para si vai ou não brincar; isto lhe 
dá a chance de experimentar sua autonomia 
perante o mundo. Forma de comunicação 
integrada, a brincadeira marcada pelo faz-
de-conta e pela magia é uma atividade que 
contribui para uma passagem harmoniosa da 
criança pelo mundo das atividades reais da 
vida cotidiana, com outros significados.

Segundo Gardner (1994) tratar um 
objeto como se fosse outro é uma forma 
de “metarrepresentação”, já que a criança 
conhece o objeto, mas atribui-lhe outras 
propriedades para obter os efeitos desejados; 
pode pensar mais além do mundo da 
experiência direta, sendo capaz de imaginar, 
ao mesmo tempo em que põem em prova 
seus conhecimentos. 

O brinquedo é realmente o caminho pelo 
qual as crianças compreendem o mundo em 
que vivem e que serão chamadas a mudar. É 
aí que se estabelece a forma de comunicação 
que pressupõe um aprendizado, que permite 
entender diferentes tipos de comunicação 
reais, realistas ou fantasiosas em um mundo 
de invenção e de imaginação. 

Ao mesmo tempo em que o brincar permite 

que a criança construa e domine cada vez 
melhor sua comunicação, faz com que ela 
entre em um mundo de comunicações 
complexas, que mais tarde serão utilizadas 
na educação formal. Brincando a criança 
toma decisões, desenvolve sua capacidade 
de liderança e trabalha de forma lúdica seus 
conflitos. Ela decide se está na hora do nenê 
(boneca) dormir, acordar, comer etc. No jogo 
da brincadeira a criança toma suas próprias 
decisões (Kishimoto, 1997, p. 12-16).

Segundo Gardner (1994), Transformar a 
criança em adultos faz com que, aprender 
passe a ser obrigatório e sistemático. A criança 
que desde cedo é obrigada a cumprir muitas 
tarefas, pode perder a alegria de brincar e a 
espontaneidade, fica sem iniciativa e não se 
autoriza a criar. 

É importante proporcionar atividades 
que envolvam integração das habilidades 
psicomotoras para estimular o processo 
maturacional e o desenvolvimento da criança. 
A experiência deve ser direta e ativa, capaz 
de envolver os sentidos e a motricidade, 
possibilitando uma compreensão profunda, a 
qual ela possa adquirir novos conhecimentos.

O importante é que essa interação 
preserve o objetivo de ser prazeroso e 
estimulador, reforçando a construção de 
auto conceito positivo por parte da criança, 
pois a curiosidade é natural de toda a criança 
em aprender coisas novas podendo ser uma 
divertida aventura.

Segundo Vygotsky (1998), a imaginação da 
criança é uma nuvem cheia de segredos, já em 
adultos quando brincam têm consciência de 
que estão brincando. A criança não. Para ela 
é realização de uma atividade de muito valor, 
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semelhante àquilo que o trabalho simboliza 
para nós. A carência de brinquedo, quando 
criança, deixa lacunas incompletáveis nas 
idades posteriores. Na brincadeira infantil, a 
criança revive suas alegrias e também os seus 
medos e seus conflitos, e passa a resolvê-los 
de sua maneira, passando a transformar essa 
realidade naquilo que quer, internalizando 
regras de conduta, desenvolvendo valores 
que orientarão seu comportamento. Na 
brincadeira livre, ou seja, naquela que 
não impõe regras, a criança dá asas à sua 
imaginação, aprendendo a lidar com o mundo 
e a formar sua personalidade.

Para Vygotsky (1998), os jogos e 
brincadeiras (atividades lúdicas) também 
podem ser utilizados no período em que 
a criança está em fase de adaptação e 
socialização ao meio escolar, em especial as 
que valorizam a motricidade infantil.

A melhor forma para a criança se comunicar 
e conviver com outras crianças é na verdade 
por meio da brincadeira. Na brincadeira, a 
criança aprende a conviver com diferentes 
sentimentos de sua realidade interior, 
aprende aos poucos a conhecer e perceber a 
existência dos outros.

É importante acolher as crianças em 
locais que proporcionem a ludicidade, entre 
eles o parquinho, a sala de brinquedos, a 
brinquedoteca e outros. 

Outra atividade interessante são as 
brincadeiras cantadas que favorecem o 
relacionamento grupal, como por exemplo: 
Ciranda-Cirandinha, Pirulito que Bate-Bate.

Resgatando essas brincadeiras e cantigas 
que fazem parte desta cultura, promovemos 
o desenvolvimento das criança, a socialização 

e o uso de várias linguagens na aprendizagem.
É de suma importância, a brincadeira, as 

atividades lúdicas, que servem para alterar 
o crescimento, pois as crianças adquirem 
maior autoconfiança, maior estimulação 
para tentar de novo e, especialmente, maior 
prazer e alegria. Tornam-se assim, pessoas 
novas, com uma nova visão de mundo.

Segundo Chateau (1987), a criança 
começa a movimentar-se antes de seu 
nascimento obtendo com isso cada vez maior 
controle sobre seu corpo e aprendendo as 
possibilidades de interação com mundo. 

Engatinham, caminham, manuseiam 
objeto, correm, saltam, brincam sozinhas 
ou em grupos, com objetos ou brinquedos, 
experimentam sempre novas maneiras de 
utilizar seu corpo e seu movimento.   

Rizzi (1993) diz que, ao nascer, a criança 
traz, por herança, um equipamento biológico 
básico em função do qual ela se desenvolverá 
sob a influência constante do meio físico 
e social; desde o início da vida, a criança 
manifesta necessidade de movimento, a 
qual deve ser atendida de forma eficaz 
para possibilitar favoravelmente o seu 
desenvolvimento psicofísico. Assim a criança 
sente prazer e procura entender as relações 
por meio do brincar porque é algo natural 
dela.

A confecção do próprio brinquedo produz 
valores que a fabricação em série não é 
capaz de atingir. Valores dos sentimentos, da 
afetividade, da socialização, da fantasia, das 
experiências, da potencialidade humana etc. 
O fascinante evento que salta das palmas 
das mãos para habilitar um mundo concreto, 
palpável, está inapelavelmente ligado à 
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origem humana.
É enorme a influência do brinquedo no 

desenvolvimento de uma criança. Para uma 
criança com menos de três anos de idade é 
essencialmente impossível envolver-se numa 
situação imaginária, uma vez que isso seria 
uma forma nova de comportamento que 
liberaria a criança das restrições impostas 
pelo ambiente imediato. O comportamento 
de uma criança muito pequena é determinado, 
de maneira considerável. E o de um bebê, de 
maneira absoluta.

É no brinquedo que a criança aprende a 
agir numa esfera cognitiva, ao contrário de 
numa esfera visual externa, dependendo 
das motivações e tendências internas, e 
não dos incentivos fornecidos pelos objetos 
externos.

Os objetos têm uma tal força motivadora 
inerente, no que diz respeito às ações de 
uma criança muito pequena, e determinam 
tão extensivamente o comportamento da 
criança.

Segundo Vygotsky(1988), a criança vê um 
objeto, mas age de maneira diferente em 
relação àquilo que vê. Assim, é alcançada 
uma condição em que a criança começa a 
agir independentemente daquilo que ela vê.

Na idade pré-escolar ocorre, pela primeira 
vez, uma divergência entre os campos do 
significado e da visão. No brinquedo, o 
pensamento está separado dos objetos e a 
ação surge das ideias e não das coisas. A ação 
regida por regras começa a ser determinada 
pelas ideias e não pelos objetos.

Kishimoto (1997) pontua que o brinquedo 
que comporta uma situação imaginária 
também comporta uma regra. Não uma 

regra explícita, mas uma regra que a própria 
criança cria, ou seja, “sempre que há uma 
situação imaginária no brinquedo, há regras 
não as regras previamente formuladas e que 
mudam durante o jogo, mas aquelas que têm 
sua origem na própria situação imaginária” 
(VYGOTSKY, 1998, p.125). Para Vygotsky 
(1998), qualquer situação imaginária de 
qualquer forma de brinquedo já contém 
regras de comportamento, embora possa não 
ter regras formais estabelecidas. Da mesma 
forma, todo jogo com regras estruturadas 
tem uma situação imaginária.

Ainda segundo Vygotsky(1988), a 
imaginação é um processo novo para a criança, 
pois se constitui em uma característica típica 
da atividade humana consciente. É certo, 
porém, que a imaginação surge da ação, e é 
a primeira manifestação da emancipação da 
criança em relação às restrições situacionais. 
Isso não significa necessariamente que todos 
os desejos não satisfeitos dão origem aos 
brinquedos. 

As brincadeiras surgem no início da vida 
do ser humano e o acompanha durante toda 
a infância. Seu primeiro esboço reduz-se as 
tentativas de brincadeiras que proporcionam 
prazer, às poucas suas tentativas vão 
evoluindo e o interesse da criança também. 

Kishimoto(1998), diz que se acaso a criança 
seja privada de brincar em qualquer etapa de 
sua infância, terá problemas na construção 
de seu futuro, visto que crianças que brincam 
transformam-se em adolescentes menos 
agressivos. A criança sente necessidade de 
brincar e jogar sem que seja impedida de 
usar sua imaginação simbólica, porque esse 
é o instrumento que fornece meios para ela 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do momento que for dada a criança a oportunidade 
de brincar na sala de aula, entendendo essa ação como um 
ato educativo, ter-se-á, no âmbito escolar, o resgate da 
própria essência de interagir. 

Os elementos lúdicos são motivações intrínsecas do 
sujeito; a afetividade; a situação imaginária e a interação 
criativa. Dessa maneira o desenvolvimento da ação corporal 
lúdica e a vivência familiar proporcionam a aquisição 
de conhecimentos simbólicos e sociais, historicamente 
determinados, influenciando a consciência de si e do mundo, 
entre outros. 

É possível verificarmos por intermédio destes pensadores 
(RIZZI,1993; VYGOTSKY, 1998; OLIVEIRA, 1997; 
KISHIMOTO,1999) que a prática pedagógica vem sendo 
direcionada somente ao desenvolvimento cognitivo, do 
qual a criança continua ainda sentada, presa a uma cadeira, 
educada pela audição, quando o universo que a cerca está 
repleto de informações que podem estimulá-la, haja vista que 
a mesma é por natureza: criativa, curiosa, livre e expansiva. 

Desta maneira, a educação está sendo fragmentada, pois 
não concebe a criança como um ser global. 

Refletindo sobre esse ponto de vista, as escolas em sua 
maioria continuam não lhe possibilitando assim satisfação 
em aprofundar-se nos estudos, descobrir coisas novas e 
muito menos de praticar uma vida coletiva. 

A educação por meio da ludicidade contribui e influencia 
na formação da criança, buscando seu crescimento sadio, seu 
enriquecimento permanente, integrando-o a uma espécie de 
prática democrática, ao passo que investe em uma das tantas 
formas de construção do conhecimento.

Nesta perspectiva, conduzir a criança à busca e ao domínio 
de um conhecimento mais abstrato, misturando uma parcela 
de esforço com uma dose de brincadeira, tornaria o trabalho 
e o aprendizado um jogo bem-sucedido.

assimilar o real aos seus interesses e desejos.
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Quando a criança consegue fazer uma 
representação mais perto possível de um 
objeto imaginado, ela chegou ao jogo de 
construção, assim o professor, como nos 
outros jogos, deve estar atento as ações 
das crianças, pois para conseguir um amplo 
espaço de representação, a criança tem que 
dispor de um variado número de material e o 
contato com a natureza. 

O jogo está na concepção dos pensamentos 
e também da descoberta de si mesmo e 
das possibilidades de experimentar, criar 
e transformar o mundo. O simples fato de 
oferecer alguns brinquedos já é o inicio de 
um projeto educativo.

Durante a escolha da posição de jogos e 
brinquedos ou brincadeiras, o professor deve 
colocar seus desejos e suas convicções e suas 
hipóteses a respeito da infância e do brincar.

Percebe que o melhor jogo é que dá 
espaço para uma atuação de quem brinca, 
e além disso, possa pesquisar e conter seus 
mistérios. Esta é portanto a importância das 
atividades recreativas como estratégias para 
atingir bons resultados na aprendizagem. 
Dessa maneira, é perceptível a importância 

do brincar na educação infantil, porém, a 
falta de informação, de espaço adequado, 
das tecnologias avançadas ou mesmo de 
tempo dos pais, são fatores que atrapalham o 
brincar nessa faixa etária podendo prejudicar 
o desenvolvimento futuro da criança.

O brincar não pode ser simplesmente 
narrado, é uma participação de experiências, 
de vivências imaginativas e realizadas, 
criativamente pela criança.

Neste sentido, aproxima dos sonhos, das 
construções mágicas no universo coloridos 
que jorra todas as possibilidades das 
transformações que fluem do ato de brincar.

Brincar faz parte da vida e ao oferecermos 
à criança a possibilidade de brincar, reflete 
muito mais do que o ato em si mesmo, visível 
aos olhos, estendemos uma perspectiva de 
vida melhor. Estendemos a essa crianças um 
desenvolvimento natural e eficiente, uma 
socialização decorrente de tão somente 
brincar e ainda mais, a possibilidades 
de reconhecer como ser, de expressar e 
concretizar criativamente seus desejos, 
necessidade e fantasias na criança pequena.
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O REGISTRO FOTOGRÁFICO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Por meio deste artigo buscaremos apresentar a importância dos registros na 
educação infantil, em especial o registro fotográfico, o qual é um meio de transmitir aos 
pais, colegas e as visitantes aquilo que foi trabalhado com as crianças na escola durante 
determinado período, ou ano, as suas capacidades em desenvolvimento e o que acontece na 
escola de educação infantil que muitas vezes é desconhecido pelos familiares, acreditando 
que o nosso trabalho resume-se ao cuidado e ao brincar sem objetivos. Com a apresentação 
de registros fotográficos, podemos quebrar estereótipos formados pelos pais e familiares, 
sobre o que se é trabalhado dentro da escola, sanando quaisquer dúvidas que possam surgir 
referentes ao que acontece nos momentos em que as crianças passam dentro da escola de 
educação infantil. Além disso, os registros fotográficos auxiliam os professores na avaliação 
dos resultados de suas atividades o que contribui para a própria análise profissional de seu 
trabalho. Os registros são de suma importância para a organização do trabalho do professor 
uma vez que ao registrar o professor consegue fazer apontamentos sobre suas práticas.

Palavras-Chave: Registro Fotográfico; Educação Infantil; Registros.
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Quando falamos em fotografias, logo 
imaginamos memórias organizadas 
em imagens impressas, que são muito 
importantes para relembrarmos algum 
acontecimento que ficou para trás. Essas 
memórias organizadas em fotos na educação 
infantil são consideradas ferramentas 
importantes para compor a documentação 
pedagógica que apresenta os trabalhos 
realizados com as crianças, os chamados 
registros fotográficos.

As fotografias podem ter vários 
destinos como portfólios, cartazes, vídeos, 
apresentações em slides, que vem de modo 
a apresentar as particularidades e vivências 
de cada criança e de um grupo. 

O registro escrito toma muito mais 
tempo do que o registro fotográfico, e ao 
escrever perdemos muitas particularidades 
do que realmente aconteceu, até por que, 
na maioria das vezes não conseguimos fazer 
o registro escrito no dado momento em 
que “algo” aconteceu, portanto os registros 
fotográficos e vídeos também podem se 
tornar um grande auxiliar na hora de realizar 
registros escritos, pois no momento em que 
olhamos as fotografias, conseguimos trazer 
de volta a mente os momentos e seus pontos 
marcantes.

O principal objetivo deste artigo é trazer 
a importância dos registros pedagógicos 
em principal o quanto fotos e vídeos 
são importantes para que o professor e 
familiares acompanhem o desenvolvimento 
da criança na escola, bem como, permitem 
que o educador observe o momento e faça 

as intervenções adequadas com atenção no 
momento certo e tenha um registro para que 
mais tarde com calma possa olhar de forma 
sensível e fazer o registro escrito daquele 
momento o qual foi vivenciado.

Respondemos neste artigo 
questionamentos como: qual a importância 
do registro escrito após os registros 
fotográficos? Qual mensagem pode passar 
para quem olha as memórias fotográficas? 

Justificamos este artigo, dizendo que é 
possível aprender muito com os registros 
fotográficos, pois, por meio dos registros, das 
memórias acumuladas de dado momento, 
podemos entender melhor o que interessou 
as crianças, quais foram às potencialidades 
e dificuldades que estas apresentam, para 
então planejar as próximas atividades.

No trabalho com educação infantil, 
lidamos com crianças muito pequenas, onde 
a linguagem ainda não é desenvolvida e 
isso se torna um grande desafio, portanto, 
por meio de registros fotográficos podemos 
dar a sequência a um trabalho com base 
em pontos de interesse deles, que antes ao 
simples olhar não eram vistos.

COMO INTRODUZIR A 
PRÁTICA DO REGISTRO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL?

A partir dos anos 90, a documentação 
pedagógica começou a ser inserida no Brasil, 
por intermédio de estudos realizados na Itália 
sobre a organização do trabalho docente, a 
documentação passou a ganhar visibilidade 
na educação infantil. Foi trazida para a 
realidade brasileira, depois de ser vista as 

INTRODUÇÃO
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experiências italianas com os registros, pois 
se acredita que a partir dos registros podemos 
compreender a criança e seus processos de 
aprendizagem, os quais ocorrem durante 
o processo educativo na educação infantil 
(MENDONÇA, 2009, P. 60).

Muitas Secretarias de Educação vem 
desenvolvendo o trabalho de formação 
para promover o registro e documentação 
pedagógica das ações do educador e suas 
consequências para o dia-a-dia na educação 
infantil, de modo que se possa compartilhar 
com as famílias e os pais possam acompanhar 
por meio destes registros a vida de seus 
filhos dentro da escola de educação infantil.

Temos em vista a posição da família 
que muitas vezes, sentem-se culpados por 
não estarem participando de momentos 
tão importantes da formação da criança e 
por meio dos registros especialmente dos 
fotográficos e filmagens conseguem sentir-
se mais próximas aos seus filhos.

Podemos realizar os registros de diversas 
formas, as quais dependem dos objetivos 
traçados e dos destinatários do documento 
elaborado. Na maior parte das vezes 
documentamos para as próprias crianças, 
como no caso dos registros fotográficos, 
posteriormente apresentados em forma 
de slides ou vídeos para que as crianças se 
apreciem, para as famílias nas reuniões de 
pais, feiras culturais, dentre outros momentos 
os quais a família participa junto a escola e 
para os educadores e grupo pedagógico, na 
qual se usa para discussão, elaboração de 
relatórios e registros, caminhos do projeto 
pedagógico, dentre outros momentos os 
quais as fotografias podem ser um recurso 

muito utilizado e muito útil, pois nos faz 
lembrar-se de momentos que talvez já 
“fugiram” da nossa memória.

Documentar pode ser usado para  
descobrir e conhecer, podemos por 
meio dos registros questionarem a nossa 
prática educativa diante de a criança, as 
características de uma turma, autoanalise de 
um processo. Podemos reconstruir o nosso 
percurso, cujo alguns pontos não foram 
de sucesso e somente por meio registro 
podemos nos dar conta disso. 

O registro fotográfico nos ajuda a manter 
“fresco” na memória as experiências vividas 
com as crianças, bem como promover a 
comunicação e a relação com as famílias, 
fornecendo por meio deste registro 
informações sobre as escolhas pedagógicas 
e didáticas.

Sendo assim a prática do registro 
pedagógico tem diversas funções dentro 
da educação infantil, em principal oferecer 
para as próprias crianças memórias daquilo 
que disseram, do que fizeram e utilizar como 
ponto de partida para os próximos passos 
da aprendizagem. É uma ferramenta para os 
educadores de melhoria da sua própria ação 
pedagógica, pois ao revisar fotos e vídeos, o 
educador pode encontrar ponto de falha e 
corrigi-las, bem como aprimorar aquilo que 
foi realizado com sucesso. 

Documentar exige que o educador tenha 
em mente qual o objetivo destes registros, 
implicam em selecionar o que vai documentar, 
para quem documentar, quais recursos serão 
utilizados para isso, como papel, vídeos, 
fotografias, quem estará lendo ou assistindo 
essa documentação posteriormente e qual 
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o contexto dessa documentação, tais como: 
pais, professores, funcionários, grupo gestor, 
comunidade em um geral. A partir do momento 
em que documentamos organizamos o nosso 
trabalho, pois primeiramente coletamos 
materiais, sistematizamos os materiais, 
fazendo seu tratamento, conservamos 
fazendo a catalogação e arquivos.

Considerando a documentação como 
“um particular objetivo informativo” 
(BALSAMO et. Al. 2006), como comunicação 
(PASQUALE, 2002), faz-se necessário 
atentar para a legibilidade do produto, 
avaliar estrutura, presença de foco temático, 
estruturação da mensagem e linguagem 
(palavras, imagens e sons) utilizada na 
documentação. “A documentação deve ser 
agradável, ágil, não deve ser exageradamente 
pesada” (SACCHETTO, 2008, entrevista), 
a fim de possibilitar a comunicação da 
mensagem que se quer transmitir. Pensar 
sobre forma, suporte, estrutura é parte da 
ação de planejamento da documentação. A 
documentação elaborada para os pais deve 
ter uma linguagem diferente da que é usada 
para a documentação feita para as colegas.

A documentação é uma forma importante 
para crescimento profissional do professor, 
uma vez que acaba por aprimorar a 
capacidade do professor de organização e 
projetual (PARODI, 2001).

O registro necessita ser útil, não existe 
uma receita sobre como registrar e o que 
registrar, mas sim aquela forma em cada 
professor encontra a sua melhor forma, 
sejam por meio de imagens, vídeos, relatos, 
etc. O registro deve enfocar como a maioria 
da turma respondeu a determinada atividade 

programada e quais as crianças que 
responderam de forma diferente a forma 
programada. Outro registro importante é 
o acompanhamento do desenvolvimento 
da criança no decorrer do projeto ou 
planejamento.

FOTOGRAFIA: INSTRUMENTO 
PRECIOSO DA EDUCAÇÃO

Ouvimos constantemente falar sobre o 
registro e documentação pedagógica do 
professor e de suas crianças, porém devemos 
pensar a verdadeira importância dos relatos 
escritos frente à fotografia como seu apoio, 
suporte e até como embelezamento das 
falas escritas do professor. A fotografia eleva 
o entendimento sobre o que aconteceu em 
dado momento, o qual somente um relatório 
escrito não daria.

Como as crianças brincam e aprendem 
durante todos os momentos da rotina, como 
refeições, higiene etc., também podemos 
identificar informações importantes e 
reveladoras.

Hoje possuímos uma grande facilidade 
de acesso aos equipamentos para produzir 
imagens como as máquinas digitais, os 
celulares, dentre outros recursos. Isso 
contribui de maneira significativa para que 
essa ferramenta seja utilizada em qualquer 
ocasião, sem precisar programar um 
momento a fotografado, afinal situações 
interessantes e pontuais, acontecem a todo 
instante ao se tratar de crianças, por isso é 
muito importante estar sempre pronto para 
realizar os registros fotográficos.

A fotografia na escola não pode ser 



Revista Educar FCE - Abril 2018

1005

usada apenas para “congelar” um momento 
vivido com os alunos, ou até mesmo como 
algo bonito a ser mostrado posteriormente 
em feiras culturais ou reunião de pais, a 
fotografia na escola vai muito, além disso, 
ela é um registro de um momento, uma 
memória visual, um caminho a ser seguido 
para ponto de partida para novas atividades, 
um recurso de aprendizagem do professor, 
recurso para mostrar o que foi aprendido 
pelos alunos e apontar novos caminhos para 
o planejamento. A fotografia pode ou não 
ser acompanhada por um registro escrito, 
no qual o professor faz apontamentos que 
uma a outra se completam. A fotografia deve 
ser vista como um “meio” e não para “fins” 
de determinadas ações, é necessário que o 
educador tenha um olhar sensível para o uso 
da fotografia de modo que ela seja utilizada 
no cotidiano como uma ferramenta da prática 
docente e a qual produzira sentido sobre os 
afazeres da educação infantil.

As fotografias precisam de 
intencionalidade, precisa-se pensar o 
que registrar durante a fotografia. Não é 
possível escrever e fotografar tudo, por 
isso é necessário ter objetivos sólidos ao 
fotografar, ter cuidado com luz, ângulo, se 
é o momento de fotografar cada criança 
em seu individual ou no coletivo, quais 
acontecimentos são importantes naquele 
momento, o olhar critico do professor para 
o registro fotográfico também é importante, 
é preciso focar no interesse que a proposta 
daquele momento proporcionou a criança.

Ao realizar um bom registro de imagens, 
o professor tem em mãos um bom recurso 
para nortear e qualificar o seu trabalho 

pedagógico. Ao revisar fotos e vídeos o 
professor consegue esclarecer pensamentos 
e questões e também favorecer trocas de 
informações entre a equipe. Imagens são 
capazes de levar os professores a reflexão, 
bem como serem usadas com as crianças, 
como forma de apreciação a si mesma e 
relembrarem aquilo que foi vivido, atualmente 
viveram em mundo, no qual as fotos estão 
muito presentes no dia-a-dia das crianças, 
com seus familiares, por isso, elas chamam 
muito o interesse também das crianças.

Ao apresentar as fotos das vivências para 
os pais e familiares, compartilhamos parte 
de nosso trabalho pedagógico e também 
conquistamos a parceria da família, a qual se 
sente incluída na vida escolar de seu filho, 
pois, a linguagem fotográfica enriquece 
o que foi trabalhado com as crianças em 
determinado período. A Fotografia ajuda 
a registrar detalhes próprios e rituais ou a 
cultura material dos sujeitos, dos espaços 
e contexto, mas depende intrinsecamente 
dos conhecimentos que agregamos sobre 
as infâncias, bem como da disposição que 
temos para conhecê-las (Lima e Nazário, 
2015, p. 08).

Os registros pedagógicos em formato de 
fotografias atraem muito mais o interesse de 
quem vê do que grandes textos escritos. As 
fotografias revelam momentos importantes 
vividos pelas crianças dentro da escola de 
educação infantil, bem como transparecem 
como foram os dias da criança, o que gera 
uma tranquilidade por parte das famílias.

Atualmente o portfólio vem sendo 
utilizado em diversos níveis para acompanhar 
o processo de ensino e aprendizagem na 
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educação infantil, o portfólio ganhou muito 
espaço, pois faz a comunicação entre as 
aprendizagens e os caminhos percorridos 
pelas crianças em suas diferentes etapas 
do desenvolvimento. Villas Boas (2005) 
descreve que “o portfólio apresenta várias 
possibilidades e uma delas é a sua construção 
pelo aluno”.

 As crianças são pequenas, algumas ainda 
não verbalizam seus sentimentos e emoções, 
conquistas e dificuldades, então, o portfólio 
apresenta-se como uma ferramenta rica e 
diversificada, que documenta de maneira 
significativa todo o processo vivenciado pelo 
educando e registra cada uma das pegadas 
dessa vivencia rica e essencial para toda a 
vida. Afinal, neles estão os registros dos 
primeiros passos de uma longa caminhada.

Portfólio é um procedimento de avaliação 
condizente com a avaliação formativa. 
Para alguns é apenas uma pasta onde são 
depositados materiais produzidos pelos 
alunos e coletados pelos professores. Porém, 
a própria literatura enfatiza a importância 
de não fazer essa confusão. Os materiais 
coletados são aqueles mais relevantes e 
significativos na tradução do quanto a criança 
aprendeu e se desenvolveu. São aqueles 
mais capazes de oferecer informações que 
orientem o professor no replanejamento 
do ensino para a superação de qualquer 
dificuldade encontrada.

O professor precisa compreender o que 
é mais relevante conter em cada portfólio. 
É necessário evidenciar mudanças no nível 
da aprendizagem e do desenvolvimento 
individual da criança e não assegurar que 
todos os portfólios contenham a mesma 

seleção de informações.
Uma das características do portfólio 

é a constante evidenciação do processo 
cognitivo da criança e na compreensão de 
sua maneira de pensar. O olhar do professor, 
ao analisá-lo, volta-se para as produções 
desta, com o intuito de conhecê-la melhor. 
Conforme relato de uma educadora da E. I 
o “portfólio é um instrumento da avaliação 
formativa, porque por meio dos seus 
registros podemos continuamente mudar 
nossa prática, e assim, voltar a trabalhar nas 
dificuldades das crianças, dar atenção ao 
conteúdo que ela não aproveitou bem”.

Portanto, o que faz parte de um 
determinado portfólio, deve necessariamente 
contar a vida da criança, contendo fotos, 
dados, relatos, atividades e construções 
capazes de desvendar o processo de 
aprendizagem da criança. Nesse sentido, 
percebe-se a importância de mudar as ações, 
de repensar a prática com informações 
colhidas. Olhar para o portfólio não apenas 
como uma pasta cheia de tarefas, mas 
como algo capaz de iluminar o processo de 
aprendizagem e desenvolvimento, capaz de 
auxiliar na reorganização do planejamento, 
fortalecendo uma relação produtiva entre 
professores e crianças.

A organização começa no primeiro dia de 
aula. Nas primeiras sondagens diagnósticas 
dos professores sobre os saberes dos alunos, 
nas primeiras anotações de ideias e nos 
objetivos estabelecidos para cada atividade, 
sequencia didática ou projeto.
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Suraya Ambrosio Gonçalves

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo nos trouxe o quanto é importante os registros 

na educação infantil e o quanto os registros fotográficos 
em parceria com os registros escritos são importantes para 
acompanhar não somente a rotina escolar, mas também 
fazer a apresentação do trabalho realizado com as crianças. 
Registrar hoje deve fazer parte da rotina cotidiana do 
professor.

O recurso fotográfico é uma forma de organização e 
sistematização do trabalho docente, onde ele consegue 
resgatar “momentos vividos com as crianças”, de modo a 
conseguir apresentar para os pais, familiares, colegas de 
trabalho e até mesmo para as próprias crianças a sua rotina, 
suas descobertas, suas conquistas, dentre tantas outras 
coisas que uma simples imagem é capaz de revelar.

A documentação nos ajuda a confirmar algo que 
consideramos relevante. Por meio da documentação 
pedagógica o professor assume um papel de investigador, o 
qual ao observar seus alunos, constrói um entendimento que 
possa ser compartilhado de diversas maneiras. Ao registrar 
em fotos e vídeos, conseguimos mostrar como as crianças 
interagem com o ambiente, como se relacionam com os 
adultos e com outras crianças e como constroem o próprio 
conhecimento.

Documentar é acima de tudo uma maneira de mostrar que 
as crianças são ouvidas, que compreendemos o que elas têm 
a nos dizer, podemos entender como as crianças pensam 
seus pontos de vista, seus ensaios e a maior facilidade para 
a elaboração de atividades em que sejam favoráveis para o 
seu cotidiano educativo.

O registro fotográfico é um suporte material muito útil e 
interessante que o professor tem em mãos, no qual ele pode 
retomar rememorizar, apurar o olhar e refletir sobre o que foi 
vivida, de encontro ao pedagógico a fotografia o intensifica e 
complexifica questionamentos e aprendizados.

Os registros fotográficos podem ter diversificadas 
funções dentre elas podemos, compartilhar com as próprias  
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crianças as quais podem observar as 
suas próprias experiências e se sentirem 
motivados a novas descobertas; disponibilizar 
para as famílias, as quais com certeza se 
sentirão mais próximas das suas crianças e 
dos conteúdos que estão sendo trabalhados 
na escola de educação infantil, construindo 

laços entre a família e a escola; registros 
fotográficos também qualificam o trabalho 
pedagógico na educação infantil, na qual os 
pais vivenciam que a educação infantil não 
é apenas o “cuidar”, mas que vai muito, além 
disso. 
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OLHAR PSICOPEDAGÓGICO: 
EDUCAÇÃO E INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 
RESUMO: A Inteligência Emocional tem seu conceito em educar as emoções e aborda temas 
como autoconhecimento, autocontrole e motivação que são a base para o desenvolvimento da 
Inteligência Emocional. Tanto o educador (pai, mãe, professor) assim como a escola tem papel 
importantíssimo no desenvolvimento da inteligência emocional das crianças e adolescentes, 
construindo-se num processo complexo de construção permanente, originando no seio 
da família, passando pela escola e continuando por toda a vida. A Inteligência Emocional 
tem uma relação com a educação, pois, influencia diretamente no sucesso e insucesso dos 
estudos, na profissão e na vida, pois constitui o cerne do aprendizado. A educação das 
emoções, o reconhecimento de angústias e medos dá ao indivíduo capacidade de lidar com 
suas frustrações. Assim, a educação deve ter por objetivos visar à formação de indivíduos 
equilibrados no desenvolvimento cognitivo e emocional, na formação integral (bagagem 
existencial como pessoa, como ser humano) e apoiar a ação docente no trabalho com as 
emoções.

Palavras-Chave:Inteligência Emocional; Múltiplas Inteligências; Educação Integral.
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OLHAR PSICOPEDAGÓGICO: 
EDUCAÇÃO E INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 

A inteligência, por um consenso 
 intelectual, é caracterizada como a  
capacidade de resolver ou de elaborar 
produtos que sejam valorizados em um ou 
mais ambientes culturais ou comunitários. 
Outra definição é a capacidade de conhecer, 
compreender, discernir e adaptar-se. A 
terceira definição para inteligência é a 
capacidade de fazer a melhor opção entre 
duas ou mais situações, portanto ser 
inteligente é escolher a melhor saída ou a 
melhor resposta, e esse conceito indica a 
capacidade de que dispomos para, mediante 
a seleção, penetrar na compreensão das 
coisas (Antunes, 1996).

Tomando-se como ponto de partida 
estas definições, a sociedade classifica 
os indivíduos em "inteligentes ou pouco 
inteligentes". 

     Apesar destas classificações, a inteligência 
já não é considerada única e geral, hoje ganha 
espaço a convicção de Howard Gardner e sua 
equipe da Universidade de Harvard de que 
todo ser humano é dotado de inteligências 
múltiplas, ou seja, todos nós possuímos 
pelo menos nove inteligências, ainda que 
uma ou outra apareça mais destacada. Estas 
incluem as dimensões linguística, lógico-
matemática, espacial, musical, cinestésico-
corporal, naturalista, pictória, intrapessoal e 
interpessoal (Antunes, 1996).

A inteligência intrapessoal está ligada ao 
autoconhecimento, percepção de identidade 

e consequentemente à autoestima e 
compreensão plena do "eu", assim como 
a capacidade de discernir e discriminar as 
próprias emoções. 

A inteligência interpessoal se associa à 
empatia, relação com o outro e sua plena 
descoberta, respondendo adequadamente 
aos temperamentos, estados de humor, 
motivações e desejos de outras pessoas 
(Antunes, 1996).

Estas duas inteligências (interpessoal e 
intrapessoal), são conhecidas conjuntamente 
como inteligências pessoais, para Gardner 
(1995), e inteligência emocional, para 
Goleman (1995). A partir destes conceitos, 
surge o termo alfabetização emocional, que 
é a produção de experiências por intermédio 
de jogos e estratégias que abordam e 
estimulam a inteligência emocional (Antunes, 
1996).

A sociedade vem sofrendo cada vez 
mais com problemas emocionais (falta de 
interesse na aprendizagem, baixa autoestima, 
dificuldades no aprendizado, agressividade 
com os colegas, visão desmedida liberal 
entre pais/filhos e escola/crianças). Essas 
questões vêm comprometendo a educação e 
o aprendizado, o receio de produzir crianças 
reprimidas está gerando uma quantidade 
muito grande de crianças mal educadas e 
emocionalmente menos aptas.

Os professores se sentem muitas vezes 
desmotivados nos contextos educativos 
e não sabem como se relacionar com as 
eventualidades do seu campo profissional. 
Muitas vezes não conseguindo gerir os seus 
processos emocionais na complexidade 
em que os seus quotidianos decorrem. Os 
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educadores devem ser capacitados para 
trabalhar o desenvolvimento das habilidades 
emocionais na sala de aula. Para ensinar 
e desenvolver as emoções de seus alunos 
precisa ele mesmo possuir esta competência 
em sua própria vida.

A inteligência emocional é uma 
potencialidade especial entre os que vivem 
dia a dia a educação (educadores, alunos, pais, 
filhos). O desenvolvimento desta inteligência 
é fundamental para o desenvolvimento do ser 
humano. É necessário reconhecer que o ser 
humano possui outras “inteligências” além 
da capacidade de raciocinar logicamente, 
assim, os educadores devem desenvolver 
todos os tipos de inteligência na criança 
para que ela cresça mais harmoniosamente, 
prevenindo obstruções e evitando bloqueios 
de capacidades. Todas as competências da 
criança devem ser estimuladas.

Esta pesquisa tem por objetivos visar 
à educação de indivíduos equilibrados no 
desenvolvimento cognitivo e emocional, 
na formação integral (bagagem existencial 
como pessoa, como ser humano) e investigar 
a ação docente no trabalho com as emoções. 
Investigar qual o conhecimento que este 
profissional tem a respeito do conceito de 
inteligência emocional e como ensinar os 
alunos por meio do diálogo, a perceber e 
compreender as suas emoções em diferentes 
situações.

Quando se sofre uma grave frustração, 
tal como uma humilhação pública, o que 
definirá o grau da dor e consequentemente 
a dimensão do conflito que se terá não será 
um único foco, expresso pela natureza da 
humilhação. Dependerá de múltiplos fatores: 
quem produziu a humilhação (o agente), a 
natureza da ofensa, o ambiente social em 
que a produziu, o tipo de personalidade do 
receptor, seu estado emocional no momento 
da ofensa e as habilidades psíquicas 
específicas que desenvolveu, tais como 
sua capacidade em gerenciar pensamentos 
e proteger a emoção, bem como seu 
desempenho em se adaptar, minimizar e 
reciclar o estímulo estressante. Portanto, a 
inteligência é multifocal (Cury, 2006).     

Surge então o estudo da inteligência 
emocional, entendida como a harmonia entre 
a razão e a emoção ou como a capacidade 
em lidar com a emoção de forma inteligente. 
A inteligência emocional foi assim dividida 
em quatro aspectos descritos por Goleman 
(2002): autoconsciência, que significa 
compreensão do sujeito das próprias 
emoções, possibilidades, limites, valores e 
motivações; autogestão ou capacidade de 
gerenciamento das próprias emoções, em 
forma de contínuo diálogo interno, para 
clareza mental; consciência social, como a 
capacidade de perceber o que se passa com o 
outro; administração de relacionamentos, ao 
saber lidar com as emoções alheias, a partir 
da consciência de suas próprias emoções.      

Acostumou-se, durante anos, a valorizar 
o binômio conhecimento lógico matemático 
e capacidade de ler e escrever bem, para 
que a pessoa fosse considerada inteligente. 

EDUCAÇÃO EMOCIONAL: 
DEFINIÇÃO, ORIGEM E 
TEORIAS
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Os testes de QI para medir a inteligência 
de pessoas foram aceitos por longo 
tempo, mas hoje sabemos que eles medem 
conhecimentos cristalizados, dando ênfase 
ao método de uso do papel e do lápis, mas não 
avaliam a capacidade de assimilar e resolver 
problemas do cotidiano, profissionais ou 
mesmo, pessoais. A educação com objetivos 
exclusivamente cognitivos tem-se mostrado 
insatisfatória, pois, a despeito de tantos 
avanços tecnológicos — da televisão, dos 
computadores e da multimídia — utilizados 
no processo educacional, as novas gerações 
têm mostrado crescente falta de competência 
emocional e social.        

Ser emocionalmente inteligente significa, 
principalmente, conhecer as próprias 
emoções e as emoções alheias, sua 
intensidade e suas causas e consequências 
(GOLEMAN, 2001). Ser emocionalmente 
educado significa dar conta das próprias 
emoções por estar familiarizado com elas.       

Na Educação Emocional, aprendemos 
quando, onde e como expressar os próprios 
sentimentos, e de que maneira eles 
influenciam outras pessoas, assumindo 
a responsabilidade pelas consequências 
desses sentimentos.

Por meio da educação emocional na sala 
de aula, pode-se diminuir a violência que é a 
forma mais extrema da raiva. As estatísticas 
mostram também que em todo o mundo há 

 INCORPORAR A PEDAGOGIA 
EMOCIONAL EM SALA DE 
AULA

um crescente aumento da solidão, tristeza, 
suicídio e de pessoas que, cada vez com 
menos idade, entram em depressão. 

Seguramente, a educação emocional será 
útil para diminuir as emoções tidas como 
negativas. Quando se aprende a controlar 
a raiva e procura divulgar suas formas de 
controle na escola, em casa e com os amigos, 
seguramente se estará contribuindo para um 
mundo melhor, sem tanta violência. 

Goleman (2001) sugere o estudo da Ciência 
do Eu, prática pedagógica já experimentada 
no Centro de Aprendizado Nueva Lengua, 
escola particular que oferece treinamento 
modelar em inteligência emocional. A 
estratégia sugere tratar, na sala de aula, 
problemas reais, para que o aprendizado não 
ocorra de forma isolada dos sentimentos 
dos educandos; plantar no educando a 
semente da autogestão, que possibilitará ao 
educando, saber lidar com situações como 
raiva, frustrações e discriminações; e manter 
o autocontrole das emoções perturbadoras 
e aflitivas, mesmo em momentos difíceis. 

Goleman (2001, p. 276) reforça que: 
“Ser emocionalmente alfabetizado é tão 
importante na aprendizagem quanto à 
matemática e a leitura." E complementa: A 
ideia básica é elevar o nível de competência 
social e emocional nas crianças como parte 
de sua educação regular, não apenas uma 
coisa ensinada como paliativo para crianças 
que estão ficando para trás e que são 
“perturbadas", mas um conjunto de aptidões 
e compreensões essenciais para todas as 
crianças. 

Os conteúdos da Ciência do Eu, formam 
uma perfeita integração, ponto a ponto 
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com os domínios da inteligência emocional. 
Nesta, a autoconsciência leva os educandos 
a distinguirem se são os pensamentos ou 
os sentimentos que governam uma decisão, 
a avaliarem as consequências de opções 
alternativas e a aplicarem essas intuições em 
questões como drogas, fumo e sexo. Segundo 
Goleman (2001), é preciso compreender 
o que está por trás de um sentimento (por 
exemplo, a mágoa que dispara a raiva) e 
como aprender a lidar com as ansiedades, 
com a ira e com a tristeza. 

A alfabetização emocional no contexto 
escolar constitui-se em um novo caminho 
para inserir as emoções e a vida social nos 
currículos formais. As lições emocionais 
podem fundir-se naturalmente com leitura 
e escrita, saúde, ciência, estudos sociais 
e também com outras disciplinas padrão. 
Algumas lições são dadas até como parte 
da aula de matemática, despertando 
aptidões básicas de estudo, como forma de 
afastar distrações, motivar-se para estudar 
e controlar impulsos, para acompanhar o 
ensino. 

Os educandos aprenderão que a questão 
não é evitar inteiramente possíveis conflitos, 
mas resolver discordâncias e ressentimentos 
antes de se tornarem brigas abertas. Essa 
assertividade (que é diferente de agressão 
ou passividade) acentua a expressão direta 
dos sentimentos, mas de maneira que não 
se torne uma agressão. Diante desta análise, 
podemos afirmar que a inserção do estudo 
da inteligência emocional nas escolas implica 
um mandado ampliado para todos os atores 
envolvidos com a educação. 

O educador deverá ir além de sua missão 

tradicional de ensinar a ler e a escrever. As 
escolas devem incluir em seu currículo o 
ensino das emoções. As famílias e pessoas 
da comunidade devem se envolver mais com 
as escolas.

A criança, o adolescente ou (o aluno) tem 
a necessidade de sentir apoiado, que tem 
alguém ao seu lado. Quando este percebe 
que seus sentimentos são valorizados e que 
não precisam ser reprimidos, ele deixa o outro 
(adulto) entrar em seu mundo, expressando 
seus sentimentos, dando opiniões próprias, 
revelando seu pensamento. Suas motivações 
deixam de serem mistérios e, isso faz com 
que o adulto compreenda-o melhor. 

Para que os educadores pratiquem a 
empatia, é necessário se colocar no lugar 
do educando, ter consciência e classificar 
cada emoção e reconhecer como uma 
oportunidade para a intimidade e a 
aprendizagem. Classificando cada emoção, 
estabelecendo os limites ao mesmo tempo 
em que ajuda o educando a resolver seu 
problema.

EMPATIA: A BASE DA 
ORIENTAÇÃO EMOCIONAL

A Alfabetização Emocional visa  
promover a saúde do ser humano. Nessa 
visão, a saúde tem uma abrangência muito 
maior do que a simples ausência de doenças 
e pressupõe meios internos que a pessoa 
necessita para agir diante das dificuldades 

ALFABETIZAÇÃO 
EMOCIONAL
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e desafios de sua vida, assim como, poder 
preservar sua vida e seu bem-estar. 

Se a criança aprender desde cedo a lidar 
com seus sentimentos e dificuldades, ela 
será mais apta a lidar com problemas e crises 
na adolescência e na vida adulta. Segundo 
Goleman (1995, p. 55-56), os conteúdos 
principais para a educação emocional são: 

Autoconsciência: O aluno é ensinado a 
observar a si mesmo e aprende a relação 
entre pensamentos, sentimentos e reações. 
Conhece os próprios sentimentos para 
fazer opções conscientes, aprende a gostar 
de si mesmo, a ser respeitado em casa, na 
escola e na sociedade, aprende a pensar e a 
desenvolver a criatividade; 

Administração das emoções: controlar os 
impulsos, dispensar a ansiedade, interpretar 
os indícios das emoções em outras pessoas, 
dialogar consigo mesmo e as etapas de uma 
tomada de decisões; o aluno deve examinar 
suas ações e avaliar suas consequências; 
captar mensagens internas, compreender 
um sentimento e encontrar meios para lidar 
com o medo, a tristeza e outros sentimentos; 

Lidar com a tensão: por meio de exercícios 
orientados, o aluno aprende o valor dos 
métodos de relaxamento; 

Empatia: compreender os sentimentos 
dos outros e adotar a perspectiva do outro; 
reconhecer o modo como outras pessoas se 
sentem em relação às coisas, as diferenças 
entre moral e ética e a ética num país de 
contrastes; 

Comunicação com o outro: o aluno fala de 
sentimentos sendo bom ouvinte, distingue 
entre o que uma pessoa faz e diz e suas 
próprias reações e julgamento; 

Auto revelação: aprender quando se deve 
revelar os próprios sentimentos, valorizando 
a franqueza e a confiança no relacionamento; 
Intuição: identificar padrões e reações 
emocionais em sua vida, reconhecendo 
padrões semelhantes nos outros; 

Auto aceitação: aceitar-se como é, 
reconhecendo suas forças e fraquezas, sentir 
orgulho de si mesmo; 

Responsabilidade social: reconhecer as 
consequências de suas ações, ser responsável, 
indo até o fim dos compromissos; 

Assertividade: declarar preocupações e 
sentimentos sem raiva ou passividade; 

Dinâmica de grupo: saber o momento e 
tomar uma decisão, a cooperação e também 
quando se deve submeter à liderança; 

Solução de conflitos: desenvolver a arte 
do relacionamento, encontrar meios para 
harmonizar-se com outros alunos, pais e 
professores; administrar conflitos, conhecer 
os tipos de personalidades e o trabalho com 
diferentes personalidades; 

Automotivação: monitorar sentimentos 
usando as ferramentas do otimismo, meios 
de lidar com a raiva, ansiedade, medo e 
tristeza, construir amizades junto com a 
descoberta do outro; 

Comunicação: Valorizar a franqueza, 
o uso das inteligências múltiplas para a 
comunicação, a construção da consciência e 
a aprendizagem do ouvir.

As competências sobre Inteligência 
Emocional na educação deve ter o foco 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
DOS PROFESSORES
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não só nos alunos, mas nos professores 
e em todos os funcionários da escola. As 
qualificações emocionais são fundamentais 
para orientar os profissionais, principalmente 
porque, muitos professores ainda sentem 
dificuldades para entender a aplicação da 
Inteligência Emocional em suas aulas. Para 
trabalhar o desenvolvimento das habilidades 
emocionais em sala de aula, é fundamental 
que os docentes tenham clareza sobre como 
abordar o assunto no cotidiano escolar.

Assim como os alunos, os professores 
podem ser instigados a resolver desafios 
que contribuirão para o desenvolvimento 
da Inteligência Emocional na educação. Na 
relação educativa, os educandos aprendem 
mais o que o professor é, do que o que ele 
verbaliza ser. Essa interação potencializa 
positiva ou negativamente no aluno, os 
estados emocionais que o professor deixa 
transparecer. Lidar bem com as suas emoções 
fortalece muito mais do que somente a si 
próprio, fortalece a educação e os educandos. 
Assim, as gerações sucessivamente se 
desenvolvem neste contexto relacional.

No processo de ensino-aprendizagem, 
em plena sala de aula, dia-a-dia, professores 
e alunos vivem estados emocionais que 
moldam as relações entre si, com os outros e 
com a própria aprendizagem.

As emoções têm propriedades 
contagiantes (Goleman, 1995) e para o 
melhor e o pior, é nesse “caldo emocional” 
que este tecido humano se vê, por vezes 
surpreendentemente a sentir-se mais ou 
menos motivado por uma temática ou a 
perceber o nível de desempenho por meio 
das expressões emocionais que emitem entre 

si. A necessidade de relacionar-se com o seu 
semelhante e adaptar-se ao meio ambiente 
onde está inserido, constituem-se como 
fatores primários para o desenvolvimento 
humano como um todo.

O ambiente escolar é uma experiência 
de vida tanto para alunos quanto para 
professores e nele reflete o relacionamento 
social e emocional que influenciam a formação 
do ser humano tanto enquanto pessoas e 
como profissionais. As emoções constituem 
assim a fonte mais poderosa de orientação, 
autenticidade e energias humanas e, se bem 
direcionadas, podem oferecer sabedoria 
intuitiva, por isso, proporcionam uma 
informação vital e potencialmente proveitosa 
no dia-a-dia das pessoas.

A atividade docente é estressante e a 
precariedade do sistema de ensino brasileiro, 
em especial, o ensino público é mais um 
agravante para a saúde emocional do 
professor, onde a baixa ou nenhuma condição 
econômica dos alunos, reflexo da péssima 
distribuição de renda no país, atrelada a 
problemas sociais como a violência na escola 
e outros, causam desgastes, frustrações, 
angústias e auto cobrança do professor, já 
que está diretamente ligado a esta situação 
no seu cotidiano de sala de aula, pois se 
encontra em contato constante com essa 
clientela de alunos possuidores de grandes 
problemas sociais e desgastes emocionais 
bastante relevantes.

Diante das circunstâncias profissionais, 
pessoais e emocionais em que o professor é 
submetido no seu cotidiano escolar, é mais 
do que necessário o desenvolvimento de 
sua competência emocional, pois de posse 
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de um conhecimento profundo de si mesmo, 
terá como consequência uma melhor auto 
aceitação e uma compreensão mais clara do 
seu semelhante. Será capaz então de manter 
em alta a sua autoestima, obtendo uma maior 
confiança em si próprio e consequentemente 
uma baixa na sua insegurança, assegurando 
assim uma qualidade de vida mais digna.

As variáveis de personalidade do professor, 
ao nível comportamental e atitudinal, são 
as que de forma implícita ou explícita 
constroem a sua competência emocional, e 
as que revelam objetivamente o seu perfil 
de competência pessoal, social e emocional, 
não só como professor, mas como pessoa.

Pela conceitualização de Goleman (1995), 
as características da competência emocional 
em professores são:

A primeira dessas competências, diz 
respeito à capacidade do professor conseguir 
uma alta percepção de si, relativamente 
às emoções que sente: o professor é 
autoconsciente, quando, ao longo do seu 
quotidiano, a nível subjetivo experiencial e 
comportamental, responde de uma forma 
harmoniosa, sobretudo em situações cujas 
emoções são mais difíceis de gerir. A Auto 
Consciência diz respeito à brevidade e 
especificação geográfica corpórea, de 
identificar e localizar onde o acontecer das 
emoções é sentido.

Nesta primeira capacidade, é ser 
competente quando, perante uma situação ou 
relação negativa, ao sentir que se está a ficar 
envolvido por sentimentos desagradáveis, e à 
medida que os invadem, se toma consciência 
logo no momento, desse estado de espírito. 
Nesta circunstância, interage a vertente 

cognitiva e subjetivo-experiencial de uma 
forma ativa e positiva, e a competência 
emocional revela-se, no professor que 
com maior frequência, tem a noção exata 
dos tipos de sentimentos que o invadem e 
consegue mesmo defini-los (por ex. raiva, 
medo, ódio, desprezo), bem como o que o 
corpo está a sentir (sudação, rubor, etc.), mas 
que independentemente disto, é seguro dos 
seus próprios limites, enquanto a vertente 
comportamental expressa harmonia, isenção. 
Este nível de competência revela então 
uma pessoa racional, no que respeita aos 
seus sentimentos, observadora, consciente 
do que se passa à sua volta. É positiva, 
encarando a vida pelo lado positivo, flexível 
e autônoma, agindo independentemente de 
receios relativamente a outras opiniões.



Revista Educar FCE - Abril 2018

1018

A segunda competência é a capacidade de 
gerir as emoções reconhecidas, não a nível 
comportamental, observável, mas sim dentro 
de si próprio. Além de ter uma alta percepção 
do que consegue controlar, cria estratégias 
para se afastar cognitiva e afetivamente 
da fonte conflitante, procurando abrandar 
em ambientes não provocatórios. Trava 
conscientemente o ciclo de pensamentos 
hostis, construindo um discurso auto 
reparador, procurando distrações, relaxando, 
mas com a finalidade de se auto distanciar 
do estado de corpo negativo para poder 
raciocinar, em busca do autocontrole para 
assim melhorar o clima inter-relacional.

A terceira capacidade da competência 
emocional traduz-se na prática pelo controle 
produtivo das emoções, ou seja, é agarrar 
essa energia e aplicá-la em proveito próprio 
ou para finalidade orientada. O professor 
emocionalmente equilibrado, raramente age 
sobre o impulso, ao contrário, percepciona-
se como uma pessoa capaz de controlar 
os seus impulsos e agir após pensar, o que 
corrobora a noção de maior eficiência 
cognitiva, porque utiliza maior quantidade de 
informação e maior número de regras para 
tomar decisões complexas. Não se importa 
de esperar para agir, mesmo em situações 
de desafio (quer ao nível macro ou micro 
educativo), e tem a noção que é capaz de sair 
de qualquer problema, e que tem energia e 
habilidade para enfrentar problemas o que o 
devolve ao lócus da causalidade interna no 
que respeita às expectativas de si mesmo. 
Independentemente de tudo, mesmo os 
problemas que sente como falta de ética 
e de justiça, motiva-se a si mesmo para 

prosseguir. Este professor expressa-se numa 
atividade profissional, em que normalmente 
se lhe reconhecem estados de fluxo, ficando 
absolutamente absorto no que está a fazer, 
independente do que o rodeia, chegando 
mesmo a perder a noção do tempo e do 
espaço, ao mesmo tempo em que experiência 
sensações de prazer e de bem-estar.

A quarta capacidade da inteligência 
emocional refere-se à competência do 
professor em perceber emoções alheias, o que 
será essencial para conhecer o que os alunos 
estão a sentir. Sendo capaz de compreender 
os sentimentos dos outros, e sintonizar-
se com o que os outros estão a sentir, 
independentemente das palavras expressas, 
que é capaz de ler os sinais não verbais 
(expressão facial, atitude comportamental) 
e tem tendência a valorizar a forma como o 
outro (aluno, colega) pronuncia as palavras, o 
tipo de palavras que escolhe e a consonância 
que há entre elas e a atitude corporal, além 
disso, considera importante o tom de voz, 
os gestos das mãos e do corpo e, sobretudo 
analisa o olhar, se o outro olha frontalmente, 
se abaixa os olhos, se olha para cima ou se 
continuamente os olhos vagueiam noutras 
direções. Em situação de conflito toma uma 
atitude comportamental moderada pelo 
raciocínio, tem a percepção que usa de calma 
consciente para ouvir, e sobretudo, tende 
a ficar receptivo à instabilidade do outro, 
para a conhecer, pelo que desencadeia uma 
atitude serena e atenta. Esta capacidade 
vem de novo ao encontro das necessidades 
interativas já expressas: a facilidade em 
acertar-se com pontos de vista diferentes do 
seu, respeitando-os, o que expressa maior 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

consideração pelas necessidades dos outros, fato favorecedor 
da horizontalidade relacional e da hetero-formação. Em 
contraste, o professor vítima de emoções negativas, como 
a ira, a raiva ou a cólera, em situações relacionais negativas, 
tende a ficar receptivo à instabilidade do outro e absorve essa 
energia. Tem a percepção que tende a desencadear atitudes 
instáveis, podendo mesmo ficar menos atento aos sinais 
não verbais de comunicação, impedindo assim, o estado de 
espírito de serenidade necessário à empatia. 

A última das capacidades do professor emocionalmente 
competente traduz a sua competência em gerir 
relacionamentos em grupos, seja grupo de colegas, turmas 
ou grupos de trabalhos específicos. Esta aptidão, no que 
respeita ao seu relacionamento com outras pessoas (relações 
pessoais, sociais e profissionais), identifica-o como alguém 
que tem a percepção de conseguir dar expressão verbal 
aos sentimentos coletivos, mas que a partir da habilidade 
em controlar a expressão das suas próprias emoções, se 
consegue ajustar e ser flexível com os sentimentos que 
percebe no grupo, sem ser pela necessidade de gostarem 
dele. O professor com Inteligência Emocional mantém 
relações estáveis ao longo do tempo, e nestas, diz claramente 
o que pensa, independentemente da opinião de outrem, 
sem discrepâncias entre a imagem social e a pessoal. 
Comunica olhando as pessoas nos olhos, sente-se calmo, 
empático e fisicamente sintonizado com os que o rodeiam, 
desenvolvendo um sincronismo de estado de espírito o 
que confirma a necessária aptidão do professor. Com maior 
respeito pela individualidade, maior tolerância perante o 
conflito, e uma perspectiva social mais ampla. Partindo dos 
conceitos de Goleman (1995) para a Inteligência Emocional, e 
respeitando o significado que atribuiu a esses conceitos, ficam 
assim descritas sob as perspectivas subjetivo-experiencial, 
cognitiva e comportamental, as atitudes que expressam um 
perfil de professor emocionalmente competente.
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Pode-se dizer que a Inteligência Emocional, 
conjuga as áreas emocionais, afetivas e 
cognitivas, que se bem desenvolvidas, 
contribuirão significativamente para o 
sucesso individual e coletivo. Emoções 
bem trabalhadas fluirão em momentos 
apropriados, controladas pela razão.

A estimulação ao desenvolvimento dessas 
habilidades deve interagir entre o meio 
social, sem especificidade ambiental. A 
casa, a escola, e diversos outros lugares se 
tornam palco para este desenvolvimento, 
sem determinação de idade e deve ser 
estimulado desde a mais tenra idade. 
O objetivo principal é a excelência nas 
competências e habilidades da Inteligência 
Emocional ampliada. O indivíduo canalizará 
seu potencial nas áreas de sua atuação, 
como: família, escola, trabalho. Possuir alto 
nível de Inteligência Emocional corresponde, 
mais além dos conhecimentos teóricos ou 
técnicos, ao controle emocional e a aplicação 
dessa habilidade a favor do amor próprio, da 
autoestima, do bem comum, da interação 
social, do gerenciamento das emoções, 
na resolução de situações-problemas, 
equilibrando razão e emoção.

O educador deve trabalhar suas próprias 
emoções e as de seus alunos, contribuindo, 
assim, para a formação de verdadeiros 
cidadãos a serviço da sociedade e interação 
harmônica.

É um tema de importância primária que 
não é explanado nem discutido no ambiente 
de formação do educador, que quando sai a 
campo para enfrentar a realidade da sala de 
aula, vê-se diante de uma realidade diferente, 
pois irá lidar com pessoas distintas e dentro 

desse campo deve harmonizar as relações.
A didática utilizada em sala de aula 

facilitará o desenvolvimento das habilidades 
da inteligência emocional. O educador 
desencadeará ambiente favorável em 
todos os aspectos de formação para a 
vida como liderança, autoestima, nível 
saudável fisicamente, emocionalmente e 
espiritualmente. 

Não é tarefa fácil, mas extremamente 
gratificante, pois, trará ricos frutos, de 
indivíduos que fazem a diferença em sua 
existência.
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OS CONTOS DE FADAS NO 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: Este artigo valoriza a utilização dos contos de fadas no processo de alfabetização, 
uma vez que estes tem muita importância e são super significativos para a imaginação infantil. 
Os contos de fadas passam de uma geração para outra e a cada vez que são recontados, 
podem eventualmente serem alterados no decorrer de tais processos. Este artigo destaca 
o uso dos contos de fadas durante o processo de alfabetização, tendo como referência 
o mundo da magia e o encantamento que essas histórias infantis oferecem. Por meio da 
assimilação dos conteúdos dispostos no gênero já citado, as crianças aprendem a vencer 
obstáculos e isso contribui para despertá-las à apreciação da leitura, além de uma melhor 
aquisição da linguagem literária, o desenvolvimento da imaginação e ao mesmo tempo, o 
despertar da capacidade critica dos educandos.

Palavras-Chave: Literatura Infantil; Contos de Fadas; Alfabetização; Letramento.
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INTRODUÇÃO

Por meio dos contos de fadas, podemos 
trabalhar problemas e suas soluções com as 
crianças, dentro do contexto infantil.

Os contos de fadas favorecem o 
desenvolvimento infantil; especialmente no 
que se trata do seu desenvolvimento oral e 
intelectual, favorecem também a formação 
da sua identidade e a comunicação com o 
outro.

O principal objetivo desde artigo é trazer 
a conhecimento a importância que os contos 
de fadas detém no processo de alfabetização 
infantil, uma vez que é aguçador do 
imaginário, além de ser um dos principais 
meios para despertar o gosto pela leitura, 
pois, encaminha aquele que o lê, a fazer uma 
viagem maravilhosa pelo imaginário. Assim 
mostraremos a importância deste recurso 
tão popular para a formação pré-escolar e 
durante a fase de aquisição da leitura e da 
escrita.

No decorrer deste artigo 
problematizaremos o quanto é favorável à 
utilização dos contos de fadas na aquisição 
da leitura e da escrita.

Por intermédio de pesquisa bibliográfica, 
o artigo mostrará as origens dos contos de 
fadas, a repercussão na literatura infantil, 
seu uso na alfabetização e letramento de 
crianças.

Mostraremos que além de gerar 
encantamento nas crianças, os contos 
de fadas são utilizados historicamente e 
guardam em si, grande relevância durante o 
processo de alfabetização.

O QUE É O CONTO DE 
FADAS?

É muito importante para o  
desenvolvimento cognitivo e afetivo de 
qualquer criança ouvir histórias. Escutá-
las é gerar bons leitores no futuro, abrindo 
caminhos para um mundo cheio de 
descobertas, além de novas possibilidades 
para sua compreensão. Ouvir histórias é 
poder sorrir com situações vividas pelas 
personagens e com a ideia dos contos. 
Desta forma, a criança consegue participar 
deste momento que, ao mesmo tempo 
em que é uma brincadeira, também é uma 
oportunidade de aprendizado.

Os contos deixam fluir o imaginário e 
levam a criança a aguçar sua curiosidade, 
que por sua vez, é respondida no decorrer 
da leitura dos mesmos. Ao ouvir histórias as 
crianças descobrem um mundo de conflitos, 
de impasses, de soluções, problemas que vão 
sendo ou não resolvidos pelas personagens 
de cada um deles. Mas na verdade o que vem 
a ser contos de fadas? 

Segundo Aguiar (1990):
“Os contos de fadas mantém uma estrutura 

fixa. Partem de um problema vinculado à 
realidade (como estado de penúria, carência 
afetiva, conflito entre mães e filhos), que 
desequilibra a tranquilidade inicial. O 
desenvolvimento uma busca de soluções, 
no plano da fantasia, com a introdução de 
elementos mágicos. A restauração da ordem 
acontece no desfecho da narrativa, quando há 
uma volta ao real. Valendo-se desta estrutura 
os autores, de um lado, demonstram que 
aceitam o potencial imaginativo infantil e, de 
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outro, transmitir a criança a ideia de que ela 
não pode viver infinitamente no mundo da 
fantasia, sendo necessário assumir o real, no 
momento certo” (AGUIAR, 1990).

As crianças fazem uso dos contos de fadas 
para lidar com problemas reais, enfrentando-
os com a inocência da infância e a coragem 
do adulto.

Com muitos significados, histórias 
simples, com personagens bem definidos em 
características pessoais, os contos de fadas 
atingem a mente das crianças, estimulando a 
imaginação dos mesmos, contribuindo para 
a sua formação e até para a transformação 
da personalidade dos pequenos leitores.

De acordo com BETTELHEIM (2004):
Ao passo de que diverte a criança, o 

conto de fadas a esclarece sobre si mesma 
e favorece o desenvolvimento de sua 
personalidade. Oferece significado em dados 
níveis diferentes e enriquece a existência da 
criança de tantos modos que nenhum livro 
pode trazer justiça à multidão diversidade 
de contribuições que esses contos dão vida 
à criança (BETTERLHEIM, 2004 p. 20).

Os contos de fadas são muito importantes 
para as crianças e o seu desenvolvimento. 
Vão além de ensinamentos sobre formas 
adequadas de se comportar. São terapêuticos, 
pois aquele que lê encontra sua solução por 
meio da contemplação do que a história 
parece implicar. Compreende-se assim, como 
característica marcante dos mesmos, o poder 
de lidar com conteúdos da sabedoria popular 
e conteúdos essenciais da condição humana, 
por isso sobrevivem até hoje e continuam 
encantando com o mundo maravilhoso, com 
um universo que denota a fantasia, partindo 

sempre de uma situação real e concreta, 
lidando com emoções próprias do universo 
infantil. 

AS ORIGENS DOS CONTOS 
DE FADAS

A literatura infantil tem um conteúdo 
abrangente e representativo. Contudo, 
diante da necessidade escolher frente a 
tantas opções literárias, buscou-se uma que 
demonstrasse ser mais eficaz no processo 
de alfabetização. Assim, os contos de fadas, 
por tratarem de problemas humanos de 
cunho universal, como solidão, necessidade 
de enfrentar a vida, alegrias, fúrias, de 
maneira simbólica demonstraram fartas 
possibilidades de nos aproximarmos desse 
universo em construção.

Na sua origem os contos de fadas 
eram relatos da vida de camponeses, que 
vinham recheados de conflitos, aventuras, 
pornografias e não eram indicados para 
serem contados aos pequenos. Tais “relatos” 
serviam apenas para entretenimento. Com o 
passar dos anos foram descobertas as fadas, 
que nada mais eram do que a idealização da 
mulher perfeita, linda, poderosa, que possuía 
poderes sobrenaturais. Viu-se a necessidade 
de utilizar essas histórias de forma interligada 
à educação, uma vez que a crianças apreciam 
muito de contos deste tipo, por conterem a 
fantasia. Diante desse quadro, percebeu-
se a possibilidade de apoio na formação da 
personalidade dessas pequenas pessoas, as 
crianças.

O reconhecimento aos contos de fadas 
com as edições atuais surgiram na França no 
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fim do Século XVII sob a iniciativa de Charles 
Perrault (1628 a 1703). Perrault não criou as 
narrativas de seus contos, mas as editou para 
que essas estivessem adequadas à audiência 
da corte do Rei Luiz XIV. Foram narrativas 
folclóricas contadas pelos camponeses, 
governantas e serventes que forneceram 
a matéria-prima para estes contos. Apesar 
do distanciamento da camada popular e o 
desprezo pela sua cultura, a classe nobre 
só conhecia tais narrativas em razão do 
inevitável contato por meio do comércio ou 
pelas presenças das governantas e outros 
serviçais em suas residenciais. Após coletar 
tais narrativas, Charles Perrault eliminou 
o quanto pode as passagens obscenas 
ou repugnantes que continham incestos, 
canibalismos e sexo grupal para manter o 
seu apelo literário junto aos salões letrados 
parisienses.

No Brasil o modelo europeu que  
chegava, abrangia todos os tipos de 
literatura até então usadas. Sendo assim, 
sua utilização também era apropriada para 
o campo educativo e ideológico que via 
no texto infantil em especial os contos 
de fadas). Na escola tornavam-se aliados 
indispensáveis para formação de cidadãos. 
Nesse movimento, eram utilizados textos 
que aconselhavam em suas páginas o 
patriotismo, o amor, o respeito à família e 
aos mais velhos, a dedicação aos mestres e à 
escola, a piedade pelos pobres e fracos. 

Neste tempo em que era supervalorizada 
a instrução dada na escola em razão 
a uma produção literária variada,  
iniciou-se juntamente um período de 
carência de material adequado para a leitura, 

já que era apenas o começo da utilização dos 
contos e histórias na escola.

OS CONTOS DE FADAS NA 
FORMAÇÃO DA CRIANÇA: 
UMA ABORDAGEM TEÓRICA

Por meio dos contos a imaginação da 
criança frui e sua curiosidade é despertada. 
No decorrer desse processo de reflexão, 
durante as sequências com os mesmos, os 
pequenos seguem procurando conquistar 
as respostas para seus questionamentos e/
ou conflitos e por intermédio dos contos, 
apoiam-se para muitas de suas elaborações. 

O autor Bruno Bettelheim em seu livro 
“A psicanalise dos Contos de Fadas” (2004), 
mostra que os contos são significativos, pois 
ajudam a lidar com os problemas referentes ao 
desenvolvimento infantil, além de estimular 
a criatividade e imaginação, contribuindo 
então para a formação e desenvolvendo a 
personalidade desses pequenos leitores.

Carvalho (1989), fala da importância 
dos contos de fadas na vida da criança, 
na formação de sua personalidade, 
especialmente durante a sua infância. Esse 
trabalho destaca como objetivo, o fato de 
que a criança detenha o hábito e o prazer 
pela leitura, especialmente pelos “Clássicos 
Contos de Fadas”.

O conto infantil abre portas para a 
inteligência e sensibilidade da criança 
em sua formação integral, uma vez que a 
imaginação humana é muito importante para 
a construção de conhecimento. Daí vem 
à importância da educação infantil para o 
enriquecimento da imaginação da criança, 
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oferecendo-lhe condições de liberação 
saudável, ensinando-a a libertar-se no plano 
metafísico, pelo espirito, levando-a a usar o 
raciocínio e a cultivar a liberdade e o hábito 
da leitura.

Todos os contos, por mais fantásticos, 
sempre contém elementos da realidade, 
que se apresentam sob novos e imagináveis 
aspectos. As fadas e os gênios não são reais, 
porém qualidades emprestadas e discutidas 
a eles são humanas; os animais não falam, 
porém o que se diz deles é uma tradução de 
atitudes e linguagens.

De acordo com Coelho (2008), os contos 
de fadas fazem parte dos livros que os 
séculos não conseguem destruir e que cada 
geração faz o seu redescobrimento e voltam 
a se encantar com as histórias.

Ziberman (1985) afirma que antes de 
aprender a ler, a criança pequena já conhece 
os livros e materiais contendo a palavra 
escrita, o que sempre fortifica o estímulo à 
leitura e a escrita.

Cada vez que contamos uma história 
para a criança, é como se déssemos a ela 
um presente, pois neste momento a damos 
a oportunidade de vivenciar seu mundo 
exterior.

Os contos de fadas são um recurso 
importantíssimo para o desenvolvimento das 
crianças, pois desenvolvem especialmente 
a criatividade, a imaginação, a leitura e 
a oralidade, podendo ser trabalhada em 
qualquer época da vida da criança.

O primeiro contato da criança com um 
texto é feito oralmente por meio da voz da 
mãe, do pai ou dos avós, contando contos de 
fadas, trechos da bíblia, histórias inventadas, 

livros curtinhos, poemas sonoros e outros 
mais, são importantes para a formação de 
qualquer criança ouvir muitas histórias e 
escutá-las é o início da aprendizagem para ser 
um leitor é ter um caminho absolutamente 
infinito de descobertas e de compreensão do 
mundo. (ABRAMOVICH, 1995).

Os contos de fadas são a maneira como 
a criança tem as suas experimentações de 
mundo, por isso eles são tão importantes 
para o processo de desenvolvimento dos 
pequenos.

Por intermédio dos contos as crianças 
conseguem aprender sobre problemas do 
interior humano, sobre soluções a estes e 
também sobre a herança cultural deixada 
para elas.

Os contos de fadas são extremamente 
ricos em informações que têm sido utilizados 
por psicanalistas, sociólogos, antropólogos, 
psicólogos e educadores, em que cada qual 
faz seu uso e os encaixa em seu eixo de 
interesse.

A leitura cria possibilidades diversas à 
criança, sensorial que se da por meio de 
aspectos exteriores do livro; o emocional 
que se dá pelos sentimentos que a leitura 
provoca e o racional que se faz pela reflexão 
que conduz a construção do conhecimento.

A capacidade de leitura é extremamente 
importante para a vida da criança, nela há 
um grande prazer e satisfação no fato de se 
tornar capaz de ler algumas palavras; toda 
criança sente-se orgulhosa pelo fato de fazê-
lo.

A escola tem um grande papel em relação 
à leitura, que é o de oferecer mecanismos e 
situações para que eles aprendam a ler e que 
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uma vez lendo, aprendam algo além.
Sabemos que por meio da leitura os 

alunos vão encontrar as respostas aos 
seus questionamentos e dúvidas, ao ler o 
aluno entrega a sua imaginação ao livro, e 
acontecem as novas experiências.

OS CONTOS DE FADAS 
NO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO DA 
CRIANÇA

Os contos de fadas como elemento mágico 
e sobrenatural, apresentam a criança um 
mundo mágico de histórias encantadoras, 
capazes de fazer a imaginação ir além do 
esperado.

Uma história que prenda a atenção da 
criança e desperte a sua curiosidade, deve 
estimular a sua imaginação. A exploração dos 
contos de fadas com crianças faz com que 
o seu intelecto se desenvolva e que tornem 
claras suas emoções, oferecendo-lhes ainda, 
meios para que sejam reconhecidas as suas 
dificuldades. A contação de histórias deveria 
ser uma atividade diária, tanto na escola 
quanto em casa com os familiares.

Quem conta a história deve ter como 
instrumento principal para transmiti-la a 
sua voz e a sua expressão corporal, bem 
como a utilização de algum recurso auxiliar, 
como fantoches, dedoches, papéis, imagens, 
bonecos, etc. Não é necessária uma cobrança 
após o conto, a importância de tudo é que 
a criança ouça a história, entenda, fantasie, 
discuta, pergunte, dê seus palpites, sugira 
ideias, pois posteriormente ela será a leitora 

e irá fazer as suas próprias representações.
O que podemos e devemos mudar é a 

maneira de como contar histórias, os recursos 
utilizados para tal fim, os livros, podemos 
juntamente com a criança construir materiais 
para o conto de fadas que a professora irá 
contar, o que não podemos de fato é deixar 
de compartilhar todo o enredo que envolve 
a história com a criança, pois a todo o 
momento ela deverá ser protagonista deste 
aprendizado.

O professor deve buscar recursos a todo 
o momento, pesquisar, para que os contos 
estejam sempre presentes em sala de aula. 
Os contos devem fazer que o aluno sinta-se 
entretido, seja parte desta história com a sua 
imaginação.  Aquele que conta a história deve 
ser o grande mediador, precisa transparecer 
emoção naquilo que conta, para que a criança 
ouça e sinta o que esta ouvindo.

As histórias além de desenvolver a 
curiosidade do expectador, também são 
estimuladoras da imaginação, desenvolvedora 
de emoções, afetividade. As crianças se 
identificam com as situações e emoções 
das personagens, reagem às situações de 
afeto ou abandono demonstradas durante a 
história.

Existem muitas diferenças entre histórias 
que são contadas e histórias que são lidas 
para as crianças, uma vez que a linguagem 
reveste a qualidade estética, e essa na 
contrapartida, denota a diferença que pode 
ser percebida por ela. Ouvindo histórias a 
criança vai construindo o seu conhecimento 
de linguagem escrita, que não se limita 
ao conhecimento das marcas gráficas 
a produzir ou interpretar, mas envolve 
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gênero, estrutura textual, funções, formas 
e recursos linguísticos. Ouvindo histórias, 
a criança aprende o que ela provoca, 
aprende a estrutura da história e passa a 
ter conhecimento dela dando sequência ao 
texto, e se estiver durante o processo de 
alfabetização, isso ajuda muito.

Mesmo antes de ler e escrever a criança 
já participa ativamente dos processos 
envolvidos nessa aquisição. Ela percebe, 
analisa, formula suas hipóteses sobre leitura 
e escrita a que está exposta em seu cotidiano, 
sendo assim, os contos são de grande 
importância no processo de alfabetização.

Muito tem sido pesquisado e discutido 
sobre as diversas áreas de conhecimento e 
sobre o que acontece durante o processo de 
aquisição da escrita e o desenvolvimento da 
linguagem. 

Os contos em sua maioria são usados 
pelos adultos interlocutores como forma 
de entretenimento ou distração, já que 
dentro do senso comum a criança, apresenta 
interesse especial por eles, independente da 
classe social a que pertença. Ao tratarmos de 
leitura e escrita os contos podem oferecer 
muito mais do que um universo de ficção, 
considerando o que já vimos sobre os 
mesmos poderem representar e muito, a 
realidade e os sentimentos humanos.

Assim, tratamos sobre a diferença em 
histórias contadas e histórias lidas para 
a criança. Ao ouvir histórias a criança vai 
construindo seu conhecimento de linguagem 
escrita, que não se limita ao conhecimento 
das marcas gráficas, a produzir ou interpretar. 
Mas sim, envolve gênero, estrutura textual, 
funções, formas e recursos linguísticos que 

uma história provoca.
Para que os contos de fadas consigam 

prender a atenção das crianças é 
necessário entretê-las e despertar nelas 
a curiosidade com isso, enriquecerá sua 
vida e estimulará sua imaginação ajudando 
no seu desenvolvimento intelectual 
proporcionando-lhe, mais clareza em seu 
mundo afetivo, auxiliando-a reconhecer 
mesmo de forma inconsciente, alguns de seus 
problemas e oferecendo-lhe perspectivas de 
soluções, ainda que provisórias.

Muito mais que um adulto, a criança vive 
as experiências do tempo presente e possui 
vagas noções de futuro, portanto suas 
ansiedades diante de eventuais problemas 
e angustias do cotidiano são supostamente 
profundas e é justamente no enriquecimento 
de seus recursos internos para enfrentá-
las que os contos de fadas, também os 
beneficiam.

De acordo com Bettelheim (2004):
É exatamente a mensagem que os contos 

de fadas transmitem à criança de forma 
múltipla: que uma luta contra dificuldades 
graves na vida é inevitável é parte intrínseca 
da existência humana, mas que, se a pessoa 
não se intimida, mas se defronta de modo 
firme com as opressões inesperadas e muitas 
vezes injustas, logo, ela dominará todos os 
obstáculos, e ao fim emergirá vitoriosa 
(BETTELHEIM, 2004).

Vygotsky busca compreender a origem 
do desenvolvimento dos processos 
psicológicos do indivíduo, com seu enfoque 
sociointeracionista para a questão, no qual 
um organismo não se desenvolve plenamente 
sem o suporte de outros de sua espécie, o que 
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afirma que todo conhecimento se constrói 
socialmente. Durante todo o percurso do 
desenvolvimento das funções psicológicas, 
culturalmente organizadas, é justamente 
esse aspecto cultural, social, de interação 
com o outro que a contagem dos contos 
oferece, que desperta processos internos 
desse desenvolvimento.

O contato ativo do indivíduo com o 
meio, faz com que o conhecimento se 
construa, especialmente quando tratamos 
de linguagem, o indivíduo tem um papel 
construtivo e constitutivo nesse processo, 
o que lhe proporciona modos de perceber 
e organizar o real. Pensamento e linguagem 
estão intimamente relacionados na medida 
em que o pensamento surge pelas palavras.

Não é o conteúdo de uma palavra que 
a modifica, mas sim a maneira pela qual a 
realidade é generalizada e refletida nela, 
são exatamente essas construções de 
significados que a criança vai desenvolvendo 
internamente, que parte da fala socializada 

dos outros que a cercam.
A criança convive com dois tipos de 

correspondência, grafia e som, adentrando 
assim o nível silábico – alfabético, e começa 
também a experimentar um conflito, já que 
por sua vez começa a ser capaz de perceber 
a representação gráfica correspondente a 
cada som, ou seja, percebe a relação entre 
grafema e fonema. Ela reformula sua hipótese 
anterior, que agora lhe parece insuficiente, e 
vai alternando a sua produção entre essa e a 
alfabética propriamente dita.

Com as reformulações das histórias 
contadas e lidas, ou seja, os contos, ela evolui 
para o nível alfabético, que se estabelece mais 
firmemente sobre sua percepção da relação 
entre a grafia e o som. Ela já consegue aceitar 
que a sílaba é composta de letras que devem 
ser representadas distintamente e se torna 
capaz de perceber outras características da 
comunicação gráfica, tais como as diferenças 
entre letras, sílabas, palavras e frases, ainda 
que ela falhe nessas representações.
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Silvia Trevisan Ribeiro

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vimos por meio deste artigo que não é necessário que 
se espere a fase da alfabetização formal para que a criança 
tenha contato e se envolva com a leitura de contos infantis. 
Associando a alfabetização formal aos contos de fadas, 
conseguimos ter a obtenção de melhores resultados na 
formação escolar e na preparação da criança para a vida real.

Para que as crianças tornem-se ativas em seu processo 
de alfabetização não se pode apenas ter adquiridos os 
processos de código alfabético, mas também é necessário o 
contato mais aprofundado com diversos tipos de leitura. A 
criança que desde cedo, tem contato com diversos livros e 
contos, consegue expressar-se melhor e consequentemente 
ter melhores resultados em sua vida escolar, pois a criança 
não precisa somente ler, mas também compreender o que lê.

Não podemos apenas ensinar a ler e a escrever, mas sim 
ensinar uma forma de linguagem, uma forma de a criança 
interagir com o mundo, a simbologia que a leitura traz. A 
utilização dos contos de fadas para alfabetização é partir de 
uma realidade que o aluno já conhece, é trazê-lo para novas 
experiências, nas quais será ele próprio o protagonista.

A alfabetização com contos de fadas tem inúmeros 
benefícios para as crianças, uma vez que a sua relação com 
o mundo do imaginário, faz parte de seu cotidiano. Nesse 
contexto, elas reinterpretam em suas variantes desafios 
universais, como questões de poder, valores, realidade, 
fantasia, medos, bem como a existência da possibilidade de 
um final feliz sempre existir.

Resgatar nossos contos de fadas é de suma importância 
para a propagação de nossa cultura. Sua leitura, faz com que 
fortaleçamos nossas crianças em aspectos que contribuam 
para torná-las mais otimistas, ao mesmo tempo em que 
viabiliza uma prática pedagógica cada vez mais aproximada  
da realidade dos pequenos.

Ao passo de que por um lado, trabalhar com os contos de 
fadas tem o sentido de agradar e entreter as crianças, por 
outro também fornecem a elas, a liberdade de construírem 
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associações primordiais para a sua formação 
pessoal e social.

Os contos devem ser utilizados desde 
a primeira infância, afinal é importante 
estimulá-los desde muito cedo para a leitura. 
Ao chegar na fase adulta a criança leitora terá 
melhores condições (acervo) para resolver 
os seus problemas. Maior facilidade para 

desencadear experiências e se relacionar 
com o mundo.

O professor por sua vez deve estar  
preparado para conduzir a criança ao 
estabelecimento de elos com outras 
realidades, permitindo-lhe assim, a efetivação 
do real sentido sobre o que lhe está sendo 
ensinado.
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OS JOGOS NA APRENDIZAGEM 
ESCOLAR
RESUMO: O objetivo desse trabalho é mostrar a importância do jogo na aprendizagem 
escolar, mostrar que a criança aprende também com o lúdico. Apresentaremos no primeiro 
capítulo, sobre o jogo na vida da criança, desde o nascimento até a sala de aula. No capítulo 
seguinte, iremos aprofundar as concepções sobre o Professor e o Lúdico e como planejar e 
aplicar uma atividade desse gênero. No terceiro capítulo, analisaremos as definições do jogo 
e do Lúdico, suas etimologias e regras. Finalmente, a partir das abordagens feitas nestes 
três capítulos, iremos apresentar a conclusão de tudo o que foi falado e que são baseados 
no estudo realizado durante este trabalho. Em decorrência do lúdico, o professor mostrará 
que a aprendizagem é ativa, dinâmica e contínua, ou seja, uma experiência basicamente 
social, que tem a capacidade de conectar o indivíduo com sua cultura e meio social mais 
amplo. Resumindo, pretendemos mostrar ao leitor, que a atividade lúdica prepara para a 
alfabetização bem como, toda a aprendizagem intelectual ou de relação com o mundo da 
cultura.
Palavras-Chave: Lúdico; Jogos; Brincar; Brincadeiras; Aprendizagem
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INTRODUÇÃO

A trajetória para a escolha do tema teve  
seu caminho iniciado no projeto Ler e 
Escrever da prefeitura de São Paulo. O 
interesse surgiu a partir do 2º semestre da 
faculdade, quando comecei a trabalhar com 
crianças do 1º ano do ensino fundamental.

Com base nessas vivências, muitos 
questionamentos me ocorreram, sobretudo 
no que diz respeito aos jogos na aprendizagem. 
O interesse em aprofundar o entendimento 
sobre esse tema contribuiu para a conclusão 
desta pesquisa, que constituiu nosso contato 
direto com a temática da alfabetização por 
meio dos jogos.

Foi feito um levantamento bibliográfico em 
livros, teses, artigos e sites na internet, o que 
pudemos constatar amplos trabalhos sobre 
o tema, o que trouxe grande quantidade de 
informações.

Na elaboração desse trabalho foram 
adotadas teorias que abordam o problema 
de diferentes ângulos. Por ser um tema 
complexo, comporta distintos pontos de 
vista.

A escolha desse tema pôde mostrar que  
a criança, além de ser aluno, ela ainda é  
uma criança e usar o lúdico na sua 
aprendizagem é essencial.

Como nos mostra o capítulo 1, Vygotsky 
(1964), citado por Oliveira (1994) diz que: 
“o jogo desenvolve níveis diferentes de 
sua experiência pessoal e social, ajuda-o 
a construir suas novas descobertas, 
desenvolve e enriquece sua personalidade 
e simboliza um instrumento pedagógico que 
leva o professor a condição de condutor, 

estimulador e avaliador da aprendizagem”
Ainda no capítulo 1, Piaget em uma citação 

de Diehl (2006), diz que: “O lúdico faz parte 
da vida da criança.”. 

Entende-se que um jogo pedagógico 
estimula a construção de novo conhecimento 
e desenvolve uma habilidade operatória, 
como cita Antunes (1998) no capítulo 1. 

O objetivo deste trabalho, também é de 
fornecer um referencial para que o professor 
possa compreender a importância das 
tentativas (desenvolvidas com atividades 
lúdicas) que conduzem ao desenvolvimento 
do raciocínio, aprendendo a respeitar a 
criança e valorizando cada descoberta que 
esta venha a fazer em sua vida escolar. 

A fim de verificar quais são os jogos e como 
eles são usados no ensino aprendizagem.

O PROFESSOR E O LÚDICO

Segundo Maluf (2000), o professor que 
estiver orientando as crianças deverá estar 
atento a algumas situações que podem 
ocorrer. Muitas vezes, os alunos terão 
dificuldades de entender as instruções do 
professor, pois a atenção deles pode não estar 
voltada à explicação. Consequentemente, o 
professor deverá auxiliar o aluno a organizar 
ordenadamente por várias vezes, porém não 
deverá tomar o aluno pelo braço e auxiliá-
lo fisicamente, e sim fazer com que ele 
próprio entenda o que deverá ser realizado. 
O professor deverá ter calma e explicar 
quantas vezes for necessário para que o 
aluno entenda o jogo, podendo ser auxiliado 
pelo colega do grupo que já compreendeu a 
atividade. O professor deverá explicar para 
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a turma a importância da participação de 
todos no jogo.

Em virtude disso, os alunos, com o 
passar das aulas, desenvolverão habilidades 
motoras, independente de características 
específicas, diz a autora Maluf (2000)

De acordo com a Maluf (2000), o professor 
precisa ter um olhar para o lúdico na sala 
de aula como um passo importante para o 
desenvolvimento da criança. Ele deve criar 
caminhos, estimulando os jogos lúdicos, 
confiar nos seus alunos, no seu potencial 
e lembrar sempre que uma sala de aula é 
agitada, viva, prazerosa, alegre e não quieta, 
silenciosa, triste e penosa.

Maluf (2000), ainda ressalta que, ambiente 
oferecido ao aluno é de suma importância, 
para a criação, para o desenvolvimento de 
esquemas cognitivos, para a convivência 
social e mesmo para o desequilíbrio, para 
podermos encontrar o equilíbrio.

Para Fonseca (2010), educar ludicamente 
tem significado muito importante e está 
presente em todos os segmentos da vida. 
O sentido real, verdadeiro, funcional da 
educação lúdica, estará garantido se o 
educador estiver preparado para realizá-la.

DEFINIÇÕES DO JOGO E DO 
LÚDICO

Segundo Tizuko (2002), o jogo pode 
ser visto como: o resultado de um sistema 
linguístico que funciona dentro de um 
contexto social; um sistema de regras e um 
objeto.

Tizuko (2002), ainda afirma que no 
primeiro caso, o sentido do jogo depende 

da linguagem de cada contexto social. Assim 
cada grupo social fala, compreende e pensa 
da mesma forma. Em tempos passados, o 
jogo era visto como inútil e nos tempos 
do Romantismo, o jogo aparece como algo 
sério e destinado a educar a criança. Cada 
contexto social constrói uma imagem de 
jogo conforme seus valores e modo de vida, 
que se expressa pela linguagem.

Já no segundo caso, a autora fala sobre as 
regras, as quais são estruturas sequenciais 
que permitem diferenciar cada jogo, e quando 
alguém joga, além de estar executando as 
regras do jogo, também está desenvolvendo 
uma atividade lúdica.

Tizuko (2002), ainda diz que o terceiro 
sentido, o jogo é referido como objeto. Por 
exemplo, o xadrez que se materializa no 
tabuleiro e suas peças podem ser fabricadas 
com papelão, madeira, plástico, pedra ou 
metal.

Esses três aspectos permitem uma  
primeira compreensão do jogo, diferenciando 
seus significados. Em um jogo, nunca se 
sabem os rumos da ação do jogador, que 
dependerá sempre de fatores internos.

Segundo Kishimoto (2002), havia três 
concepções que estabeleciam relações entre 
o jogo infantil e a educação: a recreação; 
o uso do jogo para favorecer o ensino 
de conteúdos escolares e diagnóstico da 
personalidade infantil e recurso para ajustar 
o ensino às necessidades infantis.

Para Kishimoto (2002), o uso do jogo 
educativo com fins pedagógicos remete-
nos para o ensino aprendizagem e o 
desenvolvimento infantil. A criança na 
pré-escola aprende de modo intuitivo, 
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adquirem noções espontâneas em processos 
interativos. Usar o jogo na educação infantil 
significa transportar para o campo de ensino 
aprendizagem condições para a construção 
do conhecimento.

Kishimoto (2002), diz que, o jogo 
como função lúdica, propicia diversão, 
prazer e até desprazer, quando escolhido 
voluntariamente. E como função educativa, 
o jogo ensina qualquer coisa que complete o 
indivíduo em seu saber, seus conhecimentos 
e sua compreensão do mundo.

Segundo Kishimoto (2009), o jogo vem 
assumindo grande importância no ensino 
de matemática e ao analisar esse dado, ela 
busca as razões do uso dessa disciplina 
atenta aos cuidados a serem tomados como 
modismo adotado, e analisar as condições 
das propostas de ensino e das bases teóricas.

O raciocínio que o sujeito aprende com o 
jogo, pode ser utilizado pelo professor em 
sala de aula. Com a teoria construtivista, os 
professores tornaram o ambiente de ensino 
rico em variedade e quantidade de jogos, 
para que os alunos pudessem descobrir os 
conceitos inerentes às estruturas dos jogos 
por meio de sua manipulação, diz Kishimoto 
(2009).

“O jogo é um elemento de ensino apenas 
como possibilitador de colocar em ação 
um pensamento que ruma para uma nova 
estrutura.” (Kishimoto, 2009)

As contribuições da psicologia de cunho 
sócio-interacionista que vêm a estabelecer 
novos paradigmas para a utilização do 
jogo na escola. O jogo como promotor da 
aprendizagem e do desenvolvimento passa 
a ser considerado nas práticas escolares 

como importante aliado para o ensino, já 
que colocar o aluno diante de situações 
de jogo pode ser uma boa estratégia para 
aproximá-lo dos conteúdos culturais a serem 
veiculados na escola.

Já Antunes (1998), ressalta que o jogo 
possui implicações importantíssimas em 
todas as etapas da vida psicológica de 
uma criança e representa erro inaceitável 
considerá-lo como atividade trivial ou perda 
de tempo.

No que diz respeito ao jogo na 
aprendizagem, o autor (1998), ressalta que 
o educador pode classificar o jogo como 
“jogos que divertem” e jogos que ensinam, 
porque segundo ele, o jogo que se aplica 
envolve de forma equilibrada o respeito pelo 
amadurecimento da criança, exercita e coloca 
em ação desafiar a sua experiência, promove 
sua relação interpessoal exaltando as regras 
de convívio, será sempre um jogo educativo, 
mesmo que simultaneamente possa educar e 
divertir e que jogos bem organizados ajudam 
a criança a construir novas descobertas, a 
desenvolver e enriquecer sua personalidade 
e é jogando que se aprende a tirar da vida 
o que ela tem de essencial. Toda essência 
do jogo se sintetiza em suas regras, porque 
é operando dentro de algumas regras e 
percebendo com clareza sua essência que 
vivamos bem e nos relacionamos com o 
mundo. Segundo o autor, jogar é plenamente 
viver.

Ainda Antunes (1998), o professor não 
pode jamais esquecer o aspecto de prazer e 
de alegria que o jogo proporciona. A alegria e 
o prazer de jogar, precisam sempre caminhar 
lado a lado com o propósito da aprendizagem. 



Revista Educar FCE - Abril 2018

1037

Antunes (1998), ainda afirma que 
constitui tese absolutamente indiscutível e 
garante que as crianças aprendem jogando, 
assim como aprendem- consciente ou 
inconscientemente com qualquer tipo de 
experiência; havendo entretanto sensível 
diferença sobre a natureza da aprendizagem 
ao longo de sua evolução biológica. A partir 
dos 6 anos, o jogo pode constituir para 
desenvolver formas mais complexas de 
pensamento na medida em que são levadas 
a ser empenharem em refletir sobre seu 
procedimento.

JOGOS PARA ALFABETIZAR

Alguns jogos de inteligência verbal ou 
linguísticos propostos por Antunes (1998). 

Antunes (1998), cita o Alfabeto Vazado, 
sendo o jogo que estimula o reconhecimento 
de letras e sílabas. Para jogar, precisa montar 
em cartolina ou madeira várias fichas com 
letras, alternando as formas das letras. 
Os alunos deverão procurar letras iguais, 
formar palavras, sílabas e outras atividades 
propostas pelo professor.

Outro jogo proposto por Antunes (1998) 
é o Dominó Puzzle em que deverá preparar 
fichas para encaixar, contendo de um lado 
uma letra do alfabeto e do outro uma figura 
tirada de revista cujo nome começa com essa 
letra. A tarefa do aluno é montar o quebra-
cabeça nomeando os elementos da figura, 
reconhecendo as letras e associando-as à 
palavra que nomeia essa figura.

Segundo Antunes (1998), o Jogo da 
Memória estimula a percepção visual e o 
vocabulário. Para montar um jogo, usam-se 

peças de cartolina ou papel cartão e cada 
peça constituída por três cartões: um com 
a letra ou sílaba inicial que indica o nome 
do objeto, outro com a palavra e a figura 
do objeto e outro apenas com a figura. A 
tarefa dos alunos é montar o quebra-cabeça 
nomeando os elementos da figura, formando 
pares que obedeçam a correspondência 
figura/ palavra ou figura/ palavra/ letra.

Outro jogo que estimula a percepção 
visual e o vocabulário é o jogo Primeiras 
Frases. A preparação é construir peças com 
papel-cartão que apresentem uma figura e 
a palavra que a designa. Cortar esse cartão 
formando um puzzle. A tarefa dos alunos 
é formar palavras encaixando-as a partir 
da figura correspondente e depois formar 
frases, relacionando à frase à figura formada.

De acordo com Almeida (2003), a criança 
deve começar jogando com o próprio nome. 
O estudo com o nome do aluno pode gerar 
uma série de situações de aprendizagem. 
Por exemplo, comparação entre as letras, 
tamanho do nome, número de letras do 
nome, a escrita e a importância de cada um.

Uma sugestão dada pelo autor, é que o 
professor deverá registrar o nome de cada 
aluno num crachá com letra de imprensa 
maiúscula e pedir para ele observar a escrita, 
o número de letras, pintar a primeira letra, 
a última, comparar seu nome com os dos 
colegas, passar o dedo por cima, descobrir 
e recortar letras em jornais e revistas e colar 
em folhas, escrever as letras do seu nome, 
etc. A criança também pode jogar com outros 
nomes, com nomes que já conhecem; de pais, 
amigos, irmãos e brinquedos..Fazer listas de 
nomes de objetos escolares, plantas, animais 
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e depois recortar em jornais e relacioná-los 
com objetos e desenhos. À medida que vai 
compreendendo o significado dos nomes, a 
criança exercita a escrita, os movimentos e 
traçados, a posição da letra, a coordenação e 
o modo de pegar no lápis.

Vale lembrar que a escrita e a leitura não 
são apenas atividades de olhos e mãos, mas 
também de inteligência. Pode desenvolver 
vários jogos de coordenação, que são 
comandados pelo cérebro. Por exemplo: jogos 
de amassar (comparar barulho, semelhanças); 
tocar; montar; bordar; ordenar (primeiro, 
segundo); executar ordens; seguir regras; dar 
recados; agrupar elementos; indicar posições; 
repetir frases de efeitos sonoros (trava-
línguas, vozes de animais); etc. O que não 
deixa de ser um jogo também são as cantigas, 
que o professor deverá ler com os alunos, 
explorando figuras, forma, tamanho da letra 
e nomes conhecidos. O professor também 
deverá ler história e fazer perguntas sobre a 
história. Por exemplo: O que você entendeu 
do texto? Quem eram os personagens? 
Pode também variar as histórias, e trocar os 
personagens já conhecido por eles para que 
façam a correção..

Franchi (2006), fala sobre o jogo de 
contagem de sílabas. Que tudo começou 
com um jogo dos nomes que correspondiam 
às palmas batidas pelos alunos e havia 
nomes de duas, três ou mais palmas. E com 
esse tipo de jogo, passou-se à simulação da 
escrita. Quando batia palmas, significava que 
era uma sílaba e assim assinalavam tracinhos 
as sílabas.

Outro jogo citado pela autora é a 
“amarelinha” com sílabas (cada linha no 

chão, para cada passo, era alcançada em 
cada sílaba de uma frase mais longa que 
pronunciavam). Ela observou que as crianças 
que eram pré-silábicas, puderam perceber a 
correspondência entre gráficos e sons das 
palavras, assim reformulava a hipótese da 
quantidade mínima.

Segundo Franchi (2006), o jogo do bingo 
visto do ponto de vista das crianças, era um 
desafio para aprenderem palavras novas. 
Nesse jogo, elas dobravam a folha em dezesseis 
quadradinhos. À medida que a professora ia 
ditando as palavras que eles tenham mais 
dificuldades, as crianças iam anotando na 
folha. A professora anunciava uma palavra 
por vez e ganhava quem assinalasse uma 
sequência de quatro palavras. E quem batia, 
ia à lousa para avaliação de seus acertos por 
parte dos colegas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não vemos professores confeccionarem jogos pra 

trabalharem em sala de aula, talvez por falta de tempo ou 
por falta de recursos para esse fim. O professor fica tão 
preocupado com os conteúdos a serem seguidos, que não 
acham tempo para ensinar seus alunos com jogos, que é um 
recurso bom e pouco utilizado. E todos sabem que esse é 
um recurso que ensina e encanta pessoas de qualquer idade, 
pois também se aprende. 

O uso de jogos pedagógicos sob excelentes recursos que 
o professor pode utilizar no ensino aprendizagem, pois além 
de contribuir, enriquecem o desenvolvimento intelectual 
e social do educando. O jogo é um instrumento bastante 
eficaz para o domínio dos conteúdos fundamentais, visando 
o uso da Língua Portuguesa tanto em sua forma oral quanto 
escrita. A prática dos jogos em sala de aula é enriquecedora 
e produz bons resultados na aprendizagem. Percebi com 
as leituras feitas sobre o assunto, que o uso de jogos é 
muito significativo para as crianças, uma vez que o fato de 
brincar desenvolve várias habilidades importantes, como a 
criatividade, a cooperação, o bom humor, tão necessários 
ao educando e de grande valor para sua formação enquanto 
pessoa. O Lúdico na vida escolar deve ser preservado. 
A brincadeira na escola é uma garantia desse “momento 
mágico” acontecer.

Tanto as escolas quanto os professores, devem ser 
preparados para possibilitar essas práticas significativas e 
democráticas a esses educandos

Quando o professor alfabetizador tiver a consciência 
de que essa educação pelo lúdico é uma peça mestre do 
pedagógico, que permite à criança resolver mais facilmente 
os problemas atuais de sua escolaridade e a prepara, por 
outro lado, essa atividade ocupará um lugar privilegiado ao 
lado da leitura, da escrita e da matemática, matérias ditas 
com base ao seu futuro.

Educar não é só ensinar a ler, a resolver um problema, 
a dar forma a um pensamento. É principalmente, atender 
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às necessidades do desenvolvimento da 
criança, a fim de prover a plena raealização 
de sua personalidade. Para tal, é preciso 

que a escola satisfaça os interesses com os 
brinquedos da aprendizagem e do trabalho.
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OS MECANISMOS DA ATENÇÃO 
RESUMO: Este artigo se propõe a apresentar o funcionamento dos mecanismos da atenção, 
para compreensão do TDAH, como parte integrante dos estudos sobre o tema. Sendo um 
transtorno que afeta diretamente o processo de aprendizagem, geralmente apresenta-se 
interligado a outros problemas, como a dislexia e a discalculia, que são creditados à falta 
de atenção do aluno durante as explicações do professor. As dificuldades enfrentadas pelo 
indivíduo com TDAH não causam prejuízo apenas em sua vida escolar, visto que o transtorno 
persiste durante a vida adulta, causando prejuízos nas esferas social e profissional. Um 
dos efeitos desse problema é a evasão escolar. Numa era em que a aprendizagem formal 
é necessária para a empregabilidade, o TDAH torna-se um problema não só escolar, mas 
social. 

Palavras-Chave: TDAH; Dificuldades De Aprendizagem; Fracasso Escolar.
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INTRODUÇÃO

A definição do termo “atenção” ainda 
não é consenso entre os estudiosos. Sendo 
multifacetado, por denotar percepção 
direcionada e seletiva, com duração definida, 
é de suma importância para os processos 
cognitivos e/ou de aprendizagem. 

A atenção pode ser dividida em dois  
tipos: a voluntária, que é a concentração 
ativa sobre um objeto, e a espontânea, que 
depende da intensidade do estímulo. 

Além da diversidade de uma definição 
semântica, diversas teorias psicológicas 
também foram postuladas para discutir a 
função e a atuação da atenção. 

Para muitos autores, as dificuldades 
de atenção constituem um dos sintomas 
mais identificadores da hiperatividade. A 
estabilidade e a persistência dos problemas 
de atenção proporcionam um valor primário 
discriminativo ante os outros, como a 
atividade motora excessiva. Para a melhor 
compreensão dos distúrbios de atenção, 
vinculados à hiperatividade, pode ser útil a 
referência ao desenvolvimento normal do 
controle da atenção, o que ele distingue 
em várias etapas: até os 2 anos de idade, 
a atenção é controlada e dirigida por 
determinadas configurações de estímulos, 
não existindo controle voluntário por parte 
da criança. Entre os 2 e 5 anos, surge o 
controle voluntário da atenção. A criança já 
consegue concentrar-se de forma seletiva, 
em alguns aspectos da estimulação externa, 
mas sua atenção ainda é dominada pelas 
características mais centrais e salientes dos 
estímulos. É por isso que, de certa forma, a 

atenção da criança continua sendo dirigida 
para o exterior. 

A partir dos 6 anos ocorre uma mudança 
notável nesse aspecto. O controle da 
atenção passa a ser interno. A criança já 
é capaz de desenvolver estratégias para 
atender, seletivamente, aos estímulos que 
ela considera relevantes para a solução de 
determinados problemas, sejam ou não eles 
os aspectos mais centrais de estimulação 
externa. 

Neste trabalho, objetivamos apresentar  
os mecanismos da atenção, principais 
estudos relacionados sobre o tema e de que 
maneira o processo de ensino-aprendizagem, 
notadamente a partir do primeiro ciclo do 
ensino fundamental, é prejudicado pelo 
transtorno.

OS COMPONENTES DA 
ATENÇÃO

Com o intuito de se avaliar os diferentes 
componentes da atenção, a partir da 
década de 1980 foram desenvolvidos 
testes comportamentais. MUIR (1996, apud 
NABAS E XAVIER, 2004, p. 91), por exemplo, 
propôs a existência de três formas básicas 
de atenção:

•  Atenção sustentada: estado de atenção 
para detectar e responder a certas alterações 
específicas na situação de estímulos. Tarefas 
comportamentais usadas para investigar a 
atenção sustentada geralmente demandam 
que a atenção seja direcionada para uma 
fonte de informação por prolongados 
períodos de tempo. Nessas tarefas, a piora 
no desempenho ao longo do tempo indica a 
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perda ou instabilidade da concentração, um 
aspecto da atenção que parece relacionar-se 
à sua intensidade. 

• Atenção dividida: refere-se à 
necessidade de atender concomitantemente 
a duas ou mais fontes de estimulação, o que 
pode envolver tanto aspectos espaciais como 
temporais. A natureza da divisão da atenção 
não está clara, pois ainda não se sabe se 
ela envolve uma separação dos recursos de 
processamento de modo que cada um dos 
subcomponentes resultantes continuam 
a processar os estímulos críticos de cada 
tarefa em paralelo ou, alternativamente, se 
essa divisão ocorre no tempo. 

• Atenção seletiva: é a capacidade de 
direcionar a atenção para uma determinada 
porção do ambiente, ao passo que os demais 
estímulos à sua volta são ignorados. Tarefas 
envolvendo atenção seletiva tipicamente 
avaliam a resistência a algumas formas de 
distração e, portanto, requerem a focalização 
dos recursos de processamento em um 
número restrito de canais sensoriais. 

Diversos fatores influenciam a atenção 
seletiva: um som mais alto, um movimento 
diferente, um brilho, etc. A atenção filtra 
os estímulos; os estímulos ignorados não 
participam do processo de sensação e são 
descartados. 

Admite-se, ainda, que processos 
automáticos de captação da atenção sejam 
velozes e não requeiram controle por parte 
do sujeito, podendo, por isso mesmo, 
ocorrer concomitantemente a outros 
processamentos, com pouca interferência. 

Além disso, eles podem ser desencadeados 
prontamente de forma quase inevitável, por 

eventos inesperados no ambiente, mesmo 
que o sujeito não esteja, inicialmente, 
prestando atenção à fonte da estimulação. 

A obtenção e a permanência da atenção 
dependem de dois conjuntos de fatores: 
a característica dos estímulos e fatores 
internos do indivíduo, como a necessidade 
e objetivos. 

Os estímulos que provocam a desatenção 
podem se dividir em sensações físicas, como 
as visuais, as auditivas e as somáticas, ou 
psicológicas, como os devaneios. 

Indivíduos com TDAH são mais sujeitos 
a responder a estímulos que “embaralham” 
o uso da atenção voluntária, que 
envolve o direcionamento dos recursos 
de processamento para dada fonte de 
informação intencionalmente. 

Por outro lado, há estímulos que atraem a 
atenção a si. Normalmente, são aqueles que 
estão em conflito com a expectativa por serem 
inéditos, surpreendentes ou incongruentes. 
Não há um esforço consciente e voluntário no 
direcionamento da atenção, mas apenas uma 
reação de captura da atenção gerada pelo 
estímulo, denominada atenção automática.

PRINCIPAIS TEORIAS SOBRE 
ATENÇÃO

Em 1958, Boadbent propôs a Teoria do 
Filtro Atencional, que tem como elementos 
centrais a ideia de que os sistemas de 
processamento de informações têm 
capacidade limitada (NABAS E XAVIER, 
2004, p. 82). Por isso, os estímulos são 
filtrados de acordo com suas características 
especificadas previamente, e assim nem 
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todos as informações seriam processadas.  
A Teoria Atencional da Seleção da Resposta 

sugere que seleção para o processamento 
ocorre tardiamente, depois que todos os 
estímulos forem processados. Ao invés de 
considerar um canal de capacidade limitada, 
entende que há um sistema contendo um 
amplo número de estruturas centrais, ou 
mecanismos de classificação, que processam 
as informações independentemente de ter-
se prestado atenção a elas. A informação é, 
então, agrupada ou segregada e identificada 
ou categorizada por estes mecanismos 
perceptuais e discriminatórios. E tudo isto 
é influenciado pelo estado de alerta do 
indivíduo. Um ponto contrário a esta teoria 
foi apontado por Palmer, uma vez que 
não é possível selecionar apenas o que é 
importante antes de processar a informação. 

Como mediadora, temos a proposta de 
Treisman sobre um filtro seletivo com as 
mesmas propriedades descritas na teoria de 
Boadbent, mas neste caso, as mensagens não 
atendidas não seriam totalmente bloqueadas. 
Neste processo, o sistema atencional reduz a 
interferência de estímulos irrelevantes, sem 
prejuízo no processamento de estímulos 
relevantes (NABAS E XAVIER, 2004, p. 85).

OS MECANISMOS CEREBRAIS 
DA ATENÇÃO

Estudos revelaram o envolvimento de 
pelo menos três áreas no controle do 
direcionamento da atenção para estímulos 
visuais:  o córtex parietal posterior, os 
colículos superiores e o núcleo pulvinar do 
tálamo. Danos em qualquer uma das áreas 

podem provocar uma alteração na habilidade 
de direcional ou redirecionar a alteração 
visual encoberta. 

Os colículos superiores são responsáveis 
pelos movimentos oculares sacádicos, 
utilizados durante a leitura, por exemplo. 
Danos no mesencéfalo levam a uma perda 
transitória desses movimentos.  

O pulvinar do tálamo é o maior núcleo 
talâmico, ocupando aproximadamente dois 
quintos do volume do tálamo. Uma lesão 
nessa região causa dificuldade em engajar a 
atenção. 

O córtex parietal superior é responsável 
pelo processamento espacial alocêntico, 
atenção espacial e orientação. Danos nos 
lobos parietais não interferem na habilidade 
de engajar a atenção em determinado local, 
mas prejudica significativamente a inibição 
a atenção já direcionada. Esta estrutura, 
portanto, está envolvida no processo de 
desengajamento da atenção visual. 

FRACASSO ESCOLAR E TDAH

O TDAH é um dos responsáveis pelo 
fracasso escolar, mas a causa desse problema 
não é o transtorno em si, mas a falta de 
diagnóstico e a compreensão da patologia 
pelos professores. 

Crianças com TDAH do grupo desatento 
são constantemente estigmatizadas como 
“lerdas”, “avoadas”. As do grupo impulsivo 
são rotuladas como crianças-problema. Em 
quaisquer dos casos, esses alunos são fadados 
ao fracasso escolar se um atendimento 
especializado não for oferecido.

É no Ensino Fundamental que a TDAH é 
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diagnosticada. O tempo de aula é maior do 
que na Educação Infantil, e as exigências 
são maiores. Além disso, supõe-se que a 
criança atingiu um estado maturacional 
para enfrentar os desafios de frequentar o 
ambiente escolar e se comportar de maneira 
correta, isto é, permanecendo quieta, 
sentada e atenta. 

Segundo o parecer CNE/CES 365/2016, 
o TDAH não está incluído na categoria das 

deficiências, nem dos transtornos globais. 
Trata-se de um fenômeno multidimensional 
com reflexos comportamentais, emocionais 
e de aprendizagem, mas que não comporta 
alegações de caráter legal ou normativo que 
justifique o mesmo tratamento educacional 
dado às deficiências ou aos transtornos 
globais (BRASIL, 2016, p. 4)

Não sendo considerado uma deficiência, 
o TDAH enquadra-se nas “necessidades 
educacionais especiais”, conforme as 
Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001, 
p. 44). Por isso, exige “avaliação pedagógica 
no processo de ensino e aprendizagem, 
inclusive para identificação das necessidades 
educacionais especiais e a eventual indicação 
dos apoios pedagógicos adequados”. 

Quando esses “apoios pedagógicos 
adequados” não são ofertados pelos sistemas 
de ensino, os alunos com TDAH podem ter 
de optar por dois caminhos: a evasão escolar 
e a repetência. A dificuldade em acompanhar 
os colegas da classe, em compreender o 
conteúdo e mesmo a inadequação social 
podem influenciar para que a criança/
adolescente rejeite o ambiente escolar. 

Segundo o DSM-5,

Os limites entre normalidade e patologia 
variam em diferentes culturas com relação 
a tipos específicos de comportamentos. 
Os limiares de tolerância para sintomas ou 
comportamentos específicos são diferentes 
conforme a cultura, o contexto social e 
a família. Portanto, o nível em que uma 
experiência se torna problemática ou 
patológica será diferente. O discernimento 
de que um determinado comportamento é 
anormal e exige atenção clínica depende de 
normas culturais que são internalizadas pelo 
indivíduo e aplicadas por outros a seu redor, 
incluindo familiares e clínicos (AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p. 14).

Surge, da interpretação errônea dos limites 
entre a normalidade e a patologia, a nefasta 
medicalização de crianças, procedimento 
nem sempre adequado ou necessário 
para inibir um comportamento tido como 
patológico, e que algumas vezes faz parte 
apenas da estrutura psicológica do indivíduo, 
uma característica pessoal. 

Os resultados de estudos experimentais 
realizados com indivíduos hiperativos 
demonstram que os processos da atenção 
se encontram alienados. Por um lado, pode 
afirmar-se que essas crianças apresentam 
dificuldades para concentrar sua atenção 
durante períodos contínuos de tempo. 

Por outro, o processo de evolução não 
chega a ser controlado por estratégias 
internas, que ajudariam a se concentrar de 
forma seletiva nos aspectos pertinentes 
para a solução eficaz dos problemas; ao 
contrário, o processo de atenção continua 
sendo dirigido à estimulação externa. Essas 
dificuldades intensificam-se nas situações 
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da criança em seu grupo social, já que essas 
situações exigem atenção mais sustentada 
e seletiva para poderem manejar a grande 
quantidade de informação que essa situação 
gera para a criança. 

A atenção e a memória são fortemente 
interligadas. A memória é desencadeada por 
sinais, informações recebidas pelos sentidos, 
que despertam a atenção. Se esta não 
acontecer, a informação não ativa a memória.

Podemos compreender, então, que o 
treino da atenção deve começar muito 
cedo para que possam ocorrer garantias de 
condições de aprendizagens posteriores. 
Em algum grau, todos os tipos de atenção 
são adquiridos nos primeiros anos de vida, 
o ambiente físico e social podem fornecer 
condições para que essa aprendizagem 
ocorra. Todavia, a aquisição desse repertório 
básico vai variar em níveis de habilidade para 
cada pessoa, de acordo com o tipo de resposta 
da atenção (visual, auditiva, etc.), e de pessoa 
para pessoa, dependendo sempre da história 
de aprendizagem anterior. STAATS (1971, 
apud BENCZIK, 2000, p. 37) considera que, 
para aprendizagens posteriores ocorram, em 
muitas circunstâncias de treinos diferentes, 
é importante que certos estímulos controlem 
mais fortemente as respostas de atenção 
do que outros, por exemplo, uma criança 
que não foi treinada responderá de maneira 
diferente da esperada, portanto nenhuma 
aprendizagem nova ocorrerá. 

É importante fornecer treino específico 
da atenção, visando ao estabelecimento de 
controle da resposta mais relevante, para 
que ocorram aprendizagens posteriores. 

Como nosso sistema educacional ainda se 

baseia no que Focault chamou de “corpos 
dóceis”, com cada aluno sentado em seu 
lugar durante a maior parte do período, para 
o indivíduo com TDA predominantemente 
hiperativo/impulsivo torna-se penoso 
permanecer em sala de aula. Professores 
e equipe gestora, por sua vez, consideram 
problemática a permanência desse aluno na 
sala. 

Além disso, atividades repetitivas, 
maçantes, complexas e desinteressantes, as 
leituras extensas geralmente caracterizam as 
tarefas escolares. 

Para o aluno com TDAH, os métodos 
tradicionais de ensino não colaboram para 
que o processo ocorra de maneira satisfatória. 
Como sua atenção é facilmente “desviada”, 
a memória, importante componente para 
a aprendizagem, não cumpre sua função e 
todo o processo é comprometido. 

Se bem que houveram importantes 
avanços na área pedagógica, as mudanças 
propostas até então parecem ter tido como 
público-alvo o aluno modelo, que não 
apresenta nenhum tipo de dificuldade de 
aprendizagem. A configuração da sala de 
aula, por exemplo, pouco mudou. 

Se por um lado o tempo de cada aula 
aumentou, o número de aulas por dia 
aumentou e houve mudanças no currículo, 
continua, com raríssimas exceções, com o 
aluno tendo pouco espaço para participar 
ativamente dos processos. 

O resultado é que esses alunos podem 
ser erroneamente classificados como 
“deficientes intelectuais”, difíceis e tendem 
a ser ignorados ou desprezados pelos 
professores e colegas na sala de aula. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade é 
uma patologia neuropsicológica, que afeta decisivamente 
o indivíduo desde a infância. Como não apresenta 
características físicas óbvias, tem reconhecimento difícil por 
familiares e profissionais de educação. 

Tanto no âmbito cultural como educacional, o indivíduo 
com TDAH é prejudicado, já que muitas vezes as dificuldades 
de aprendizagem são atribuídas ao caráter, não incentivando 
uma investigação aprofundada que poderia resultar em 
tratamento adequado, seja por medicamentos, psicoterapia 
ou uma intervenção que poderia promover a permanência e 
o sucesso escolar de inúmeros alunos. 

A sociedade sempre privilegiou a educação escolar como 
forma de ascensão social. Atualmente, a exigência de inúmeras 
habilidades e competências, além do ensino superior, para 
ingressar ou manter um emprego torna os indivíduos com 
TDAH especialmente sujeitos ao fracasso social.

Por outro lado, há também a preocupante tendência a 
se recorrer a medicamentos para resolver os problemas 
escolares. Hoje existem comprimidos, pílulas e fórmulas 
para praticamente qualquer tipo de distúrbio, alguns dos 
quais poderiam ser tratados com psicoterapia ou uma mera 
mudança de atitude dos pais, educadores e gestores. 

Os determinantes do sucesso ou fracasso escolar e social 
já foram considerados como parte da carência cultural de 
algumas camadas sociais, ou como fatores raciais e até mesmo 
familiares. Os avanços científicos permitiram compreender o 
funcionamento de áreas do cérebro ligadas à atenção que 
não estão propriamente relacionadas às questões expostas 
acima.

Sem o acompanhamento psicopedagógico adequado, 
o futuro acadêmico e social desses alunos está fadado ao 
fracasso.
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OS NOVOS DESAFIOS DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: NAs novas funções para a educação infantil devem estar associadas a padrões 
de qualidade. Essa qualidade advém de concepções de desenvolvimento que consideram 
as crianças nos seus contextos sociais, ambientais, culturais e, mais concretamente, nas 
interações e práticas sociais que lhes fornecem elementos relacionados às mais diversas 
linguagens e ao contato com os mais variados conhecimentos para a construção de uma 
identidade autônoma. A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as 
crianças que a frequentam, indiscriminadamente, elementos da cultura que enriquecem 
o seu desenvolvimento e inserção social. Cumpre um papel socializador propiciando o 
desenvolvimento da identidade das crianças, por meio de aprendizagens diversificadas, 
realizadas em situações de interação. O jogo ou o brinquedo é um meio importante no 
desenvolvimento e na aprendizagem da criança, pois o fator de comunicação é mais amplo 
do que a linguagem visto que propicia o diálogo entre pessoas de culturas diferentes. Cabe 
ao ambiente ser um lugar atraente, com espaços abertos que possibilite a criança correr 
pular, saltar, balançar explorar todo meio que o cerca. Ao professor, cabe orientar a criança, 
dando-lhe oportunidades de descobrir, criar com espontaneidade suas atividades no ato de 
brincar com a imaginação para que desde pequeno, a criança consiga ir se preparando para 
a vida.

Palavras-Chave: Cultura; Social; Família; Brincar; Formação.
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INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo 
estimular o educador a motivar as 
crianças no  ensino aprendizagem 
e a desenvolver a linguagem 

utilizando-se de jogos e brincadeiras, com 
conteúdo criativo, que possibilitem sempre 
novas aprendizagens. A importância do  
caráter lúdico nas atividades musicais 
planejadas pelo educador, que devem 
estar presentes sempre. A formação global 
da criança deverá estar colaborando 
no desenvolvimento dos processos de 
construção do conhecimento, sensibilidade, 
criatividade, sociabilidade e gosto artístico. 
O atendimento às crianças de zero a cinco 
anos. 

A partir de então, a educação infantil 
em creches e pré-escolas passou a garantir 
a obrigatoriedade, pois é dever do Estado 
e um direito da criança. Portanto pode ser 
explicitada as mudanças da Educação Infantil 
e a formação do professor durante toda a 
evolução da sociedade. 

A história da Educação Infantil na idade 
contemporânea justifica a formação do novo 
educador e a sua preparação para o novo 
milênio. A Educação Infantil surgiu com um 
caráter de assistência a saúde/ preservação 
da vida, não se relacionando com o fator 
educacional. Ela foi marcada por diferentes 
concepções e tendências pedagógicas, 
uma delas, de caráter principalmente 
assistencialista, enfatiza os cuidados físicos 
com a criança, não se preocupando com os 
outros aspectos do seu desenvolvimento, 
entre eles sua capacidade de interagir como 
da aprendizagem.

A educação infantil tem recebido certa 
atenção na sociedade sendo garantida 
por lei. Como está garantida pela Lei 
Orgânica dos Municípios, pela atual LDB 
n° 9394/96 instauraram a estes últimos, 
responsabilidades sobre a educação Infantil.

Um dos avanços mais significativos 
trazidos pela nova Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional foi à incorporação do 
conceito de Educação Básica. Ao reunir, sob 
um único conceito, as etapas da Educação 
Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio, a lei quis garante que todo o cidadão 
brasileiro  tem direito a uma escola de 
qualidade, desde a Educação Infantil até o 
Ensino Fundamental obrigatório de nove 
anos e também ao Ensino Médio. Assim 
a educação básica se converte em direito 
da cidadania, e esse, por sua vez, reporta-
se a uma educação escolar com padrão de 
qualidade.

Os estudos contemporâneos bem como  
os últimos relatórios das agências 
internacionais sobre educação e infância 
apontam para a necessidade de que as 
instituições de educação infantil incorporem 
de maneira integrada as funções de educar 
e cuidar, não mais diferenciando nem 
hierarquizando os profissionais e instituições 
que atuam com as crianças pequenas e/ou 
aqueles que trabalham com as maiores.

Educar implica, portanto, propiciar através 
de diferentes atividades pedagógicas, do 
lúdico, das brincadeiras e aprendizagens 
orientando o desenvolvimento das 
capacidades infantis de relação interpessoal, 

A LEGISLAÇÃO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
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de ser e estar com os outros em uma atitude 
básica de aceitação, respeito e confiança, 
bem como o acesso, pelas crianças, aos 
conhecimentos mais amplos da realidade 
social e cultural.

Essas concepções sobre infância são 
chamadas de construções sociais, que 
consolidam a história e a cultura nos diferentes 
contextos produzidos pela sociedade como 
etnias, classe sociais, gênero e condições 
socioeconômicos das quais as crianças se 
encontram reproduzindo uma nova cultura 
e um cidadão consciente dos seus direitos 
e deveres. No entanto as crianças nascem 
em uma cultura em que se clique, inserindo-
se o aluno em um universo de tecnologia. A 
escola tem como base ministrar nos dia de 
hoje o ensino representativo que atualize 
a criança, de acordo a interação social 
vivida dentro de uma tecnologia do clique 
não da para desconsiderar a importância 
da interação da criança com os  jogos 
tecnológicos  e  o brincar. Hora as novas 
tecnologias da informação e da comunicação 
são responsáveis pelas transformações do 
ensino e do desenvolvimento escolar, pois as 
crianças hoje começam a manusear celulares, 
jogos de forma lúdica e interativa. E como 
não concordar com essa interação? Pode-se 
lamentar que a defesa de novas tecnologias 
enfaticamente retransmitidas pelos os meios 
de comunicação insistiu com frequência as 
pessoas abertas, no maior desenvolvimento 
humano já visto para novas crianças e jovens 
que interagem no fazer com a tecnologia às 
vezes fica difícil, para distinguir o brincar 
com a ludicidade e a praticidade tecnológica.

É evidente que o progresso das tecnologias 

oferece novos campos de desenvolvimento 
a essas competências fundamentais e 
sem duvidas, aumenta o alcance das 
desigualdades no domínio das relações 
sociais, da informação e do mundo. Extraiu 
dai uma consequência paradoxal: preparar as 
crianças para uma nova tecnologia e um novo 
rumo de crescimento do desenvolvimento 
da criança, atingir mais plenamente os 
mais ambiciosos objetivos da escola. ( 
PERRONOUD, 1998, p.28).

No entanto é visto que não se pode 
usar a mesma metodologia na escola  
contemporânea da forma que se usava na 
escola anterior, levando em conta o avanço 
da tecnologia que se reproduz nos jogos e 
brinquedos assim a escola está atingindo 
seus objetivos de atender e desenvolver 
as habilidades e competências dos alunos 
proporcionando-os maior atenção, 
concentração, raciocínio logico e alcançar o 
aprender com prazer.

Na educação infantil são grandes os 
desafios que se apresentam justamente no 
sentido de incluir todas s crianças de acordo 
a faixa etária respeitando a pluralidade 
cultural dentro de uma politica de avaliação 
de educação básica sem desconsiderar as 
suas especificidades. Para tanto, é preciso 
buscar a coerência entre a educação infantil 
e os modelos avaliativos pensados, com esse 
proposito, o grupo de trabalho elaborado 
como um documento que é o regimento 
da escola de educação infantil faz-se as 
seguintes recomendações: criar uma cultura 
de avaliação participativa, associada à 
definição de um conjunto de indicadores que 
cabe divulgar amplamente os padrões de 
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qualidade da educação infantil assegurando 
sistematicamente o envolvimento e o 
desenvolvimento das crianças dentro de uma 
perspectiva educacional. Para garantir uma 
educação infantil de qualidade é necessário 
que crie uma organização temporal, espacial, 
física para um ambiente capaz de se 
desenvolver a interação e a ludicidade.

CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA
As concepções de educação infantil 

no século XXI são construções sociais, 
historicamente representadas e socialmente 
consideradas cultura que nos consolida 
diferentes contextos os quais são produzidos 
a partir de uma múltipla e variável e etnia 
cultural e social, que consideravelmente 
as crianças fazem parte. Considerando 
todos esses elementos e as suas relações 
com a imagem de criança construída no 
tempo e no espaço historicamente afirma-
se uma múltipla infância vista no decorrer 
do tempo histórico. Dessa forma, considera 
que a concepção de Educação Infantil hoje 
é revelada, sobretudo na forma como as 
instituições infantis se organizam, tempo, 
espaço, materiais, relações e currículo para 
construção de um trabalho pedagógico que 
considere a criança um ser completo, ou 
seja, a criança como pessoa capaz, que tem 
direito e deveres especialmente a ser levada 
a sério para que ela possa desenvolver suas 
habilidades e competências como um sujeito 
potente socialmente competente para 
participar dos seus direitos sociais e culturais. 
A Educação Infantil pode ser observada por 
meio de expressão e da manifestação das 

diferentes linguagens e diferentes modos de 
agir de pensar de construir seus saberes de 
olhar para o mundo.

Considera-se (as) os (as) profissionais da 
Unidade de Educação Infantil são educadores 
(as) porque contribuem para a formação 
e crescimento das crianças, cuidando e 
educando-as. O (a) educador (a) da infância 
deve ter um papel fundamental como 
“observador participativo”, que intervém para 
oferecer, em cada circunstancia os recursos 
necessários à atividade infantil, de forma a 
desafiar, promover interações, despertar 
curiosidades mediar conflitos garantir 
a realização, e experimento, tentativas, 
promover acesso a cultura possibilitando 
que as crianças construa culturas infantis”. 
(BRASIL, 2009, p. 57).

Portanto pode-se dizer que o professor é 
visto como mediador e propagandista dessa 
modalidade de ensino uma vez que garanti o 
cuidar e educar e organizar suas atividades 
de interação promovendo estimulo as 
experiência e os experimento acessível à 
cultura social, possibilitando a criança uma 
cultura infantil prazerosa e desafiadora.

O cotidiano da educação infantil consiste 
na interação entre a criança e as adultas ideias 
e experiências que acontecem em diferentes 
ambientes e momentos, consolidando um 
fazer pedagógico que deve primar pelo 
respeito às crianças e suas limitações. Nessa 
perspectiva as brincadeiras e as interações 
destacam-se sobre as ações pedagógicas, 
levando em contas as experiências e cultura 
das crianças. A brincadeira, dançar e cantar são 
atividades básicas de grande fundamento no 
desenvolvimento da criança, pois tem como 
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objetivo desenvolver o sistema linguístico 
da criança a coordenação motora de forma 
plena. A criança precisa desses estímulos 
para associar a brincadeira com suas ações. 
É importante entender como cada atividade 
contribui para o desenvolvimento das 
crianças e o desempenho dos trabalhos das 
crianças com segurança e propriedade.

Ambas as instituições-familiar e escolas- 
estão enraizadas em indenidades sociais, 
éticas, culturas e religiosa. Portanto, a 
convivência produtivas com os padrões 
e valores familiares e comunitários na 
instituição de educação infantil é necessária 
para manter relações que discutam e reflitam 
sobre as indenidades e as diversidades das 
crianças (BRASIL, 2009, p. 33) 

Portanto as ações educativas entre as 
famílias e as instituições são vista como um 
trabalho compartilhado e responsável. É de 
grande relevância a participação da família 
no trabalho pedagógico da escola, pois 
possibilita maior interação entre o adulto e 
a criança aumentando a contribuição para 
o seu desenvolvimento. Garantindo assim, 
a efetiva participação, da família em busca 
de uma convivência produtiva e efetiva.  
Esse desafio tem como objetivo formar as 
praticas sociais, e como também um jeito que 
possam decifrar o sistema de leitura verbal, 
dessa forma o leitor escolhe seu material 
em busca da solução de problemas que 
devem enfrentar: Ex: ler para uma criança 
dormir, todas as leituras infantis devem ser 
prazerosas e curtas selecionar com critérios 
pensando em quem vai ouvi-las assumir uma 
posição própria frente a criança. Contribuição 
da família na comunicação e na leitura de 

livros infantis para o desenvolvimento da 
criança gradativamente em momentos 
diversos, principalmente na hora do sono da 
criança. Essa leitura ela tende a garantir, o 
dialogo a afetividade, e desenvolvimento da  
linguagem oral criando espaço para a criança 
interagir em outros espaços como: na escola, 
na rua, entre os colegas. Também garante o 
espaço sócio educativo, individual e coletivo, 
entendendo como um sistema da vida social 
que é construído por grupos sociais, de 
acordo com os interesses envolvidos.

A interação da família é um valor que 
perpassa todo o período de permanência 
das crianças nos EMEI, EMEBS, CEI, CEII, 
CEMEI, quando conjuntamente todos os 
atores envolvidos.

PERFIL DO EDUCADOR DA 
EDUCAÇÃO INFANTI

Por algum tempo, o perfil do professor 
de Educação Infantil estava relacionado 
ao modelo idealizado da mulher como 
naturalmente apta a cuidar de e a educar 
crianças pequenas. É visto que essa  
concepção está objetivada no feminismo 
do magistério e, mais especificamente, 
da Educação Infantil hoje na idade 
contemporânea pode-se dizer que os 
estudiosos estão mudando sua concepção 
sobre a Educação Infantil alguns autores têm 
enfatizado cada vez mais a complexidade 
que envolve o trabalho nesse segmento.

A diversidade das situações educativas 
que emerge no contexto da Educação 
Infantil tem direcionado a necessidade de 
uma formação que contemple as 
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especificidades da educação nessa fase 
da vida. Sobre isto, o autor assinala que o 
trabalho com a criança pequena implica em 
alguns princípios considerados que a criança 
como principal protagonista da Educação 
infantil, indissocibiliza do cuidar e do educar 
dentro do feminismo, pois a criança é sempre 
uma criança independente de gênero que 
merece a atenção de educadores que tenha 
entendimento e perfil de um projeto politico 
pedagógico que venha viabilizar o acesso aos 
bens culturais, construídos pela humanidade. 
Aspectos, saberes e experiências  
específicas que evidenciam a importância 
de se discutirem quais domínios devem 
ser contemplados na formação desses 
profissionais. Essa necessidade de formar 
profissionais para o desempenho de tais 
tarefas da educação Infantil, essas tarefas 
eram exclusivamente realizadas por 
mulheres, pois os docentes que atuavam 
nessa concepção encontravam muitos 
obstáculos no cotidiano. A concepção de 
educação infantil como extensão da família 
tem se enfraquecido dia após dia na idade 
contemporânea isso porque as noções 
básicas garante que os docentes desse 
segmento façam uso do conhecimento do 
senso comum e necessita de um grande 
conhecimento pedagógico, psicológico, 
ético e afetivo. Que embase iam-se de varias 
teorias, é preciso enfatizar que a educação 
infantil nos primeiros anos de vida consiste 
em um dos principais alicerces de construção 
de um sujeito completo dentro dos seus 
aspectos cognitivo, psicológico e emocional. 

A definição de um perfil para o 
professor da educação infantil é um dos 

aspectos primordiais a ser considerados 
na consolidação de uma identidade para o 
seguimento. Historicamente esse profissional 
foi denominado de muitas maneiras, com 
as deferentes responsabilidades e níveis 
de escolaridade. De acordo com Aquino 
para demarcar uma epistemologia de 
saber docente é preciso reconhecer a 
especificidade que caracteriza o trabalho 
desenvolvido em instituições como creche e 
pré-escolas. Por epistemologia, entende-se o 
conceito de estudos do conjunto dos saberes 
utilizado realmente pelos os profissionais 
em seu espaço de trabalho cotidiano para 
desempenhar todas as suas tarefas. (Aquino, 
2005, p. 1)

Portanto essa perspectiva de Educação 
Infantil implica em uma nova compressão do 
perfil do professor, que reflete sua pratica, 
que pesquisa para poder construir um novo 
conhecimento compartilhado entre as 
crianças  e suas famílias as quais trabalha, 
como também entre eles e as crianças isso 
envolve um processo de sustentação de 
relações interpessoais e da cultura que a 
criança traz consigo, que se dá por meio 
da criação de ambientes e situações que 
promovam desafios e questionamento sobre 
o desenvolvimento da criança em todos seus 
aspectos.
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Maria Eliete De Souza Lima

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir o estudo deste artigo foi possível perceber a 
importância da regulamentação da Lei de Diretrizes e bases 
9394/96 que garante a Educação infantil como a primeira 
etapa da educação Básica com os conceitos de cuidar, educar 
e formar cidadãos do futuro com qualidade, capaz de executar 
ações atitudinais. Esse estudo é resultado de uma reflexão 
realizado a partir dos trabalhos educativo contemporâneo 
e tradicional que mostram a diferença incorporada sobre a 
tecnologia e a desafios contribuições para o desenvolvimento 
das crianças. Relevante dizer a importância da organização 
da instituição da educação infantil para o desenvolvimento 
cognitivo interativo e social. 

Essa pratica inovadora da tecnologia contribui para que 
o aluno seja incluído em uma cultura lúdica facilitando 
o desenvolvimento de suas habilidades como: cantar, 
dançar movimentar-se desenvolvendo assim o seu sistema 
linguístico dentro de uma cultura avaliativa e didática 
interagindo família e instituição dentro do mesmo espaço. 
Este desafio é para garantir a importância da relação familiar 
junto à escola e o desenvolvimento da criança.

As afirmações exposta no texto apontam também para o 
perfil dos profissionais de Educação Infantil, neste aspecto 
deve ser considerado a instituição, e a aprendizagem das 
crianças em construir o seu espaço, desenvolvimento e a 
interação com o meio. Permitirá que a Unidade educacional 
se organize e se avalie e que os docentes revejam suas 
praticas. 
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OS PARÂMETROS CURRICULARES 
NACIONAIS E A EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR
RESUMO: Educação Física contempla múltiplos conhecimentos produzidos e reproduzidos 
pela sociedade a respeito do corpo e do movimento. O presente artigo visa analisar os 
conteúdos curriculares na abordagem da cultura corporal referenciada nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) do ensino fundamental, de modo que as práticas pedagógicas 
ampliem, contemplem o contexto histórico e social do aluno, desenvolvendo atitudes críticas 
e reflexivas de suas práticas. Pode-se inferir que a educação física escolar, na perspectiva 
cultura corporal contribui para a formação integral do aluno, favorecendo conhecimento 
organizado, crítico e autônomo da sociedade. A pesquisa é idealizada na proposta de revisão 
bibliográfica, utilizando para isto livros, revistas, artigos científicos, sites e informativos 
especializados na área. 

Palavras-Chave: Cultura Corporal; Educação Física; Parâmetros Nacionais Curriculares.
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INTRODUÇÃO

Atualmente, vive-se um momento em que 
a escola não está vinculada apenas à sala de 
aula, uma vez que, objetiva-se a formação do 
aluno para o exercício da cidadania, com uma 
visão crítica da sociedade. Este sendo o papel 
da educação, o mesmo passa a ser o papel da 
educação física que deve proporcionar novas 
vivências e explorações de práticas corporais, 
ampliando os saberes e os conhecimentos 
dos alunos sobre os elementos que compõem 
a cultura corporal. Ou seja, a educação física 
que é um componente curricular obrigatório 
no ensino básico que deve, entre outros 
objetivos, desenvolver a autonomia do aluno 
(BRASIL, 2003).

Assim, as atividades desenvolvidas em aula 
devem desenvolver algum tipo de reflexão, 
para isso requerem uma metodologia 
inovadora e criativa, ao contrário do que 
víamos na educação física escolar tradicional.

Percebe-se que a educação física, que 
antes havia um caráter esportista, focado 
no rendimento e nas habilidades dos 
alunos, hoje essa possui novas tendências 
e metodológicas, com a necessidade sim 
de trabalhar e ampliar a cultura corporal de 
movimento. Trazendo um novo significado 
para as aulas de educação física escolar. 

A educação física escolar possui inúmeras 
abordagens pedagógicas que foram 
desenvolvidas ao longo das últimas décadas, o 
saber: Construtivista-Interacionista, Crítico-
superadora, Sistêmica, da Psicomotricidade, 
Crítico-emancipatória, cultural, dos jogos 
cooperativos, da saúde renovada e a dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (DARIDO, 

2003). Dentre elas, uma das abordagens 
que está em consonância com o objetivo 
educacional vigente, é a dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs).

De acordo com os PCNs de Educação 
Física, a cultural corporal de movimento é 
o objeto de estudo da disciplina que deve 
ser trabalhada ao longo de todo o ensino 
fundamental, com o objetivo de garantir 
o acesso dos alunos às práticas da cultura 
corporal, contribuir para a construção de 
um estilo pessoal de exercê-las e oferecer 
instrumentos para que sejam capazes de 
apreciá-las criticamente (BRASIL, 1997, p. 
24).

Para tal intento, o documento sugere 
o trabalho com três blocos de conteúdo: 
conhecimento sobre o corpo; esportes, 
jogos, lutas e ginásticas; atividades rítmicas 
e expressivas (BRASIL, 1997).

Deste modo, questiona-se: Como 
a educação física escolar deve ser 
desenvolvida segundo a abordagem dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais? Assim, 
o objetivo deste trabalho é compreender 
como a educação física escolar deve 
ser desenvolvida segundo a abordagem 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs), refletindo sobre a aplicação e o 
entendimento da mesma na escola. Esta 
pesquisa justifica-se, ao compreender a 
disciplina de educação física escolar sob a 
perspectiva de formação para a cidadania 
e com a inserção dos elementos da cultural 
corporal como necessária para orientação 
dos professores em suas ações, em uma 
perspectiva de oferecer subsídios para que 
as aulas sejam mais eficientes e atendam aos 
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objetivos educacionais vigentes.
Deste modo, será realizada uma pesquisa 

do tipo de revisão bibliográfica em que serão 
consultados, livros, artigos, revistas, leis e 
documentos oficiais.

Assim, será apresentada a cultural 
corporal enquanto conteúdo da educação 
física escolar para então apresentar os 
procedimentos pedagógicos necessários 
para a sua inserção no âmbito escolar de 
acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs).

CULTURA CORPORAL 
ENQUANTO CONTEÚDO DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

A disciplina de educação física não se 
constitui apenas no desenvolvimento 
de habilidades motoras, e tampouco em 
fundamentos esportivos. Esta disciplina 
apresenta uma somatória de conteúdos 
que vão além da competência motora, 
desenvolvendo características morais, 
afetivas, sociais, cognitivas e culturais.

De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (Brasil, 1997) é importante e 
imprescindível que o professor garanta a 
vivência e a experiência de práticas corporais 
pelo movimento, a cultura corporal.  Soares 
et.al. (1992) refere-se a importância da 
cultura corporal com base nas produções 
que o homem veio produzindo ao longo da 
história que, fora criada e produzida pelo 
homem.

Cultura que pode ser compreendida de 
diversas formas. Daolio (2004) afirma que:

Cultura é o principal conceito para 
a educação física, porque todas as 
manifestações corporais humanas são 
geradas na dinâmica cultural, desde 
os primórdios da evolução até hoje, 
expressando-se diversificadamente e com 
significados próprios no contexto de grupos 
culturais específicos (DAOLIO, 2004, p. 09).

 A cultura pode ser definida e percebida 
como aquisições em sociedade pelo homem, 
como hábitos, costumes, crenças, leis e 
moralidade, partindo de pressupostos 
complexos de informação (LARAIA, 2006).

Sendo necessário que a disciplina educação 
física atendesse as necessidades e diferentes 
realidades encontradas no país. “O conceito 
cultura corporal sendo os conhecimentos 
e representações que se transformam 
ao longo do tempo. Ressignificadas, suas 
intencionalidades, formas de expressão e 
sistematização” (BRASIL,1998 p. 28)

O fato de a educação física escolar, em 
alguns casos, relacionar-se apenas com 
o desenvolvimento motor dos alunos ou 
por desenvolver apenas práticas de lazer 
e recreação, sugerindo em contrapartida, 
o desenvolvimento de práticas que 
compreendam o aluno em sua dimensão 
cultural (DAÓLIO, 2004).

De acordo com Brasil (1997 p. 23) “o ser 
humano sempre foi produtor de cultura: Sua 
história é uma história de cultura, na medida 
em que tudo o que faz está inserido num 
contexto cultural, produzindo e reproduzindo 
cultura”.

As aulas de educação física devem 
propiciar ao alunado a cultura corporal do 
movimento como a prática das diversidades,  
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considerando a formação integral do aluno e 
não apenas determinadas competências.

Os Parâmetros Nacionais Curriculares 
(PCNs) apresentam algumas competências 
e habilidades que constituem a cultura 
corporal, a qual o professor deve desenvolver 
em suas aulas. Sendo, por exemplo, 
promover autonomia dos alunos, conhecer 
diversas formas de se expressar, aprender a 
ser reflexivo, com relação as suas escolhas 
em relação a cultura corporal do movimento, 
reconhecer as diferentes linguagens, 
interpretar as diferentes culturas corporais e 
disseminá-las (BRASIL, 1999).

Pode-se encontrar este conceito 
permeando todos os três blocos da educação 
física, interagindo, refletindo, criando e 
recriando o que aprende mediante a sua 
linguagem corporal, aprendendo de maneira 
crítica e reflexiva de suas aprendizagens.

Ampliar o aprendizado do aluno com 
vistas à um olhar crítico para sua produção 
e reprodução de cultura por meio dos 
diferentes conteúdos apresentados nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 
da educação física: esportes, jogos, lutas, 
ginásticas, atividades rítmicas e expressivas.

Portanto, a prática pedagógica da educação 
física deve contemplar os conteúdos nos mais 
diferentes aspectos sendo eles históricos, 
sociais, técnicos éticos, fisiológicos, culturais 
e políticos. Favorecendo que os alunos 
aprendam diferentes formas de aprendizado 
por meio de um olhar cultural e corporal do 
conteúdo. (PINTO, SILVEIRA, 2001).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) são um referencial teórico que busca 
a reflexão sobre os conteúdos curriculares 

em nível Nacional, Estadual e Municipal, 
norteando de maneira pedagógica a parte 
prática do docente, formas e meios a 
adequação do planejamento com vistas no 
projeto político pedagógico da escola para 
que este seja concretizado.

A proposta para a educação física neste 
documento traz a importância da escola na 
formação dos alunos:

- participar de atividades corporais 
adotando atitudes de respeito mútuo;

- dignidade e solidariedade;
- conhecer, valorizar, respeitar e 

desfrutar da pluralidade de manifestações 
da cultura corporal;

- reconhecer-se como elemento 
integrante do ambiente, adotando hábitos 
saudáveis relacionando-os com os efeitos 
sobre a própria saúde e de melhoria da saúde 
coletiva;

- conhecer a diversidade de padrões de 
saúde, beleza e desempenho que existem nos 
diferentes grupos sociais, compreendendo 
sua inserção dentro da cultura em que são 
produzidos, analisando criticamente os 
padrões divulgados pela mídia;

- reivindicar, organizar e interferir no 
espaço de forma autônoma, bem como 
reivindicar locais adequados para promover 
atividades corporais de lazer (BRASIL, 1998, 
p.63).

 Com base nos objetivos apresentados 
neste documento entende-se que a 
educação física pode possibilitar a formação 
integral do aluno, nos quais contemplam 
vários conhecimentos produzidos, por meio 
de práticas corporais, que o aluno entenda 
seu próprio corpo relacionando com seu 
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meio físico e cultural:
Os conhecimentos anatômicos, 

fisiológicos, biomecânicos e bioquímicos que 
capacitam à análise crítica dos programas de 
atividade e o estabelecimento de critérios 
para julgamento, escolha e realização de 
atividades corporais saudáveis (BRASIL, 
1998, p. 68 apud SOUZA e FAVERO 2010, 
p.01).

É direito de todos o acesso aos mais 
variados conteúdos e capacidades ao 
qual a disciplina de educação física pode 
desenvolver, também ao entendimento 
do homem como produtor cultural, este 
aluno que é capaz de produzir, reproduzir e 
transformar a cultura ao qual está. E preparar 
o aluno para as constantes mudanças na 
sociedade que o constitui.

Mediante esta abordagem dentro da 
disciplina educação física, que traz em 
consideração as vivências corporais e o 
caráter social que a educação física possibilita, 
transmitindo e ensinando conhecimentos 
que mudem a realidade social ao qual está 
inserido (DAÓLIO, 2004).

PROCEDIMENTOS 
PEDAGÓGICOS NECESSÁRIOS 
PARA SUA INSERÇÃO NA 
ESCOLA, DE ACORDO 
COM OS PARÂMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS

É notório a condição humana de 
automatização de movimentos corporais, 
desde os mais simples até os mais complexos. 

Tais condições são construídas com base de 
suas vivências motoras adquiridas e ao longo 
do tempo, aperfeiçoadas. O aperfeiçoamento 
das aprendizagens das práticas da cultura 
corporal, ao longo do tempo são ampliadas e 
aperfeiçoadas de acordo com a necessidade 
de cada pessoa. (BRASIL, 1997).

Os conteúdos da aprendizagem são 
classificados em três categorias: conceitual, 
procedimental e atitudinal. Essa divisão 
permite que ocorra uma identificação mais 
profunda das intenções educativas e são 
utilizadas como uma forma de observar 
claramente as diferentes dimensões que 
interferem nas aprendizagens, permitindo 
uma análise de forma global que envolve a 
diferenciação da abordagem metodológica 
(BRASIL, 1998).

Entende-se que o aluno tem diferentes 
possibilidades de aprender, não somente em 
seu aspecto motor, mas também o social, 
afetiva, cognitiva afim de que o aluno possa 
ampliar seu olhar crítico e reflexivo de sua 
realidade. Refletir sobre a qualidade e a 
quantidade de experiências que a própria 
unidade escolar tem a oferecer, relacionando 
o meio sociocultural ao qual os alunos estão 
inseridos. Hoje os meios de comunicação 
trazem uma série de informações, muitas 
vezes, com falsas necessidades, mitos, ideias 
de beleza e bens de consumo.

 Está aí a necessidade de ensinar aos 
estudantes um olhar mais crítico sob o 
mundo ao qual está inserido, conhecer as 
diversidades dos mais diferentes grupos, 
compreender sua importância dentro da 
cultura e suas ações e a relação delas com 
suas experiências. São dadas à educação 
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física novos objetivos sobre a sua prática 
pedagógica.

A Educação Física deve assumir a 
responsabilidade de formar um cidadão 
capaz de posicionar-se criticamente diante 
das novas formas da cultura corporal de 
movimento... A Educação Física enquanto 
componente curricular da Educação Básica 
deve assumir então uma outra tarefa: 
introduzir e integrar o aluno na cultura 
corporal de movimento, formando o cidadão 
que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-
la (BETTI e ZULIANI, 2002, p.75).

Formar o aluno, com base na abordagem 
crítico-social, estudos de conteúdos 
pertinentes a sua realidade, relevantes e 
juntamente com a reflexão valendo-se de 
suas intenções e entendimentos da sua 
própria cultura, ampliando os valores éticos 
para seu meio de convívio social.

O professor pode problematizar uma série 
de conteúdos, estimulando várias maneiras 
de pensar e refletir sobre o mesmo, criando 
possibilidades. Proporcionar ao educando 
competências e habilidades de posicionar-se 
crítica e reflexiva perante os conteúdos que 
foram desenvolvidos em aula:

Esta concepção se preocupa com a 
contextualização das atividades expressivas 
e corporais durante as aulas, aproximando-
se da realidade dos sujeitos por meio das 
manifestações culturais, simbólicas, do 
corpo e do movimento, a fim de vivenciar, 
compartilhar, desenvolver e transformar 
suas práticas corporais que caracterizam 
o processo de ensino-aprendizagem 
(BARBOSA, 2013, p. 283).

Sendo assim, o objetivo da educação 

física colabora para uma prática inclusiva e 
desafiadora. Ligados a democratização do 
ensino, busca pela autonomia, que busque:

Os princípios da inclusão, da diversidade, 
da preservação e da disseminação cultural, 
às vivências diferenciadas de práticas 
corporais, à autonomia e à formação crítico-
reflexiva de suas ações na esfera da saúde e 
do lazer. (BARBOSA, 2013, p. 283).

Com essa metodologia que traz a 
importância do movimento entrelaçada 
com a cultura corporal, que irá desenvolver 
componentes importantes para a sociedade, 
objetivo da disciplina que é de educar o 
aluno, ampliando sua visão crítica de si e do 
mundo.

Desta forma a disciplina propicia o 
desenvolvimento global do aluno, referindo-
se práticas e conhecimentos corporais, ações 
significativas importantes para a sua vida, de 
modo que possam integrar a corporeidade 
e o movimento à cultura corporal, isto “[...] 
implica, portanto, uma atuação intencional 
sobre o homem como ser corpóreo e 
motriz, abrangendo formas de atividades 
físicas, como a ginástica, o jogo, a dança e o 
desporto” (GONÇALVES, 1997, p. 134, apud 
BARBOSA, 2013, p. 283).

Dentro das práticas pedagógicas amplia-
se a filosofia educacional de conteúdos 
que trazem a reflexão e transformações da 
sociedade, traz a importância de desenvolver 
conteúdos democráticos dos valores éticos e 
solidários (PINTO; SILVEIRA, 2001).

Trabalhar de forma sistemática os 
conteúdos a educação física, juntamente com 
os conceitos, atitudes e procedimentos para 
que o aluno seja capaz de pensar, agir e refletir 
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sobre suas capacidades. Ou seja, na prática 
pedagógica da cultura corporal os conteúdos 
devem ser trabalhados nos mais variados 
aspectos: históricos, sociais, técnicos, éticos, 
filosóficos, políticos e culturais. De forma 
que os alunos possam entender criticamente 
e visualizar possibilidades de aplicações 
destes conteúdos (PINTO; SILVEIRA, 2001).

Nota-se a importância de trabalhar os 
conteúdos da educação física de forma 
que possa ampliar a bagagem cultural do 
aluno. De acordo com Libâneo (1985, p.39) 
“os conteúdos são exteriores ao aluno que 
devem ser assimilados não simplesmente 
reinventados”.

O jogo na educação física deve possibilitar 
a maior quantidade de repertório motor do 
educando. Trabalhando com estratégias, 
o coletivo e a resolução de problemas 
(SOARES, et al., 1992).

Oliveira (2004) explica que é no jogo 
que se discutem regras e estratégias, o que 
for decidido todos devem seguir, ou seja a 
democracia, como explica. O jogo, como 
ferramenta, é a forma mais simples e natural 
para o desenvolvimento do sentimento de 
trabalho em grupo.

Os autores Huizinga e Caillois (1967, p. 42 
apud Kishimoto, 1999, p.114 apontam como 
características do jogo:

A liberdade de ação do jogador, a 
separação do jogo em limites de espaço 
e tempo, a incerteza que predomina o 
caráter improdutivo de não criar nem bens 
nem riqueza e suas regras, a criança ao 
brincar não está preocupada em habilidades 
motoras, aquisição de conhecimentos, ela 
simplesmente brinca sem se preocupar.

Outro conteúdo a ser desenvolvido na 
educação física é o esporte. De acordo 
com os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs):

Considera-se esporte as práticas em que 
são adotadas as regras de caráter oficial e 
competitivo, organizadas em federações 
regionais, nacionais e internacionais que 
regulamentam a atuação amadora e a 
profissional. Envolvem condições espaciais e 
de equipamentos sofisticados como campos, 
piscinas, bicicletas, pistas, ringues, ginásios 
etc. (BRASIL, 1998, p.70).

 Muitas vezes a educação física é atrelada 
ao esporte na escola, algo fortemente trazido 
pela nossa cultura. Entretanto, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1998) explicam que o 
esporte na escola deve promover o trabalho 
coletivo e a adaptação referindo-se a espaços 
e materiais que os alunos também vivenciam 
situações de participação e competição. 
Possibilitando o diálogo, a participação, a 
organização de pequenos eventos e regras, 
ou seja, que todos possam ter as diferentes 
vivências dentro da prática esportiva, assim 
explica Bracht (1992) “o aprender as regras 
significa reconhecer e aceitar regras pré-
fixadas”. (BRACHT, p. 59).

O esporte na escola, na perspectiva da 
cultura corporal amplia o conhecimento 
sobre o corpo, respeito ao diálogo e a 
resolução de problemas e não o resultado 
em si, pois possibilita o trabalho, a reflexão 
coletiva e a vivência concreta de situações 
democráticas e éticas.

A dança está presente em vários momentos 
do ser humano, possui uma linguagem 
social, representa emoções, sentimentos e 
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ações. É por meio desta que os educandos 
podem aprender e evidenciar pensamentos 
de liberdade, aprender intensidade, 
direção e duração. E assim ser capaz de 
criar coreografias e valorização de suas 
manifestações expressivas. (BRASIL, 1998). 
Completando com a afirmação de Pacheco 
(1996, p. 28):

Os movimentos corporais sempre 
estiveram presentes no desenvolvimento 
histórico humano, sendo uma necessidade 
de representação cultural e social do homem. 
Parece uníssono o pensamento de que dança 
enquanto manifestação da cultura corporal 
humana é passível de ser tematizada como 
conteúdo da educação física escolar, bem 
como, de atender a objetivos e propostas 
pedagógicas da instituição educacional.

 Segundo Brasil (1998) a “Dança” é um bloco 
de conteúdo que inclui as manifestações da 
cultura corporal, orientadas por estímulos 
sonoros que visa à expressão e comunicação 
por meio do movimento do corpo. Para Fux 
(1983, p.2) “Quando o corpo se move e se 
expressa está nos dizendo a verdade”.

Por vezes, percebe-se situações e 
sentimentos de vergonha, cabe aos 
professores incentivar o aluno de maneira 
crítica e livre para suprir estes sentimentos, 
estimulando a criação dos movimentos.

Assim é importante que nas aulas de 
educação física haja o resgate cultural da 
dança brasileira como forma de despertar 
a identidade social do aluno no projeto de 
construção da cidadania (BRASIL, 1992). 
Como afirma Bregolato (2000, p. 145) “a 
dança desenvolve a iniciativa e autonomia, 
qualidades voltadas à liberdade de ser e estar 

no mundo”.
Fica evidente a importância do trabalho 

de criação e expressão dentro dos blocos 
de conteúdos da educação física com base 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs). A expressão que também faz parte 
das ginásticas rítmicas e expressivas, que 
assim definem “[...] são técnicas de trabalho 
corporal que, de modo geral, assumem um 
caráter individualizado com finalidades 
diversas”. (BRASIL, 1998, p. 70)

O aluno evidência movimentos 
culturalmente característicos da ginástica 
como saltar; equilibrar; rolar/girar; subir 
em suspensão pelos braços, com ou sem 
ajuda das pernas, em superfícies verticais 
ou inclinadas; e balançar/ embalar (BRASIL, 
1992).

Sendo utilizadas no ambiente escolar 
como treinamento de base, saúde, lazer e até 
mesmo competitividade. Cabe ao professor 
a adaptação curricular, de modo que as 
atividades rítmicas e expressivas, estimulem 
- o aprender a refletir sobre o movimento, 
vivenciar as mais variadas práticas corporais, 
que possibilite criar formas de exercitar-
se (LORENZINI; TAVARES, 1998). Outro 
componente curricular exemplificado nos 
Parâmetros Nacionais Curriculares (PCNs):

As lutas são disputas em que o(s) 
oponente(s) deve(m) ser subjugado(s) com 
técnicas e estratégias de desequilíbrio, 
contusão, imobilização ou exclusão de um 
determinado espaço na combinação de 
ações de ataque e defesa. Caracterizam-
se por regulamentação específica a fim de 
punir atitudes de violência e de deslealdade. 
(BRASIL, 1998, p. 70)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação física constitui-se como uma ação pedagógica 

que inclui a todos, tendo como um de seus objetivos 
fundamentais que os elementos da cultura corporal sejam 
aprendidos, de modo que ampliem uma visão crítica da 
cultura corporal, que será reproduzida, ampliado e produzida.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) têm a função 
de orientar e garantir melhorias na qualidade de ensino 
objetivando a melhoria do ensino ao educando. A partir da 
análise do presente artigo entende-se a importância dos 
profissionais de educação física desenvolverem os conteúdos 
na perspectiva da cultural corporal de movimento e dos 
valores sociais, refletidos e ampliados dentro da unidade 
escolar.

Os conteúdos expostos pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) nesta perspectiva se apresentam como 
ferramentas de ensino para dar significado ao movimento 
humanos e suas infinitas possibilidades, ou seja, desenvolver 
nas aulas de educação física a diversidade do movimento 
humano é fomentar a cultura do alunado e suas diferentes 
potencialidades.

Assim, refletir a cultura corporal na educação física envolve 
a relação com o corpo, natureza, produção e reprodução 
de cultura corporal e, ao mesmo tempo, criam e recriam 

 O professor deve salientar em suas aulas que a luta traz 
consigo a importância de respeito, lutar corporalmente e 
intelectualmente de maneira correta, sendo um cidadão 
crítico e solidário nos momentos propícios a esta ação. 

Dessa forma, a cultura humana inserida no âmbito escolar 
possibilite práticas que priorizam a filosofia a ser seguida 
pelos que delas usufruem de forma a propiciar as mais 
variadas vivências e experiências para que os alunos possam 
conhecer diversas filosofias nas quais de prega o convívio 
com o outro de forma harmônica e a busca da harmonia 
interna para que não seja necessário usar a força de uma 
luta, mas sim a força para não precisar entrar em conflito. 
(BRASIL, 1997)
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jogos, as danças, os esportes, as lutas ou as 
ginásticas. Tais atividades desenvolvidas de 
uma maneira reflexiva para compreender que 
por meio destas diferentes manifestações o 
ato de ensino aprendizagem se constitui em 
abrangência e significado.

Sendo assim, o professor deve oportunizar 
práticas pedagógicas que constituam 
significados para que o alunado não apenas 
se movimente, mas sim faça compreensão da 
cultura e percebe de forma crítica e analógica 
sua vida escolar com sua vida cotidiana.

Para tanto, é imprescindível que o 
professor desenvolva aulas que tenham por 

objetivo o movimento, cultura corporal, com 
vistas a transformação do indivíduo e não o 
movimento apenas pelo próprio movimentar-
se.

Portanto, a disciplina educação física 
orientada pelos parâmetros curriculares 
nacionais abarca uma gama de ações 
metodológicas, bem como, conteúdos 
que pretendem não apenas promover o 
movimento, cultura corporal, mas exponenciar 
o desenvolvimento do estudante de forma 
integral com vistas a transformação própria 
e social.



Revista Educar FCE - Abril 2018

1069

REFERÊNCIAS

BARBOSA, R.F.M; Um diálogo sobre a cultura corporal e as dimensões dos conteúdos dentro 
de uma teia de relações. Motrivivência: Revista de Educação Física, Esporte e Lazer, 2013. 
Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/29994> 
Acesso em 15 dez. 2016

BETTI, M; ZULIANI, L. R. Educação física escolar: uma proposta de diretrizes pedagógicas. 
Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte. V.I, n.1, 2002.
 
BRACHT, V. Educação física e aprendizagem social. Porto Alegre: Magister, 1992.
 
BRASIL, Ministério de Educação e do Desporto Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros curriculares nacionais: primeira a quarta série: Educação Física/ Secretaria de 
Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/
seb/arquivos/pdf/livro07.pdf> Acesso em 10 jul. 2016
 
BRASIL, Ministério de Educação e do Desporto Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros curriculares nacionais: terceiros e quartos ciclos: Educação Física/ Secretaria de 
Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/
seb/arquivos/pdf/fisica.pdf> Acesso em 02 jan. 2017
 
BRASIL, Secretaria de Educação Média e tecnológica. Parâmetros curriculares nacionais: 
Ensino Médio Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC/SEMTEC, 1999. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/BasesLegais.pdf> Acesso em 
19 jan. 2017
 
BREGOLATO, R. A. Cultura Corporal do Jogo. São Paulo: Ícone, 2005
 
Coletivo de Autores. A cultura corporal em questão Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 
Florianópolis, v. 33, n. 2, p. 391-411, 2011. Disponível em:  http://www.scielo.br/pdf/rbce/
v33n2/08.pdf> Acesso em 16 dez. 2016

Coletivo de Autores. Metodologia do Ensino da Educação Física. Coleção Magistério 3° grau 
– série do professor. Editora Cortez. São Paulo, 1992. Disponível em: 
https://professorricardopace.files.wordpress.com/2015/02/metodologia-do-ensino-de-
educac3a7c3a3o-fc3adsica.pdf> Acesso em 27 fev. 2017



Revista Educar FCE - Abril 2018

1070

DAOLIO, J. Autores Associados, Educação Física e o conceito de cultura: polêmicas 
do nosso tempo. Campinas, 2004. Disponível em: http://www.ceap.br/material/
MAT23022011203000.pdf> Acesso em 15 dez. 2016
 
DARIDO, S. C. Educação física na escola: questões e reflexões. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2003. Disponível em: http://www.intaead.com.br/ebooks1/livros/ed%20
fisica/20.%20EF%20na%20Escola%20quest%F5es%20e%20reflex%F5es.pdf> Acesso em 
02 jan. 2017
 
FUX, M. Dança, experiência de vida. 3. Ed. 15 vol. Summus, São Paulo 1983.
 
GONÇALVES, M.A.S; Sentir, pensar e agir: corporeidade e educação. Campinas. Papirus. 
1997.
 
KISHIMOTO, T. M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1999
 
LARAIA, R. de B. Cultura: Um Conceito Antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.
 
LIBÂNEO, J. C. Democratização da escola pública. São Paulo: Edições Loiola, 1985.
 
LORENZINI, A. R. TAVARES, M. A cultura corporal na prática pedagógica dos professores de 
educação física do estado de Pernambuco. Revista Corporis, Recife, ano III, n. 3, jan./dez., 
1998. 
 
OLIVEIRA, V. M. Educação Física Humanista. Rio de Janeiro: Ao livro técnico, 1985
 
PACHECO, J. P. Educação física e dança na cultura corporal: algumas considerações. In: I 
ENCONTRO FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, 1., 1996, Niterói. Anais... 
Niterói: Departamento de Educação Física e Desportos, 1996, p.134. Disponível em: 
http://www.efdeportes.com/efd147/educacao-fisica-na-perspectiva-dos-parametros-
curriculares-nacionais.htm> Acesso em 27 fev. 2017

SILVEIRA, G.C.F; PINTO, J. Educação numa perspectiva crítica da cultura corporal: uma 
proposta pedagógica. Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Vol. 22 n°3 2001. Disponível 
em: http://revista.cbce.org.br/index.php/RBCE/article/view/388> Acesso em 27 fev. 2017

SOUSA, D. P. de; FÁVERO, M.T.M; Educação física nos parâmetros curriculares nacionais 
para o ensino fundamental. Revista Digital, ano 15, nº 147. Buenos Aires, 2010.  Disponível 



Revista Educar FCE - Abril 2018

1071

em: http://www.efdeportes.com/efd147/educacao-fisica-na-perspectiva-dos-parametros-
curriculares-nacionais.htm> Acesso em 19 jan. 2017



Revista Educar FCE - Abril 2018

1072

PACTO NACIONAL PELA 
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 
– ANÁLISE DE SUA PROPOSTA 
OBJETIVANDO A ALFABETIZAÇÃO 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS
RESUMO:  Este artigo fundamenta as ações do projeto Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa em uma pesquisa bibliográfica com base nas funcionalidades que promovem, 
em conjunto com uma formação adequada de professores e gestores, o desenvolvimento 
da alfabetização com habilidades leitora e escritora essencialmente conjuntadas ao social 
e cultural do processo epistemológico da criança. Assim, todo o funcionalismo adjunto a 
formação cognitiva do aluno promovido por uma politica inclusiva de apoio as práticas 
didáticas de uma escola preocupada com o desenvolvimento discente. 

Palavras-Chave: Ações; Alfabetização; Leitora; Escritora; Habilidades. 
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INTRODUÇÃO

O Brasil é palco de diversos elementos 
econômicos em sua acrescência social 
e cultural. Nos últimos anos, o seu 
desenvolvimento foi plausível e notório 
resultando na fundamentação de novas 
ações para elevar ainda mais o nível de 
crescimento econômico e social. Pautado nas 
habilidades de negociação em seus diversos 
setores econômicos, o governo aplica 
diversos fundos na melhoria dos parâmetros 
para que de modo digno, desenvolva a esfera 
social incluindo a educação dos cidadãos 
com dignidade e qualidade. Para atingir esse 
objetivo, preconizou a criação de um pilar 
fundamental que tenciona a aplicação de 
recursos na alfabetização na idade correta 
para evitar atrasos no desenvolvimento da 
criança e que este se dê de modo perdurável e 
valido ao seu desenvolvimento como pessoa 
humana. Esse documento foi denominado 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa, e se destina à educação e suas 
funcionalidades utem para se alcançar o 
devido desenvolvimento leitor e escritor no 
discente. 

O objetivo deste artigo é analisar e 
entender como esse documento influi 
no planejamento das ações e na pratica 
pedagógico do indivíduo na sua educação 
e na sua alfabetização. Pesquisa como a 
formação dos professores alfabetizadores 
e os gestores podem se equipar de bases 
solidas a fim de auxiliar no processo da 
alfabetização. Também, analisa a qualidade 
de materiais que são usados na aplicação 
dos métodos de alfabetização em sala 

de aula além dos parâmetros legais que 
regulamentam as ações do professor em 
direito a educação da criança.

A LEITURA E A SOCIEDADE

Desde cedo, o homem pratica a escrita 
como forma de expor seu conhecimento 
sobre o meio a sua volta. No passado, vários 
povos adotaram seu próprio estilo de escrita 
e, por meio destes, expunham seus dados 
contábeis, esboçavam seu território a fim de 
saberem onde certos tipos de recursos se 
encontravam e registravam suas vitórias nas 
guerras. De fato, os efeitos causados pela 
escrita mudaram a vida do homem.

Sempre que os homens sentiram a 
necessidade de conservar os instantes que 
a história comporta, a escrita se fez lei. 
Em todos os tempos, o homem que soube 
escrever foi rei. (JEAN, 1998, contra capa).

A sua importância se perfaz pelo seu uso. 
Sem a escrita, não haveria a formatação 
de condições acessíveis para se entender 
a cultura, religião, filosofia e as atividades 
humanas recorrentes na historia. É de fato, 
a chave do entendimento humano perpetuo 
ou semi-perpétuo que se condiciona a sua 
própria existência. 

Contudo, a escrita é mais que um 
instrumento. Mesmo emudecendo a palavra, 
ela não apenas a guarda, ela realiza o 
pensamento que até então permanece em 
estado de possibilidade. Os mais simples 
traços desenhados pelo homem em pedra ou 
papel não são apenas um meio, eles também 
encerram e ressuscitam a todo momento o 
pensamento humano. Para além de modo 
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de imobilização da linguagem, a escrita é 
uma nova linguagem, muda certamente, 
mas, segundo a expressão de L. Febvre, 
“centuplicada”, que disciplina o pensamento 
e, ao transcrevê-lo, o organiza. (HIGOUNET, 
2003, p. 9-10)

 A escrita cuneiforme, palavra proveniente 
do latim cuneus “cunha”, e forma “forma”, foi 
à primitiva criação da escrita pelo homem. 
Não se sabe ao certo sobre a sua origem, 
mas estudos indicam que podem ter sido 
os Sumérios que a criaram na região da 
Mesopotâmia. Apesar de indícios que 
indicam que tal forma de escrita se origina 
dos Semitas que habitaram essa região antes 
dos Sumérios. Sobre essa forma de escrita, 
Pozzer (1998, p. 41) relata:

[...] é o resultado da incisão de um estilete, 
impressa na argila mole, com três dimensões 
(altura, largura e profundidade). A escrita 
cuneiforme foi utilizada para se gravar em 
paredes de rochedos, corpos de estátuas 
e grandes monumentos, sendo sempre as 
inscrições um decalque do texto escrito no 
tablete de argila. Lê-se um texto em escrita 
cuneiforme da esquerda para a direita e de 
cima para baixo, como em português. [...] o 
tablete de argila possui, em geral, 10 cm (a 
dimensão da palma da mão), mas pode variar 
de 3 cm a mais de 50 cm.

E ainda sobre a possibilidade dos Semitas 
serem os percussores dessa forma de escrita, 
observamos:

[...] pode ser empregue em um sentido 
mais amplo para remeter a língua semítica 
em uso até o final do I milênio a.C. em uma 
vasta zona geográfica do Oriente ‘próximo 
compreendendo o Iraque, o Kuwait, o leste 

da síria e o sudeste da Turquia. A partir do 
segundo milênio, essa língua se divide em 
vários dialetos; os principais são o assírio e 
o babilônico. O acadiano é uma língua lesta 
semítica, outras chamadas de oeste semíticas, 
são utilizadas na região da síria palestina: no 
II° milênio: o amorita, o ugarítico, o cananeu; 
no Iº milênio: o fenício, o aramaico (língua 
ainda viva, hoje em dia, entre os cristãos da 
síria), o hebraico e o árabe. (LION; MICHEL, 
2011, p. 26).

De fato, a leitura se constitui ainda hoje 
principal função social e histórica para o ser 
humano em diversos fatores. E a escola, como 
instituição formada para auxiliar na aquisição 
da capacidade leitora e escritora da criança, 
deve atingir-se de métodos pedagógicos 
que estimule epistemologicamente o aluno. 
Aludindo a isso, Leffa (1996, p. 11) nos diz 
que “quando o leitor diz “li mais não entendi” 
ele fica apenas no primeiro elemento da 
realidade; olha, mas não viu. Houve tentativa 
de leitura, mas não houve leitura.”. 

Ainda no cotidiano, as pessoas, em prol 
de uma comunicação visual, necessitam 
aprimorar a sua capacidade de leitura. Tal 
necessidade o impulsiona à aprendizagem da 
leitura visto que, nessa comunicação visual, 
boa parte dela ocorre de modo escrito. Saber 
ler envolve o domínio dos códigos associados 
ao seu som, porem somente este não é 
capaz para se dizer que a propriedade leitura 
foi adquirida. Vai além do alfabeto e atinge 
o ponto da compreensão. Nesse ponto de 
vista, Martins (1994, p. 22) nos explica:

Saber ler e escrever, já entre gregos e 
romanos, significava possuir as bases de uma 
educação adequada para a vida, educação 
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essa que visava não só ao desenvolvimento 
das capacidades intelectuais e espirituais, 
como das aptidões físicas: possibilitando 
ao cidadão integrar- se efetivamente à 
sociedade, no caso à dos senhores, dos 
homens livres.

O LETRAMENTO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Entender a importância da leitura para 
a vida de cada indivíduo incentivou a 
criação de planos nacionais que auxiliam 
os professores alfabetizadores em sala de 
aula, numa formação continuada e aplicada, 
a atingir a proposta da alfabetização na 
idade certa. Lembrando que, tal habilidade 
desejada nas crianças vai mais além de se 
entender o alfabeto, mas da compreensão 
em ler o mundo em si e o interpretar de forma 
completa. O próprio PCN (BRASIL, 1996, p. 
52) ressalta essa ideia: 

É necessário que se compreenda que 
leitura são práticas complementares, 
fortemente relacionadas que se modificam 
mutuamente no processo de letramento a 
escrita transforma a fala (a constituição da 
“fala letrada”) e fala influência a escrita (o 
aparecimento de “traços da oralidade” nos 
textos escritos). “São práticas que permitem 
ao aluno construir seus conhecimentos 
sobre os diferentes gêneros sobre os 
procedimentos mais adequados para lê-los e 
escrevê-los e sobre as circunstâncias de uso 
da escrita”.

De fato, o letramento da criança na sua 
idade certa o auxiliará no desenvolvimento 
de mais outras habilidades que decorreram 

em torno de sua vida adulta. Por isso, o 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa foi elaborado e aplicado nas escolas da 
rede municipal objetivando as possibilidades 
de aprendizagem além do simples ato de ler, 
mas da compreensão. Para isso, a capacitação 
dos professores é fundamental, e aludindo a 
isso, podemos lembrar-nos dos pilares que 
norteiam esse pacto quanto a esta formação. 

1. Entender a concepção de alfabetização 
na perspectiva do letramento, com 
aprofundamento de estudos utilizando, 
sobretudo, as obras pedagógicas do PNBE 
do Professor e outros textos publicados pelo 
MEC; 

2. Aprofundar a compreensão sobre 
o currículo nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental e sobre os direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento nas 
diferentes áreas de conhecimento; 

3. Compreender a importância da avaliação 
no ciclo de alfabetização, analisando e 
construindo instrumentos de avaliação e de 
registro de aprendizagem;

 4. Compreender e desenvolver estratégias 
de inclusão de crianças com deficiência visual, 
auditiva, motora e intelectual, bem como 
crianças com distúrbios de aprendizagem no 
cotidiano da sala de aula; 

5. Conhecer os recursos didáticos 
distribuídos pelo MEC (livros didáticos e 
obras complementares aprovados no PNLD; 
livros do PNBE e PNBE Especial; jogos 
didáticos) e planejar situações didáticas em 
que tais materiais sejam usados; 

6. Planejar o ensino na alfabetização, 
analisando e criando propostas de 
organização de rotinas da alfabetização na 
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perspectiva do letramento;
 7. Compreender a importância de 

organizar diferentes agrupamentos em sala 
de aula, adequando os modos de organização 
da turma aos objetivos pretendidos; 

8. Criar um ambiente alfabetizador, que 
favoreça a aprendizagem das crianças;

 9. Entender as relações entre consciência 
fonológica e alfabetização, analisando e 
planejando atividades de reflexão fonológica 
e gráfica de palavras, utilizando materiais 
distribuídos pelo MEC;

10. Compreender a importância da 
literatura nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental e planejar situações de uso de 
obras literárias em sala de aula;

 11. Conhecer a importância do uso de jogos 
e brincadeiras no processo de apropriação 
do Sistema de Escrita Alfabética, analisando 
jogos e planejando aulas em que os jogos 
sejam incluídos como recursos didáticos; 

12. Analisar e planejar projetos didáticos 
e sequências didáticas para turmas de 
alfabetização, assim como prever atividades 
permanentes, integrando diferentes 
componentes curriculares e atividades 
voltadas para o desenvolvimento da 
oralidade, leitura e escrita. (BRASIL, 2012. p. 
31)

Com certeza, quando professores estão 
bem treinados e preparados para assumir e 
protagonizar as ações do pacto, os resultados 
são excelentes. O aporte que este documento 
oferece ao professor, unicamente em prol do 
desenvolvimento do educando, é geratriz 
de melhores condições pedagógicas e 
desenvolvimentistas. O contrario também se 
faz verdadeiro e, infelizmente é comumente 

observado nas salas de aulas conforme os 
Indicadores da qualidade na Educação (2006, 
p. 15-16) que reza:

Um dos problemas detectados no Brasil 
pelo Saeb (Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Básica) do Inep) e pelo Pisa 
(Programa Internacional de Avaliação de 
Alunos) da OCDE e também na experiência 
de muitos educadores é o fato de que 
muitos alunos até chegam a se alfabetizar, 
mas não desenvolvem adequadamente suas 
habilidades de leitura e escrita ao longo do 
ensino fundamental. São alunos que têm 
baixo desempenho nas avaliações, dificuldade 
de compreender o que lêem e dificuldade 
de se expressar. Por isso, é importante que 
todos os professores estabeleçam um plano 
de progressão das habilidades de leitura e 
escrita dos alunos, colocando metas para a 
série, ano ou ciclo.

Por este motivo o documento do Pacto, 
que é 5240 municípios e dos 27 estados da 
federação fundamenta o objetivo principal 
da educação nos anos iniciais do ensino 
fundamental proposto na Medida Provisória 
nº 586, de 8 de novembro de 2012:

Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe 
sobre o apoio técnico e financeiro da União 
aos entes federados no âmbito do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 
com a finalidade de promover a alfabetização 
dos estudantes até os oito anos de idade, 
ao final do 3º ano do ensino fundamental 
da educação básica pública, aferida por 
avaliações periódicas. (o grifo é nosso).

Para que as ações deste documento 
se concretizem, é necessário, como o 
supracitado, dar ao professor as características 
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de um alfabetizador consciente de seu papel 
na sociedade e na educação da criança em 
desenvolvimento. Para isso, planeja-se 
aplicar o que o aludiremos a seguir:

a) Curso presencial de 2 anos para os 
professores alfabetizadores, com carga 
horária de 120 horas por ano, baseado no 
Programa Pró-Letramento, cuja metodologia 
propõe estudos e atividades práticas. Os 
encontros com os Professores alfabetizadores 
serão conduzidos por Orientadores de 
Estudo. Os Orientadores de Estudo são 
professores das redes, que farão um curso 
específico, com 200 horas de duração por 
ano, ministrado por universidades públicas. 
é recomendável que os Orientadores de 
Estudo sejam selecionados entre a equipe de 
tutores formados pelo Pró-Letramento no 
município ou estado. (BRASIL, 2012, p.13)

Tais cursos são de essencial importância 
para conduzir a padronização (respeitando a 
regionalidade) da educação alfabetizadora. 
De fato, ao conduzir a educação infantil nos 
parâmetros aguardados por ela, o professor 
‘se torna ator e autor, conferindo à atividade 
docente no seu cotidiano com base em seus 
valores, seu modo de situar-se no mundo, 
suas histórias de vida, suas representações, 
seus saberes, suas angústias e seus anseios. 
(PIMENTA, 1997, apud GOMES, 2009, p. 
41.). E ainda referenciando este processo 
de formação tão importante, Gomes (2009, 
p.40) nos diz:

É importante considerar que o professor 
não está pronto quando termina o curso de 
formação docente. No exercício profissional, 
as diferentes situações vivenciais que 
a condição de ser professor exigirá vão 

requerer dele referências existenciais 
para todos os envolvidos no processo 
educacional, a começar pela compreensão 
de si mesmo: olhar para si e compreender-se 
educador, inserido em determinado contexto 
sociocultural.

Outro fator citado no documento do 
MEC em relação aos pilares do Pacto e que 
o ampara é o de disponibilizar os materiais 
adequados para a aplicação pelos professores 
do conteúdo programático curricular na 
educação infantil no âmbito da alfabetização. 
Citando ainda o referido:

b) materiais didáticos, obras literárias,  
obras de apoio pedagógico, jogos e 
tecnologias educacionais. Este eixo é formado 
por conjuntos de materiais específicos para 
alfabetização, tais como: livros didáticos 
(entregues pelo PNLD) e respectivos 
manuais do professor; obras pedagógicas 
complementares aos livros didáticos e 
acervos de dicionários de Língua Portuguesa 
(também distribuídos pelo PNLD); jogos 
pedagógicos de apoio à alfabetização; obras 
de referência, de literatura e de pesquisa 
(entregues pelo PNBE); obras de apoio 
pedagógico aos professores; e tecnologias 
educacionais de apoio à alfabetização. Além 
de novos conteúdos para alfabetização, muda 
também a quantidade de materiais entregues 
às escolas, cujos acervos serão calculados 
por número de turmas de alfabetização e 
não por escola, possibilitando aos docentes 
e alunos explorar melhor os conteúdos. 
(BRASIL, 2012, p. 29)

Os materiais que serão usados em sala de 
aula são importantes ferramentas de ensino 
que baseia as ações de cada profissional 
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da educação e os educandos. Os ensejos 
oferecidos pelo MEC e pela Secretaria da 
Educação em forma de bens consumíveis 
como livros, jogos, tabelas entre outros 
são uteis para se criar em sala de aula um 
ambiente propicio para a alfabetização. 
Marcelino (1996, p. 38) nos lembra da 
importância desses materiais:

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

Por isso devemos nos recordar que:
“Alfabetização tem início bem cedo e não 

termina nunca. Nós não somos igualmente 
alfabetizados para qualquer situação de 
uso da língua escrita. Temos a facilidade 
de lermos determinados textos e evitamos 
outros. O conceito também muda de acordo 
com as épocas, as culturas e a chegada da 
tecnologia” (FERREIRO, 2004, p. 14). 

Sendo assim, toda e qualquer ferramenta 
lúdica (imagens bem coloridas, historias, 
bonecos, jogos, musicas, objetos em texturas 
variadas, etc.) pode servir de base para 
se educar e alfabetizar apropriadamente, 
respeitando os limites e ritmo de 
aprendizagem de cada indivíduo. Ainda 
nessa mesma linha de raciocínio, a avaliação, 
como forma de verificação de aprendizagem, 
é fundamental para se corrigir e reformular 
as ações em prática. Portanto, temos como 
últimos pilares aludidos pelo MEC sobre o 
documento do Pacto:

c) Avaliações sistemáticas. Este eixo reúne 
três componentes principais: avaliações 
processuais, debatidas durante o curso de 
formação, que podem ser desenvolvidas e 
realizadas continuamente pelo professor 
junto aos educandos. A segunda mudança 
refere-se à disponibilização de um sistema 
informatizado no qual os professores 
deverão inserir os resultados da Provinha 
Brasil de cada criança, no início e no final 
do 2º ano e que permitirá aos docentes e 
gestores analisar de forma agregada essas 
informações e adotar eventuais ajustes. A 
terceira medida é a aplicação, junto aos alunos 
concluintes do 3º ano, de uma avaliação 
externa universal, pelo INEP, visando aferir 
o nível de alfabetização alcançado ao 
final do ciclo, e que possibilitará às redes 
implementar medidas e políticas corretivas. 
Também neste caso, o custo dos sistemas e 
das avaliações externas será assumido pelo 
Ministério da Educação. d) Gestão, controle 
social e mobilização. (BRASIL, 2013, p. 12)

A formação docente também preconiza 
uma avaliação construtiva e autônoma. 
Esta se constitui método importante para a 
verificação constante da aprendizagem do 
aluno e como se constrói em seu cotidiano. 
De fato, uma boa avaliação é capaz de mudar 
o rumo da educação para atingirmos os 
objetivos propostos nela. O documento em 
analise, portanto se constitui fundamento 
base para a implementação de uma gestão 
que preconize a alfabetização na idade certa 
de modo a progredir os níveis esperados de 
uma educação mais eficaz.
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Dantas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 
de certa analise, é fundamental para a aplicação de ações 
como parâmetro das avaliações de aprendizagem que serve 
como guia a pratica de ensino objetivando a alfabetização 
ate os 8 anos. Quando este proposito é atingido, a criança 
se desenvolve de modo mais pleno abrangendo os aspectos 
sociais e culturais. Como referido por Martins (1994, p. 22): 
“[...] sua aprendizagem, no entanto, liga-se por tradição ao 
processo de formação global do indivíduo, a sua capacitação 
para o convívio e atuação social, política, econômica e 
cultural.”. 

No entanto, para que a alfabetização ocorra de modo 
próprio até os 8 anos, os professores alfabetizadores precisam 
se concentrar nas facetas de sua formação continuada e, 
aplicar métodos diversificados para uma constante avaliação 
e reavaliação de suas ações pedagógicas que firmem tal 
método adotado pelo pacto. Deste modo, as escolas se 
tornam ferramenta importante considerando o modo como 
ocorre epistemologicamente à habilidade leitora e escritora 
na criança em desenvolvimento. 

Ao considerarmos os materiais que auxiliam na aplicação 
da gênese da leitura na criança, entendemos que sua 
qualidade opera de acordo com o próprio desenvolver de 
ações capazes de ensinar pautado no desempenho do 
nosso aluno. Para Callai (1991, p. 74) “na aprendizagem é 
necessário permitir, proporcionar e incentivar o indivíduo.” 
Os materiais que estão disponíveis ao professor e ao aluno 
necessitam de um atenção especial quanto a sua temática e 
a utilização de métodos eficazes e lúdicos. Um livro colorido, 
jogos de atenção e raciocínio podem ser uteis nessa fase da 
aprendizagem. 

Portanto, ao considerarmos as ações projetadas no Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, entendemos 
que a razão de sua construção é pautar a maneira como se 
é alfabetizada a criança em sua devida idade. Assim, com a 
preparação de professores, a qualidade de materiais e uma 
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boa ferramenta de avaliação conseguirão 
elevar os padrões educacionais vigentes 
objetivando a aprendizagem da criança nos 

parâmetros das habilidades de leitura e 
escrita além do seu social e cultural.
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PIAGET, VYGOTSKY E WALLON 
E SUAS CONTRIBUIÇÕES À 
EDUCAÇÃO
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar o desenvolvimento e a aprendizagem 
das crianças baseado nas teorias de Piaget, Vygotsky e Wallon, no qual procuro mostrar a 
importância que esses teóricos tiveram para a Educação, pelo fato de revolucionarem o modo 
de pensar sobre a forma como aprendem e se desenvolvem as crianças, complementando 
um o trabalho do outro, no qual Piaget nos apresenta as fases de desenvolvimento que 
mostram as especificidades do que acontece com as crianças em cada uma delas; Vygotsky 
nos traz a ideia de interação com o meio para que ocorra o desenvolvimento cognitivo e 
Wallon que acredita ser a afetividade motivadora do desenvolvimento das crianças. 

Palavras-Chave: Construtivismo. Sócio- interacionismo. Afetividade.
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INTRODUÇÃO

Para entendermos as transformações na 
área educativa com maior propriedade, creio 
ser necessário buscarmos bases teóricas 
sólidas sobre o assunto e para isso utilizaremos 
da contribuição de três pesquisadores que a 
nosso ver são fundamentais para a Educação 
com influência em várias partes do mundo 
e consequentemente no Brasil: Piaget, 
Vygotsky e Wallon, que poderíamos chamar 
de base na qual se apóiam os difusores do 
construtivismo e do sociointeracionismo.

O enfoque ao trazer as ideias de Piaget, 
Vygotsky e Wallon para esse trabalho é o 
de demonstrar o quanto suas teorias foram 
transformadoras e ocuparam um papel 
fundamental na Educação, permitindo 
discussões sobre o respeito às fases de 
desenvolvimento das crianças, de seus 
tempos, limites e formas de aprendizagens, 
à consideração ao que a criança traz de 
experiências e vivências por meio de sua 
cultura, a interação com o meio como 
responsáveis pelo seu desenvolvimento e a 
afetividade tão importante para a realização 
de um trabalho significativo. 

Em seus estudos de análise sobre a forma 
como pensam e como se desenvolvem as 
crianças, Piaget analisou o papel da interação 
para explicar o surgimento do conhecimento 
na criança e como esse conhecimento se 
desenvolve. Para ele, o desenvolvimento 
acontece na interação com o objeto, ou seja, 
o pensamento se dá por meio da ação sobre 
o objeto, a ponto de transformar esse objeto.

Segundo Piaget (1972):
Pensar não se reduz, acreditamos, em 

falar, classificar em categorias, nem mesmo 
abstrair. Pensar é agir sobre o objeto e 
transformá-lo. Num defeito de um carro, 
compreender a situação não consiste em 
descrever os defeitos observáveis do motor, 
mas em saber desmontá-lo e remontá-
lo. Na presença de um fenômeno físico, a 
compreensão só começa transformando os 
dados para dissociar os fatores e fazê-los 
variar separadamente, o que consiste não 
em categorizar, mas e agir para produzir e 
para reproduzir. (PIAGET, 1972, p.75)

É por conta dessas ideias que seu trabalho 
se aproxima das teorias de Vygotsky e 
de Wallon, a ponto de apontá-los como 
sociointeracionistas pelo fato deles também 
defenderem que para que o conhecimento 
se desenvolva na criança ela precisa interagir 
com os objetos e com os outros, interação 
essa que vai transformando o sujeito e o 
objeto da interação. 

Para ilustrar as reflexões sobre afetividade, 
desenvolvimento cognitivo e interação com o 
meio, nos apoiaremos nesses estudiosos que 
de formas distintas e peculiares estabeleceram 
um olhar sensível sobre o assunto. Creio que 
devido às suas contribuições será possível 
entendermos melhor o tema, estabelecendo 
uma ligação com o objetivo desse estudo 
que é também o de compreender o valor 
afetivo para o desenvolvimento das crianças 
desde a educação infantil até a fase 
adulta, enfatizando a importância dessas 
características no processo de ensino e 
aprendizagem.

CONTRIBUIÇÕES DO SUÍÇO 
JEAN PIAGET
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Jean Piaget (1896-1980) foi um grande 
psicólogo e filósofo suíço, conhecido por seu 
trabalho no campo do desenvolvimento da 
inteligência humana. Desenvolveu diversos 
estudos científicos relacionados à psicologia 
do desenvolvimento, teoria cognitiva 
que veio a ser chamada de epistemologia 
genética. O foco central de suas pesquisas 
foi nos mostrar que pela observação do 
desenvolvimento do conhecimento nas 
crianças, podemos entender a própria raiz 
do conhecimento humano como um todo. 
Uma de suas contribuições mais importantes 
foi perceber que as crianças se desenvolvem 
por meio de estágios, fases comuns a todas 
as crianças, que evoluem gradativamente 
e alcançam graus cada vez mais elevados 
de desenvolvimento. Isso contribui e muito 
para nossa prática educativa, pois à medida 
que vamos observando as crianças no dia-
a-dia da sala de aula, conseguimos perceber 
se elas precisam ou não de uma atenção 
especial para que ocorram avanços em seu 
desenvolvimento, ou mesmo para termos 
o cuidado de não exigirmos demais delas, 
sabendo respeitar seus tempos, limites e 
formas de desenvolvimento e aprendizagem. 

Embora saibamos que cada criança é 
única e que devemos sempre levar isso em 
consideração em nossa prática pedagógica, 
os estudos de Piaget nos mostram que 
existem comportamentos comuns a todas as 
crianças em determinadas fases da vida.

Também de acordo com sua teoria, o 
desenvolvimento intelectual é considerado 
contendo dois componentes: a cognição 
e o afeto. A citação abaixo nos mostra que 
segundo ele o desenvolvimento afetivo 

se dá juntamente com o desenvolvimento 
cognitivo assumindo uma forte influência 
sobre o desenvolvimento do pensamento. 

Para Piaget (1980):
A afetividade constitui a energética 

das condutas, cujo aspecto cognitivo se 
refere apenas às estruturas. Não existe, 
portanto, nenhuma conduta, por mais 
intelectual que seja que não comportem na 
qualidade de móveis, fatores afetivos; mas, 
reciprocamente, não poderia haver estados 
afetivos sem a intervenção de percepções 
ou compreensão, que constituem a estrutura 
cognitiva. A conduta é, portanto, uma, 
mesmo que reciprocamente esta não tome 
aquelas em consideração: os dois aspectos 
afetivo e cognitivo são, ao mesmo tempo, 
inseparáveis e irredutíveis. (PIAGET, 1980, 
p.135)

Segundo essa afirmativa, à medida que 
acontece o desenvolvimento cognitivo da 
criança há também o desenvolvimento 
da afetividade, pois conforme vão se 
desenvolvendo cognitivamente elas acabam 
por despertar interesses por outros saberes 
ligados ao caráter afetivo, levando-nos a 
poder afirmar que a afetividade é um agente 
motivador do desenvolvimento cognitivo. 

Através das emoções as crianças são 
impulsionadas a conhecer e explorar mais o 
outro de acordo com suas vivências, como 
também pela interação com o meio social no 
qual estão inseridas. Essa ideia nos ajuda a 
compreender que quanto mais buscarmos o 
desenvolvimento da afetividade nas crianças 
usando isso em nosso favor, mais elas irão 
se desenvolver cognitivamente e mais 
efetivamente nosso trabalho terá sucesso, 
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culminando consequentemente na melhoria 
da aprendizagem delas. 

Para Piaget (2011):
É indiscutível que o afeto tem um papel 

essencial no funcionamento da inteligência. 
Sem o afeto não haveria nem interesses, 
nem necessidades, nem motivação; 
em consequência, as interrogações ou 
problemas não poderiam ser formulados 
e não haveria inteligência. O afeto é uma 
condição necessária para a constituição da 
inteligência. No entanto, em minha opinião, 
não é uma condição suficiente. (PIAGET 
apud SOUZA, 2011, p.252)

Embora Piaget defina outros conceitos 
importantes em sua teoria sobre o 
desenvolvimento da inteligência humana, 
iremos nos ater principalmente na concepção 
dos estágios de desenvolvimento, nos quais 
de acordo com ele cada estágio possui 
características próprias comuns a todas 
as crianças. Poderíamos dizer que durante 
essas fases as crianças vão desenvolvendo 
mecanismos de apreensão da realidade até 
atingirem o pensamento formal e por fim 
adquirindo a capacidade de refletir sobre o 
ato de pensar. 

Dessa forma, para compreendermos o 
desenvolvimento cognitivo na perspectiva 
de Piaget, é necessário compreendermos 
cada um desses estágios que são definidos 
como: 

Estágio sensório-motor (do nascimento 
aos dois anos de idade aproximadamente) – 
nessa fase a criança começa a desenvolver 
esquemas para agir sobre os objetos, 
de forma que lhe permitem construir 
um conhecimento físico da realidade. 

Ela também desenvolve o conceito de 
permanência do objeto e constrói esquemas 
sensórios-motores (consegue ver um objeto 
e pegá-lo, levá-lo à boca etc.). É a fase do 
movimento, da sensibilidade, das primeiras 
emoções (choro, riso etc.), das imitações, das 
representações mentais que vão atingindo 
certo grau de complexidade e a fase na qual 
a criança desenvolve a inteligência motora 
(motricidade). 

Estágio pré-operatório (dos dois aos seis 
anos de idade aproximadamente) – nessa 
fase a criança começa a perceber as relações 
entre causa e efeito. É a chamada idade 
dos porquês, das simbolizações e do faz de 
conta. É também a fase do egocentrismo, 
em que a criança tem dificuldade de aceitar 
o ponto de vista do outro e de dividir as 
coisas. Nessa fase se inicia a aquisição e o 
domínio da linguagem e ocorrem mudanças 
de comportamento.

Estágio operatório-concreto (dos sete aos 
onze anos aproximadamente) – nessa fase a 
criança começa a construir conceitos por meio 
de estruturas lógicas, como por exemplo, 
conceito de tempo, número e quantidade. 
Seu pensamento apesar de lógico, ainda não 
é concreto, e por isso não consegue fazer 
abstrações. Também nessa fase a criança 
passa a desenvolver a socialização, que a 
leva ao aumento da compreensão das regras 
e também a desenvolver o sentimento de 
justiça. É a fase da capacidade de reflexão 
diante dos objetos, capacidade de manusear 
coisas e pensar sobre elas, de perceber e 
diferenciar essas coisas. 

Estágio operatório-formal (dos onze aos 
dezesseis anos aproximadamente) – é a fase 
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em que o adolescente é capaz de pensar de 
forma abstrata e cientificamente, construir 
conceitos, formular hipóteses, analisar 
diferentes pontos de vista. É durante essa 
fase que ocorre o desenvolvimento moral do 
indivíduo, na qual ele passa a construir suas 
próprias teorias, saindo da anomia para a 
heteronomia, sendo capaz de receber ordens, 
se adequar a elas e cumpri-las, estando apto 
a desenvolver sua autonomia. 

Ao analisarmos cada um desses estágios 
de desenvolvimento, podemos observar 
que o desenvolvimento cognitivo passa por 
várias fases até chegar ao desenvolvimento 
pleno da autonomia do indivíduo, porém 
a aprendizagem só ocorre mediante a 
consolidação da estrutura do pensamento, 
ou seja, ela somente é plena à medida 
que ocorre o desenvolvimento cognitivo 
superando uma fase com a passagem para 
outra. É importante também deixar claro, que 
somente através da interação com o meio no 
qual a criança está inserida, ela desenvolve 
habilidades específicas para a sua autonomia.  

Piaget defende ainda que o conhecimento 
humano se torna pleno somente a partir 
da ação que o mesmo estabelece em sua 
realidade, transformando-a conforme seus 
interesses e adaptando-se a ela conforme 
suas necessidades.

A teoria de Piaget é considerada 
maturacionista, pois para ele a aprendizagem 
acontece na medida em que se dá o 
desenvolvimento biológico da criança, ou 
seja, a aprendizagem acontece de dentro 
para fora e o indivíduo possui todo um 
aparato biológico que vai propiciar sua 
aprendizagem. 

Já na teoria abordada por Lev Vygotsky, 
a relação entre o desenvolvimento e a 
aprendizagem está estritamente ligada ao 
fato de que o ser humano não se desenvolve 
sozinho, pois ele vive em um meio social 
que naturalmente o leva a interagir consigo 
mesmo, com os outros e com os objetos, ou 
seja, na medida em que o indivíduo aprende é 
que ele vai se desenvolvendo e nesse caso a 
aprendizagem acontece de fora para dentro, 
sendo a influência do meio o ponto chave 
para o desenvolvimento da inteligência no 
indivíduo.

CONTRIBUIÇÕES DO RUSSO 
LEV VYGOTSKY

Lev Vygotsky nasceu em 1896 na 
Bielorússia e veio a falecer no ano de 1934, 
na Rússia. Foi o primeiro psicólogo moderno 
a afirmar que a cultura faz parte da natureza 
de cada pessoa. Sua teoria propõe uma visão 
do homem como um sujeito social que se 
desenvolve pela interação. O centro de sua 
teoria são as interações sociais, pois como a 
criança nasce num determinado grupo social, 
ela passa a desenvolver-se e a construir o 
conhecimento auxiliada pelos outros, pelos 
objetos e pela cultura na qual está inserida.

Para Rego (1995), em sua obra Vygotsky 
nos chama a atenção para o fato de que a 
escola por fornecer conteúdos e desenvolver 
modalidades de pensamento bastante 
específicas, tem um papel diferente e 
insubstituível na apropriação do sujeito à 
experiência culturalmente acumulada. As 
crianças são desafiadas a compreender as 
bases dos sistemas de concepções científicas 
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e estarem cientes de seus próprios processos 
mentais. 

De acordo com Vygotsky, o 
desenvolvimento e a aprendizagem estão 
relacionados desde o nascimento da criança, 
pois através da sua interação com o meio 
social as crianças aprendem inúmeras coisas. 
Para ele o homem é um ser pensante, capaz 
de raciocinar, que possui sentimentos, 
imaginação e sensibilidade. Nessa perspectiva 
aponta a presença das emoções no campo do 
desenvolvimento, de maneira que ela auxilia 
na concepção dos conhecimentos por meio 
da interação. Sendo assim, garante que cada 
ideia formulada contêm uma atitude afetiva 
referente à realidade ao qual o indivíduo 
pertence ou está inserido, e podemos afirmar 
no que diz respeito ao desenvolvimento que 
esse indivíduo apóia seus conhecimentos em 
atitudes afetivas, conforme suas vivências e 
interações com o meio social. 

Ao citar Vygotsky, Arantes (2003) nos 
mostra que:

Quem separa o pensamento do afeto 
nega de antemão a possibilidade de estudar 
a influência inversa do pensamento no 
plano afetivo [...] A vida emocional está 
conectada a outros processos psicológicos 
e ao desenvolvimento da consciência de um 
modo geral. (VYGOTSKY apud ARANTES, 
2003, p.18-19)

Para La Taille, Oliveira e Dantas (1992):
Vygotsky menciona, explicitamente, que 

um dos principais defeitos da psicologia 
tradicional é a separação entre os aspectos 
intelectuais, de um lado, e os volitivos e 
afetivos, de outro, propondo a consideração 
da unidade entre esses processos. Coloca 

que o pensamento tem sua origem na esfera 
da motivação, a qual inclui inclinações, 
necessidades, interesses, impulsos, afeto e 
emoção. Nesta esfera estaria a razão última 
do pensamento e, assim, uma compreensão 
completa do pensamento humano só é 
possível quando se compreende sua base 
afetivo-volitiva.  (LA TAILLE, OLIVEIRA, 
DANTAS, 1992, p.85)

Trazendo para o âmbito educativo, a 
compreensão dessa base afetivo-volitiva 
pode ser compreendida como a ligação 
entre o conhecimento e a vontade de 
aprender, levando-nos a refletir que quanto 
mais vontade de estudar nossas crianças 
tiverem, mais elas irão aprender aquilo 
que nós esperamos que elas aprendam, 
aliás, uma de nossas atribuições como 
educadores é desenvolver na criança o 
gosto pela aprendizagem utilizando-nos 
de todos os meios e recursos necessários 
para isso.  Portanto, uma aula dinâmica, 
contextualizada, significativa e um ambiente 
propício à aprendizagem irão contribuir e 
muito para que haja essa ligação entre os 
estudos e a vontade de estudar, consolidando 
na criança o gosto pela aprendizagem.

Em sua teoria Vygotsky também estabelece 
o conceito de Zona de Desenvolvimento 
Proximal, que é o que causa mais influência 
sobre a prática educacional, pois é neste 
espaço de tempo que a criança através de sua 
interação com o meio social se desenvolve e 
aprende, avançando do que ela sabe para o 
que pode aprender: 

Ela é a distância entre o nível de 
desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente 
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de problemas, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado através da solução 
de problemas sob a orientação de um adulto 
ou em colaboração com companheiros mais 
capazes. (VYGOTSKY, 1998, p. 112)

Isso implica dizer, que o professor como 
mediador do conhecimento, é aquele que vai 
dispor de meios para garantir que a criança 
avance de um estado de desenvolvimento 
real (aquilo que ela já sabe) para um estado 
de desenvolvimento potencial (aquilo que 
ela pode desenvolver). Nesse caso, a criança 
vai sempre necessitar da mediação de outro, 
seja uma pessoa ou um objeto. A zona de 
desenvolvimento proximal é um “espaço” 
privilegiado para a atuação do professor no 
processo de mediação do conhecimento.

A ideia da mediação desenvolvida 
por Vygotsky é vista como uma forma 
de interação e desenvolvimento das 
características biológicas e cognitivas dos 
indivíduos. Desse modo podemos concluir 
que o indivíduo em suas ações não é apenas 
ativo ao agir sobre o objeto, mas também 
interativo com eles e com as pessoas de 
seu meio social, desenvolvendo-se por 
intermédio dessa interação, até mesmo 
podendo ter como base dessas relações o 
afeto, que o motiva a buscar novas vivências 
e novos conhecimentos na medida em que 
essa busca o atrai de algum modo. Dessa 
maneira, a afetividade do indivíduo não é 
algo imutável, pois acaba se desenvolvendo 
na medida em que ele se relaciona, criando 
conceitos e interagindo com o outro de 
acordo com seus valores e cultura, pois ao 
relacionarmos a questão da afetividade com 
a Educação, podemos refletir a afetividade 

como um fator que também se desenvolve 
dentro do âmbito das relações humanas. 

Para Vygotsky (1995):
As interações sociais (entre alunos e 

professores) no contexto escolar passam a 
ser entendidas como condição necessária 
para a produção de conhecimentos por parte 
dos alunos, particularmente aquelas que 
permitem o diálogo, a cooperação e troca 
de informações mútuas, o confronto de 
pontos de vista divergentes e que implicam 
na divisão de tarefas onde cada um tem uma 
responsabilidade que, somadas, resultarão 
no alcance de um objeto comum. Cabe, 
portanto, ao professor não somente permitir 
que elas ocorram, como também promovê-las 
no cotidiano das salas de aula. (VYGOTSKY 
apud REGO, 1995, p.110) 

Diante disso, o professor além de fazer 
esse papel de mediador, irá promover a 
interação entre o objeto de conhecimento e 
seus alunos, e também a interação entre os 
próprios alunos para que haja essa produção 
de conhecimentos constantemente. 

Ao analisarmos a afetividade como algo 
que também se desenvolve, é de extrema 
importância recorrermos a outra teoria 
relacionada a esse termo, na qual se defende 
a ideia de que inteligência e afetividade 
estão integradas, sendo que para que se 
desenvolvam, ambas dependem uma da outra, 
ou seja, para que ocorra o desenvolvimento 
da inteligência é necessária a evolução 
paralela da afetividade no indivíduo.

Na perspectiva de melhor ilustrarmos 
nossa reflexão dentro desses parâmetros 
sobre afetividade, é importante analisarmos 
a teoria do desenvolvimento proposta por 



Revista Educar FCE - Abril 2018

1090

Wallon que em suas pesquisas procurou 
analisar o desenvolvimento humano a partir 
do desenvolvimento psíquico da criança 
dando ênfase à afetividade.

CONTRIBUIÇÕES DO 
FRANCÊS HENRI WALLON

Henri Wallon nasceu na França em 1879. 
Antes de se dedicar aos estudos na área 
de psicologia, passou pela medicina e pela 
filosofia que muito contribuíram para suas 
reflexões voltadas à área educacional. Veio a 
falecer no ano de 1962.

Wallon foi inovador ao defender a ideia 
de que a afetividade é um dos aspectos 
fundamentais para o desenvolvimento 
humano. Para ele, o desenvolvimento 
cognitivo das crianças se dá pelas dimensões 
cognitiva, motora e também afetiva.  O 
desenvolvimento da criança é marcado por 
contradições e conflitos, no qual conforme 
sua ligação com o ambiente externo ela 
adquire novos conhecimentos e conceitos 
que fazem com que desenvolva novas 
hipóteses.

De acordo com La Taille, Oliveira e Dantas 
(1992):

Na psicogenética de Henri Wallon, a 
dimensão afetiva ocupa lugar central, tanto 
no ponto de vista da construção da pessoa 
quanto do conhecimento. Ambos se iniciam 
num período que ele denomina impulsivo-
emocional e se estende ao longo do primeiro 
ano de vida. Neste momento, a afetividade 
reduz-se praticamente às manifestações 
fisiológicas da emoção, que constitui, 
portanto, o ponto de partida do psiquismo. 

(LA TAILLE, OLIVEIRA, DANTAS, 1992: p.85)
Como podemos perceber para Wallon a 

afetividade é fator primordial, sendo uma 
das primeiras manifestações da criança, 
pois as emoções são a primeira forma de se 
comunicar, ou seja, um meio de expressar o 
que sente e o que deseja. 

Ainda de acordo com La Taille, Oliveira e 
Dantas (1992):

A afetividade nesta perspectiva, não é 
apenas umas das dimensões da pessoa: ela 
é também uma fase do desenvolvimento, 
a mais arcaica. O ser humano foi, logo que 
saiu da vida puramente orgânica, um ser 
afetivo. Da afetividade diferenciou-se, 
lentamente para a vida racional. Portanto, 
no início da vida, afetividade e inteligência 
estão sincreticamente misturadas com 
o predomínio da primeira”. (LA TAILLE, 
OLIVEIRA, DANTAS, 1992, p.90)

Para os autores, a afetividade é a reação 
primeira da criança, e é juntamente com ela 
que acontece o desenvolvimento da razão. 
A relação entre afetividade e inteligência 
possui uma reciprocidade, pois a construção 
do indivíduo acontece por meio das duas 
que não são paralelas uma à outra, mas 
integradas entre si. Para Wallon, a afetividade 
atua juntamente com o desenvolvimento 
cognitivo, motor e biológico da criança. 

Na citação anterior, ao explicitar um 
pensamento de Wallon, os autores afirmam 
que a afetividade é anterior à razão. Afirmam 
isso ao observar que a criança se utiliza dos 
estímulos afetivos para chamar a atenção 
da mãe, por exemplo, quando quer algo, 
pois sem necessariamente estar pensando 
sobre isso a criança recém-nascida chora e a 
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mãe entende que ou ela está com fome, ou 
precisa trocá-la, e assim por diante. Diante 
disso, pode-se dizer que a afetividade é a 
primeira ligação do corpo com o meio em 
que vive, pois por meio dela a criança nos 
leva a atender suas necessidades.

Esses estudos nos levam a compreender 
que afetividade não é um conceito que 
se refere a amor ou carinho como se 
pensa automaticamente no uso do termo. 
Afetividade significa pensar naquilo que 
pode afetar uma pessoa, seja positiva ou 
negativamente, pois toda pessoa é afetada 
tanto por elementos externos (objetos, 
comportamentos etc.) como por elementos 
internos (sensações, sentimentos etc.), e de 
alguma forma responde a esses estímulos. 
A própria psicologia vai definir afetividade 
como um conjunto de fenômenos afetivos 
(tendências, emoções, sentimentos, paixões 
etc.); força constituída por esses fenômenos, 
no íntimo de um caráter individual. 

Wallon ainda defende que o 
desenvolvimento da criança vai depender da 
capacidade biológica natural, mas também 
da influência do meio que de alguma forma 
a afeta. Por exemplo, quando um pai chama 
seu filho bebê que ainda não caminha sozinho 
para vir até ele caminhando, ele acaba 
por estimular o desenvolvimento motor e 
psíquico de seu filho. Se ao contrário, o pai 
lançasse um olhar repressivo sobre a ação 
do bebê, essa atitude poderia bloquear seu 
desenvolvimento. 

O estudo da afetividade é de extrema 
importância ao tratarmos de Educação, 
pois Wallon nos ensina que a observação é 
fundamental para que o adulto perceba como 

o meio está afetando o desenvolvimento 
das crianças, e quais atitudes devem ser 
tomadas para que esse desenvolvimento 
ocorra efetivamente. Ao conseguir perceber 
o que afeta a criança, o professor pode usar 
essa descoberta para enriquecer o processo 
de ensino e aprendizagem. Desse modo, 
pode-se observar que os comportamentos 
das crianças frente ao meio sinalizam 
o que elas sentem em relação a ele. Se 
o professor conseguir estabelecer uma 
relação acolhedora e receptiva às suas 
crianças, normalmente elas reagirão a isso 
positivamente. O acolhimento dá segurança 
ao aluno e facilita a aprendizagem. 

Da mesma forma, também podemos dizer 
que a afetividade é contagiosa, pois se o 
professor age de maneira positiva no dia-a-dia 
da sala de aula, consequentemente os alunos 
reagirão a essa atitude de maneira positiva, 
ou mesmo o contrário, se o professor está 
sempre mal humorado, consequentemente 
os alunos serão contagiados por essa atitude 
negativa. 

Ao observamos as diferentes reações que 
o ambiente escolar, a sala de aula, as atitudes 
e postura de um professor provocam nas 
crianças, e as outras tantas coisas que 
fazem parte do cotidiano escolar, nos 
mostramos comprometidos com o processo 
de desenvolvimento e de aprendizagem das 
crianças, desde que abertos às mudanças 
que essas observações implicam. 

Um dos ponto-chave da teoria de Wallon, 
é que ele nos ensina que ao estarmos 
atentos às emoções das crianças por meio 
das observações, podemos perceber o 
que as afeta positiva ou negativamente e 
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diante disso poderemos fazer as devidas 
intervenções para que o desenvolvimento 
e a aprendizagem aconteçam de maneira 
significativa para a criança. A mediação 
do professor é fundamental para que 
a aprendizagem aconteça, pois ele é o 
responsável por diagnosticar e fazer as 
intervenções necessárias, sempre pensando 
no progresso e desenvolvimento do aluno. 

Wallon mostra que a criança, tenderá para 
o adulto - é seu destino-, mas só conseguirá 
isso plenamente com a presença dos outros. 
Por determinação da sociedade, um outro 
significativo, com papel relevante, é o 
professor. O apoio que o professor dará ao 
aluno nessa travessia de criança a adulto 
terá maior ou menor relevância dependendo 
de ele olhar muitas vezes para trás para 
avaliar seu próprio desempenho; de olhar 
seu aluno com reverência e acatamento, 
lembrando sempre que a criança de 
hoje é o adulto de amanhã; de tomar em 
consideração, ter em conta suas condições 
de aprendizagem e as de seu meio; de seguir 
as determinações, cumprir, observar, acatar 
o ritmo de desenvolvimento próprio de sua 
etapa de formação. Enfim, é da disposição de 
o professor estar na direção, estar voltado 
para seu aluno que dependerá a marca de 
sua contribuição ao desenvolvimento do 
aluno que lhe for confiado. (MAHONEY, 
ALMEIDA, BASTOS, et all 2010, p.81-82)

Embora para Wallon o desenvolvimento 
da criança ocorra descontinuamente, pelo 
fato de entender que o desenvolvimento 
é marcado por contradições e conflitos, 
resultado do amadurecimento e das 
condições que o ambiente irá proporcionar 

que acaba por provocar rupturas, 
transformações ou mesmo regressos, ele 
também acredita que o desenvolvimento 
humano acontece por estágios, fases 
que são expressas por comportamentos, 
atividades, interesses e recursos vividos pela 
totalidade da pessoa, em cada momento 
de sua vida. Há uma alternância de 
predomínio de conjuntos funcionais a cada 
estágio, “ou é motor (impulsivo emocional) 
ou o afetivo (personalismo, puberdade e 
adolescência) ou o cognitivo (sensório-
motor, projetivo e categorial)” (MAHONEY, 
ALVARENGA, ALMEIDA, et all, 2010, p.14). 
O amadurecimento de um estágio interfere 
no amadurecimento de outro.  

Sendo assim, para aprofundarmos ainda 
mais nossa reflexão nessa perspectiva de 
desenvolvimento é interessante analisarmos 
as cinco fases estabelecidas por ele, ilustrando 
as transições no qual a criança desde seu 
nascimento caminha para a construção do 
“eu” como um todo, visto que ele considera 
a criança como um todo: afetividade, 
emoções, cognição, movimento e mesmo o 
espaço físico, que juntos auxiliam no objetivo 
de humanizar a inteligência. Nesse caso, 
podemos afirmar que a integração entre 
afetividade e inteligência é essencial para a 
construção do sujeito em sua totalidade.

Conforme Galvão (1995):
No estágio impulsivo-emocional, que 

abrange o primeiro ano de vida, o colorido 
peculiar é dado pela emoção, instrumento 
privilegiado de interação da criança com o 
meio. Resposta ao seu estado de imperícia, 
a predominância da afetividade orienta as 
primeiras reações do bebê às pessoas, as 
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quais intermediam sua relação com o mundo 
físico; a exuberância de suas manifestações 
afetivas é diretamente proporcional a sua 
inaptidão para agir diretamente sobre a 
realidade exterior. 

No estágio sensório-motor e projetivo, que 
vai até o terceiro ano, o interesse da criança 
se volta para a exploração sensório-motora 
do mundo físico. A aquisição da marcha e da 
preensão possibilitam-lhe maior autonomia 
na manipulação de objetos e na exploração 
de espaços. Outro marco fundamental 
deste estágio é o desenvolvimento da 
função simbólica e da linguagem. O termo 
“projetivo” empregado para nomear o estágio 
deve-se à característica do funcionamento 
mental neste período: ainda nascente, o 
pensamento precisa do auxílio dos gestos 
para se exteriorizar, o ato mental “projeta-
se” em atos motores. Ao contrário do estágio 
anterior, neste predominam as relações 
cognitivas com o meio (inteligência prática e 
simbólica).

No estágio do personalismo, que cobre a 
faixa dos três aos seis anos, a tarefa central 
é o processo de formação da personalidade. 
A construção da consciência de si, que se dá 
por meio das interações sociais, reorienta 
o interesse da criança para as pessoas, 
definindo o retomo da predominância das 
relações afetivas. 

Por volta dos seis anos, inicia-se o estágio 
categorial, que, graças à consolidação 
da função simbólica e à diferenciação 
da personalidade realizadas no estágio 
anterior, traz importantes avanços no plano 
da inteligência. Os progressos intelectuais 
dirigem o interesse da criança para as coisas, 

para o conhecimento e conquista do mundo 
exterior, imprimindo às suas relações com o 
meio preponderância do aspecto cognitivo. 

No estágio da adolescência, a crise 
pubertária rompe a “tranquilidade” afetiva 
que caracterizou o estágio categorial e impõe 
a necessidade de uma nova definição dos 
contornos da personalidade, desestruturados 
devido às modificações corporais resultantes 
da ação hormonal. Este processo traz à tona 
questões pessoais, morais e existenciais, 
numa retomada da predominância da 
afetividade. (GALVÃO, 1995, p.43-45)

Como vimos, Wallon embora tenha 
suas peculiaridades se atendo às questões 
afetivas, se aproxima de Piaget com relação 
às fases de desenvolvimento e de Vygotsky 
quando aponta a importância da interação 
com o meio para o desenvolvimento do 
indivíduo. Isso é muito interessante, se 
levarmos em consideração que ambos 
desenvolveram suas teorias sem ao menos 
se conhecerem, apontando semelhanças 
sobre o desenvolvimento cognitivo do ser 
humano. 
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Diógenes Henrique De 
Oliveira Paula

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao estabelecer uma análise dessas teorias de 
desenvolvimento procuramos abordar também a questão da 
afetividade, pois como podemos perceber ela está presente 
em nossa vida desde o momento em que nascemos. 

É importante salientar que para a contribuição do 
desenvolvimento humano nas três perspectivas dos teóricos 
em estudo, destacam-se as fases de desenvolvimento, o 
convívio social, a interação, a mediação, a cultura e as relações 
afetivas, que não se resumem somente entre o indivíduo e 
sua família, mas para além desse espaço, permitindo que 
a escola cumpra com seu papel fundamental: a mediação 
nesse processo. Não podemos deixar de mencionar aqui 
a importância do educador como facilitador dessa troca 
constante de conhecimentos, sendo que ele é responsável 
por sistematizá-lo na escola, ou seja, por fazer a transposição 
didática do conhecimento acadêmico para o conhecimento 
escolar e proporcionar que a seu modo o aluno consiga se 
apropriar desses conhecimentos, de forma a garantir seu 
desenvolvimento cognitivo, fazendo com que ele possa de 
acordo com sua fase de desenvolvimento aprimorar esses 
conhecimentos e interagir com o outro de maneira autônoma 
e eficaz, participando da construção de uma sociedade 
pensante, em que se veja capaz de produzir conhecimento e 
não apenas assimilar e aprender conhecimentos produzidos 
por outras pessoas.

A ideia principal de trazer para esse trabalho reflexões 
sobre as teorias de Piaget, de Vygotsky e de Wallon, se 
justifica pelo fato de ambos terem contribuído para as 
transformações na Educação, com influência em várias 
partes do mundo, e consequentemente no Brasil. Piaget 
ao definir as fases de desenvolvimento, Vygotsky ao nos 
mostrar a importância da interação com o meio como fator 
primordial ao desenvolvimento dos indivíduos, e Wallon 
ao mostrar a influência da afetividade no desenvolvimento 
da criança, formaram as bases da proposta de ensino 
construtivista e sociointeracionista. Construtivista, pelo 
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fato de acreditarmos que a criança constrói 
o próprio conhecimento e é um ser em 
constante processo de construção, além 
de possuir atributos biológicos que lhes 
permitem a capacidade de criar, aprender e 
se desenvolver e para Piaget a aprendizagem 
acontece pela ação do indivíduo com o 
meio, e nessa ação, ele estabelece relações 
entre o que já sabe e aquilo que aprende de 
novo, construindo e reconstruindo novos 
conhecimentos. Sociointeracionista, pelo 
fato de acreditarmos que embora a criança 
possua esses atributos biológicos para 
se desenvolver, é o meio que vai permitir 
que essas capacidades se desenvolvam na 
interação com os objetos e com os outros. Daí 
a importância do professor nesse processo, 
pois na escola ele irá assumir o papel de 
mediador dessa relação entre a criança e o 
objeto de estudo, encontrando meios para 
que seu desenvolvimento seja pleno. 

Na perspectiva das teorias construtivistas 
e sócio interacionistas a criança passa ser 
a protagonista do processo de ensino e 
aprendizagem, vista como um ser que possui 
características peculiares que propiciam seu 
desenvolvimento e aprendizagem. Nessa 
abordagem, o professor é o facilitador do 
processo, e a criança passa a ser vista como 
um ser ativo, capaz de construir o próprio 
conhecimento mediada pelo meio em que 
vive, pelos objetos, pelos outros e pela sua 
cultura. Essa abordagem trouxe grandes 
transformações na maneira de ver a criança 
e nas intervenções no processo de ensino, 
pois o aluno agora interage com o objeto de 
conhecimento, e deixa de ser passivo. Nessa 
interação com o objeto de conhecimento a 

criança é colocada em situações problemas, 
ou seja, conflitos que ela precisará 
resolver e que possibilitará seu constante 
desenvolvimento e aprendizagem.

Ao analisarmos as ideias dos três teóricos, 
podemos perceber que elas se complementam 
e por meio deles, podemos concluir que 
toda criança é capaz de aprender, desde que 
respeitados seus limites, ritmos e formas de 
aprendizagem, e de que alguém propicie os 
meios para que essa aprendizagem ocorra 
de maneira significativa e contextualizada. 
Na medida em que analisamos cada fase 
de desenvolvimento da criança, podemos 
planejar aquilo que é mais adequado para 
o trabalho em sala de aula de acordo com a 
fase em que ela se encontra, tendo sempre 
em vista seu desenvolvimento e a garantia 
do seu sucesso no processo de ensino e 
aprendizagem.
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POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS 
(COTAS)
RESUMO: O artigo tem por objetivo a análise sobre as ações afirmativas. Bem como os 
fundamentos jurídicos de igualdade de oportunidades. O sistema de cotas também chamado 
de ação afirmativa, tem por finalidade a reparação das desigualdades econômicas, sociais e 
educacionais. Seu foco é a acessibilidade de negros, índios, deficientes, estudantes de baixa 
renda, em concursos públicos, universidades e mercado de trabalho. A medida implantada 
pelo governo federal visa a transitabilidade de determinados grupos na concorrência com os 
demais, ou seja, reserva de vagas, com vistas na redução da exclusão racial e social, garantindo 
um percentual significativo das pessoas que terão acesso a melhores oportunidades que 
lhe eram historicamente negadas, uma vez que a desigualdade está presente na âmbito 
econômico, social e educacional. Contraditoriamente, essa medida é tida por alguns como 
segunda forma de discriminação. Entre as políticas de ações afirmativas, a mais polêmica é 
o programa de cotas raciais para o ingresso em universidades, com o intuito de dar acesso 
mais amplo a grupos historicamente desfavorecidos, com vistas à equidade.

Palavras-Chave: Ação Afirmativa; Cotas Raciais; Acessibilidade.
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INTRODUÇÃO

Entre as políticas de ações educativas 
afirmativas que surgiram no Brasil, a mais 
polêmica é o programa de cotas para 
negros. Na verdade, as cotas estabelecem 
mecanismos extremos de ação afirmativa: é 
a reserva de um percentual determinado de 
vagas para específico da população: negros, 
mulheres, índios, deficientes, entre outros. 
Principalmente ao acesso à universidade, 
ao mercado de trabalho e a representação 
política. O Brasil já dispõe de diversas leis 
fundadas no princípio das ações afirmativas. 
Tais leis reconhecem o direito à diferença 
de tratamento legal para grupos que sofrem 
discriminação causando o desfavorecimento 
social. Alguns exemplos das leis:

.O art. 67 das Disposições transitórias da 
Constituição federal de 1988 estabelece 
que: “A União concluirá a demarcação das 
terras indígenas no prazo de cinco anos a 
partir da promulgação da Constituição”.

. A lei nº 8.112/90 prescreve, no art. 
5º, parágrafo 2º, cotas de até 20% para os 
portadores de deficiências no serviço público 
civil da União.

. A lei nº 8.213/91 fixou, em seu art. 93, 
cotas para os portadores de deficiência no 
setor privado.

. A Lei 8.666/93 preceitua, no art. 24, 
inc. XX, a inexigibilidade de licitação para 
contratação de associações filantrópicas de 
portadores de deficiência.

. A Lei nº 9.504/97 preconiza, em seu art. 
10, parágrafo 2º, cotas para mulheres nas 
candidaturas partidárias.

Nos últimos tempos, apresentam-

se proposituras no Congresso Nacional, 
de diversos projetos de lei visando a 
introdução, no Direito brasileiro de algumas 
modalidades de ação afirmativa. Esses 
projetos apresentados por parlamentares 
das mais diversas tendências ideológicas, em 
geral, buscam atenuar a notória desigualdade 
brasileira, enfrentando-a naquilo que para 
muitos constitui a sua causa primordial, isto 
é, o nosso segregador sistema educacional, 
que tradicionalmente, por diversos 
mecanismos, sempre reservou aos negros e 
pobres em geral uma educação de inferior 
qualidade. Dedicando o essencial dos 
recursos materiais, humanos e financeiros 
voltados à educação de todos brasileiros, 
a um pequeno contingente da população 
que detém a hegemonia política, econômica 
e social no País. A elite branca. Outros 
projetos, concebidos na notável azáfama 
de tentar mitigar os aspectos visíveis e 
politicamente embaraçosos da nossa triste 
iniquidade, tentam combater a desigualdade 
e a discriminação em setores específicos 
da atividade produtiva, instituindo cotas 
fixas para negros em setores da vida 
socioeconômica.

Segundo Joaquim Barbosa Gomes (2001, 
p.6-7), os objetivos das ações afirmativas 
são: induzir transformações de ordem 
cultural, pedagógica e psicológica, visando 
a tirar do imaginário coletivo a ideia de 
supremacia racial versus subordinação racial 
e/ou de gênero; coibir a discriminação do 
presente; eliminar os efeitos persistentes 
(psicológicos, culturais e comportamentais) 
da discriminação do passado, que tendem a se 
perpetuar e que se revelam na discriminação 
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estrutural; implantar a representatividade 
dos grupos minoritários nos diversos 
setores: criar as chamadas personalidades 
emblemáticas, para servirem de exemplo às 
gerações mais jovens e mostrar a elas que 
podem investir em educação, porque teriam 
espaço.

CAUSA DA EXISTÊNCIA DAS 
COTAS RACIAIS

A desigualdade no Brasil atinge o campo 
econômico, social, educacional e de 
oportunidades.

Apesar de negros e pardos representarem 
a maioria da população brasileira, ainda 
assim, encontram menores oportunidades. O 
quadro da desigualdade social entre negros 
e brancos ocorre em função dessa diferença 
de oportunidades. “Negros e pardos 
representam 53,6% de toda a população 
brasileira, e mesmo sendo maioria, ocupam 
uma minoria de espaços considerados 
importantes, como chefias de empresas e 
outros cargos de relevância social. Apenas 
12% da população preta e13% da parda têm 
ensino superior.......A diferença no nível de 
escolaridade se reflete também na renda”.... 
(Mereles, 2016)

Essa desigualdade tem relação com 
a escravidão, pois apesar da abolição, a 
população negra não se beneficiou de 
garantias ou ações a seu favor, ficando 
à margem da sociedade, em condições 
desumanas, sem moradias, alimentação e 
emprego, das senzalas foram para as favelas.

As cotas raciais surgem como forma 
de minimizar 354 anos de escravidão, na 

tentativa de reparar desigualdades nos 
campos econômico, social e educacional.

Não só para negros, mas também para a 
classe menos favorecida, a Lei de Cotas (Lei 
12.711 de agosto/2012), contribui para a 
inclusão social, uma vez que a distribuição 
de vagas tem por objeto critérios raciais e 
sociais, por se tratar de aspecto não somente 
social mais também econômico.

O propósito das ações afirmativas parte 
da necessidade de dar a noção de justiça 
social. Com interpretação universalista e 
baseada no preceito da meritocracia, ser 
justo é tratar a todos de maneira igualitária. 
Entretanto, em uma sociedade onde 
ocorreram desigualdades, em consequência 
de um processo histórico específico, ademais 
desse princípio acaba apenas reproduzindo 
as desigualdades já existentes. As ações 
afirmativas dão ideia de que é necessário 
admitir a realidade das desigualdades para 
que se chegue à igualdade. Tem por princípio 
corrigir situações de desigualdade que são 
consideradas socialmente inadequadas, tanto 
para o indivíduo, quanto para a totalidade da 
população. “Ações afirmativas são medidas 
especiais e temporárias, tomadas pelo Estado 
e/ou pela iniciativa privada, espontânea 
ou compulsoriamente, com o objetivo de 
eliminar desigualdades de oportunidades 
e tratamento, bem como compensar 
perdas provocadas pela discriminação e 
marginalização por motivos raciais, étnicos, 
religiosos, de gênero e outros.” (Ministério 
da Justiça, 1991, GTI População Negra)

         Na esfera jurídica as ações afirmativas 
objetivam a legalidade constitucional de 
cunho racial, priorizando a democracia, pois 
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a igualdade está afiançada na Constituição 
brasileira, entendida de suma importância 
na implementação de uma sociedade que se 
pretenda coerente. A igualdade estabelece 
elemento vital para a democracia. Tem-se 
a ideia de que todos, possuindo a mesma 
oportunidade, são iguais, de forma a terem 
o mesmo tratamento, e portanto, as mesmas 
possibilidades de acesso. 

IMPORTÂNCIA DAS COTAS 
RACIAIS

A reserva de vagas em instituições para 
determinados grupos, são políticas de 
ação afirmativa para reverter o racismo 
histórico contra negros e índios. Tem por 
intuito a superação das desigualdades 
socioeconômicas, procurando a igualdade 
social. “A justificativa para o sistema de cotas 
é que certos grupos específicos, em razão 
de algum processo histórico depreciativo, 
teriam maior dificuldade de mobilidade 
social e oportunidades educacionais ou que 
surgem no mercado de trabalho, bem como 
seriam vítimas de discriminações nas suas 
interações com a sociedade.” (Ramos, 2017)

As cotas raciais surgem da crença de 
que certas etnias são mais privilegiadas 
que outras, devido a um meio histórico, 
contribuindo para a desigualdade social. 
Neste sentido, a proposta das cotas tem 
por finalidade o maior acesso a grupos 
historicamente desfavorecidos. “As cotas 
raciais são ações afirmativas que têm por 
principal função a reparação de desigualdades 
econômicas, sociais e educacionais no Brasil. 
Segundo dados do IBGE de 2015, somente 

12% da população preta e 13% da parda 
possuem ensino superior. Tais reparações 
são efetuadas por meio de políticas públicas 
ou privadas retributivas. No caso das cotas 
raciais nas universidades, é feita a reserva 
de vagas para o ingresso de cidadãos pretos, 
pardos e indígenas. Em uma sociedade que 
historicamente privilegia um grupo racial 
e onde outros foram oprimidos, as cotas 
surgem como um importante meio de 
atenuação contra a desigualdade social e a 
favor da democracia e da cidadania.” (Ramos, 
2017)

Mediante a esta questão, políticas  
públicas foram introduzidas, na intenção 
do reparo aos prejuízos causados à 
população negra. Dentre os mecanismos 
para a Educação das relações Étnico-raciais, 
pode-se destacar a Lei Federal 10.639/03 
que alterou a Lei Diretrizes e Bases da 
Educação 9.394/96, obrigando a inclusão 
nos currículos oficiais da Rede de Ensino a 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
A fim de auxiliar esta decisão criou-se as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana (2004), Orientações e Ações para a 
Educação das Relações Étnico-raciais (2006), 
através de ações e estratégias pertinentes 
ao reconhecimento da identidade do povo 
Brasileiro. A diversidade étnico-racial 
ganha reconhecimento, sob o aspecto da 
valorização de sua cultura, bem como, no 
combate ao racismo e a discriminação social.

Algumas universidades públicas passaram 
a utilizar as cotas raciais no vestibular, 
destinando uma parte das vagas para 
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candidatos negros, pardos e indígenas. Além 
de contribuir para a eliminação de formas 
existentes de descriminação que surgiram no 
passado e oferecer um ambiente acadêmico 
mais diverso. “O maior envolvimento de 
negros e indígenas no campo das Ciências 
Sociais, por exemplo, irá colaborar para a 
emergência de novas formas de pensar e 
teorizar o país.” (IBASE, 2008)

Ainda que algumas pesquisas recentes 
já apontem para os impactos positivos da 
adoção das cotas, indicando um excelente 
desempenho dos cotistas, seus resultados 
serão percebidos em longo prazo, com 
maior inserção desses grupos em categorias 
profissionais onde os brancos são maioria 
absoluta. “De caráter temporário, as cotas, 
como ações afirmativas que são, visam 
acelerar transformações para intervir num 
cenário marcado por uma desigualdade 
social extrema.” (GEMAA, 2011)

POSIÇÕES CONTRÁRIAS AO 
SISTEMA DE COTAS

No Brasil, percebe-se uma legislação 
baseada no princípio das ações afirmativas, 
beneficiando índios, mulheres, deficientes 
físicos e outros. Mas, quando foram 
implementados os primeiros programas de 
ações afirmativas em benefício da população 
negra, houve resistência por parte de vários 
segmentos.

Existe a crença por parte de alguns 
indivíduos de que asa cotas para pretos nada 
mais é do que uma forma de privilegiá-los 
em carreiras profissionais ou acadêmicas. 
Acredita-se, em fraudes, por pessoas que se 

autodeclarem negras e ainda existe a ideia 
de baixar o nível da qualidade do ensino 
superior. Sendo que, estudos demonstram 
que o desempenho dos cotistas em muitos 
casos chega a ser superior a dos não cotistas.

Uma pesquisa do centro de Estudo das 
relações de Trabalho e Desigualdade da 
USP, presente no site da Scielo, traz relação 
entre negros e brancos no que diz respeito à 
questão da cota racial.

Inicia-se fazendo referência quando uma 
pessoa diante de uma banca de jornal, não se 
incomodava ao ver dezenas de revistas com 
exibição de pessoas brancas, por ser visto 
com naturalidade, mas quando essa pessoa 
se depara com uma revista voltada para 
negros, imediatamente indaga que se trata 
de racismo às avessas. “O que se observa 
neste episódio guarda semelhanças com a 
dinâmica que se estabelece no debate sobre 
cotas: cotas para negros e cotas para brancos. 
As cotas de 100% nos lugares de poder em 
nossa sociedade, não são explicitadas. Foram 
construídas silenciosamente, ao longo de 
séculos de opressão contra negros e foram 
naturalizados.”(SCIELO)

Apesar de muitas pessoas reconhecerem 
que brancos Têm mais chance que 
negros, ainda percebe-se resistências à 
implementação que visem corrigir o efeito 
desta discriminação é enorme. Com base no 
exposto acima, muitas argumentações contra 
as ações afirmativas e cotas são enunciadas 
de forma racista e a nosso ver é uma forma de 
afirmação e manutenção de lugares de poder, 
que segundo Maria Aparecida Silva Bento: 
“possibilitam conhecer melhor como uma 
realidade condenável pode ser travestida, 
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segundo interesses nem sempre explicitados 
e ser reproduzida incansavelmente”. Tais 
como:

- O problema das desigualdades no 
Brasil, na verdade, é de ordem social e não 
racial. Portanto, sua solução viria através de 
políticas voltadas para a população pobre. 
Na verdade dentre os pobres, os negros são 
maioria, pois de cada 10 pobres 7 são negros.

- Cotas e ações afirmativas vão permitir 
que se forme uma elite negra: a grande 
massa negra continuará excluída. Trata-se de 
uma argumentação socialista, que pouco traz 
benefícios a questão das ações afirmativas.

- E os 19 milhões de brancos pobres,  
ficarão excluídos? Todos devem se apropriar 
desta visão democrática, a fim de uma 
sociedade mais justa, com vistas à cidadania.

- Negros em geral não têm qualificação 
para entrar nas universidades e/ou 
para ocupar cargos de chefia melhor 
renumerados. Portanto, este problema 
deve ser solucionado pela raiz, ou seja, 
através da melhoria do sistema de ensino 
brasileiro, de maneira que atinja a todos 
igualmente, independente de raça ou 
cor. Esta argumentação traz evidência de 
que negros são incapazes de cursar uma 
faculdade de qualidade e ainda de ocupar 
cargos de chefia. E também ignora que se o 
investimento se der de forma igualitária para 
todas as diferenças não serão atenuadas.

- Não sabemos quem é negro no Brasil, 
por conta da grande miscigenação. Portanto, 
não poderíamos pensar em cotas para um 
grupo de difícil definição. Ridículo esse 
discurso, pois para praticar a discriminação, 
não se tem dúvidas de quem é negro. A dúvida 

só aparece no momento de implementar 
políticas públicas.

- As cotas são inconstitucionais, ilegais, 
contrariam o princípio de que todos são iguais 
perante a lei. Deve-se consultar a legislação 
a fim de constatar a constitucionalidade 
referente a este assunto.

- A cota para negros em universidades 
diminuiria a qualidade de seus alunos e, 
consequentemente, do ensino universitário. 
De que qualidades se referem, pois 
constantemente vêem-se debates sobre a 
reforma universitária. E por outro lado em 
uma pesquisa cotista do Rio de Janeiro, 
observou-se que estudantes negros tiveram 
desempenho superior comparado ao grupo de 
brancos (Folha de São Paulo de 14/12/2003) 
e ainda segundo conclusão do coordenador 
de ações afirmativas da UNIFESP: “não há 
diferença entre os aprovados pelos métodos 
tradicionais e pelas cotas”.

- As ações afirmativas e as cotas fazem 
parte de um modelo norte-americano, que 
alguns querem artificialmente importar, mas 
que não funcionariam no Brasil, uma vez 
que nossa realidade é outra. Absurdamente 
esses “defensores da globalização”, que 
vêm uma possibilidade de ampliação de 
horizontes, quando se trata das cotas, 
se tornam nacionalistas exemplares. E 
realmente no Brasil a realidade é outra, pois, 
aqui o racismo é velado.

- As cotas para negros em universidades 
seriam humilhantes para os negros que 
delas desfrutassem, pois eles guardariam 
eternamente o ‘estigma’ de parasitas do 
Estado, ou de ter entrado na universidade 
não por mérito próprio, mas por um ‘favor’ 
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ou ‘concessão’ do Estado. Os negros poderão 
sim sobreviver às cotas, conquistadas 
através de lutas do movimento social, já que, 
os brancos têm sobrevivido sob um sistema 
que os privilegia.

- A adoção de cotas para negros em 
universidades contraria o princípio da 
meritocracia, ou seja, de que entram nas 
universidades que ‘faz por merecer’ por 
capacidade e esforço pessoal, o que seria mais 
justo e democrático.  Esse mesmo discurso 
também é proferido por pessoas negras, que 
puderam frequentar uma universidade sem o 
uso das cotas. Essa argumentação nada mais 
é que a falta de informação, pois estudos 
revelam as injustiças presentes nas relações 
sociais. Percebe-se a falta de informação, 
reflexão e ainda aceitação da urgência 
dessa política pública. Esses pensamentos 
são conservadores, reprodutores e trazem 
resistências, possibilitando a afirmação das 
desigualdades, pois em uma sociedade onde 
as desigualdades são tão presentes, o mérito 
não passa de um discurso ideológico. 

Enfim, as políticas públicas, os programas 
sociais denominados ações afirmativas, são 
necessários a fim de corrigir a deficiência 
presente em cada grupo que historicamente 
sofrem discriminação (negros, mulheres, 
gênero, índios, deficientes, etc.). Portanto, 
a discriminação contra o negro deve ser 
enfrentada com ações anti-racistas, a 
homofobia com ações anti-homofóbicas, o 
machismo enfrentado com ações sexistas.

POSIÇÕES FAVORÁVEIS AS 
COTAS RACIAIS

Muitos consideram as cotas raciais, 
como forma de inclusão social, e vêem a 
reserva de vagas para estudantes negros em 
universidades, em concursos públicos e ainda 
pela iniciativa privada, necessárias para que 
haja equiparação futura em uma sociedade 
mais justa e igualitária.

O sistema de cotas é visto por muitos de 
forma positiva, em razão de determinados 
grupos sofrerem processo depreciativo, e por 
isso, maior dificuldade de mobilidade social 
e oportunidades educacionais, mercado de 
trabalho, e vítimas de discriminações nas suas 
interações com a sociedade. “A população 
negra, após a abolição, não recebeu garantias 
do Estado nem qualquer ação de políticas 
públicas a seu favor”. (Mereles, 2016)
- A sociedade brasileira é racista: para 
defender as cotas raciais, vários grupos do 
movimento negro alegam que pela sociedade 
ser racista, eles não terão oportunidade de 
estudo e empregos bons, por um motivo 
simples: existe um sistema de opressão que 
privilegia um grupo racial em detrimento de 
outros.
- As oportunidades de negros e brancos 
são desiguais no país: argumento também 
presente nas questões históricas e no 
entendimento de que a população negra foi 
escravizada no Brasil por muito tempo e a 
escravatura abolida há pouco (em termos 
históricos). O Estado também não concedeu 
políticas a fim de dar oportunidades mínimas 
de sobrevivência, moradia e emprego, a 
essa população. Dessa maneira, apenas 
seis gerações depois entende-se que a 
disparidade de oportunidades de uma 
menina negra e de uma menina branca tende 
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a ser muito grande no país, por exemplo.
- Preocupação do Estado em democratizar 
mais o acesso à universidade e em incluir 
a população negra nesse processo: em 
reportagem do jornal Nexo, constata-se que 
a lógica das cotas é a inclusão: quanto mais as 
pessoas negras acessarem as universidades 
e permanecerem lá, tiveram formação 
universitária e oportunidade de boa inserção 
no mercado de trabalho, maiores serão as 
chances de que as próximas gerações de 
brancos e negros seja menos desigual em 
termos de oportunidades. A partir desse 
cenário, poderia ser pensando no fim das 
cotas.

- Trata-se de uma medida profilática de 
inclusão, porém necessária: O movimento 
negro, além de reivindicar cotas raciais, pede 
também pela melhoria do ensino básico. De 
acordo com pesquisa do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), demoraria por 
volta de 50 anos para que a educação de 
base fosse de qualidade. Argumenta-se que 
uma bandeira não exclui a outra, ainda é 
requerido ensino de qualidade, mas não se 
pode esperar tanto tempo pelo ingresso mais 
justo nas universidades. As cotas são medidas 
emergenciais temporárias que devem existir 
até as disparidades de oportunidade diminuir. 
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Rosangela Aparecida 
Conceição Nascimento

As políticas públicas, os programas sociais denominados 
ações afirmativas, são necessários a fim de corrigir a 
deficiência presente em cada grupo que historicamente 
sofrem discriminação (negros, mulheres, índios, deficientes 
e outros). Portanto, a discriminação contra o negro deve 
ser enfrentada com ações anti-racistas, a homofobia com 
ações anti-homofóbicas, o machismo enfrentado com ações 
sexistas.

Surge a visão de que seja necessário o enfrentamento com 
responsabilidade das desigualdades sociais. A introdução das 
ações afirmativas é de suma importância, com vistas numa 
sociedade igualitária, com oportunidade para todos.

As ações afirmativas nada mais é que políticas públicas, 
com vistas na concretização do princípio constitucional 
da igualdade, bem como, a anulação da discriminação 
racial, de gênero, de idade, de credo, de nacionalidade, de 
constituição física e mental. Que em sua totalidade, significa 
a compreensão de que não se trata apenas de uma questão 
jurídica, mas também de objeto constitucional a ser atingido 
pelo Estado e pela sociedade como um todo.

As cotas são medidas emergenciais, que devem existir 
até que se diminua a questão do acesso e oportunidades, 
pois a desigualdade abrange os campos econômico, social, 
educacional e acesso a oportunidades, portanto as ações 
afirmativas visam à colocação de grupos vulneráveis no 
mesmo patamar de concorrência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Graduação em Pedagogia pela 
Faculdade de Ciências e Letras 
São Marcos (1987); Especialista 
em Gênero e Diversidade na 
Escola pela UNIFESP(2016), 
Prática Pedagógicas Pela UFOP 
(2016), Educação Comunitária 
USP (2005); Professor de 
Educação Infantil e Fundamental 
I -  na EMEI Doutora Gina de 
Martino.



Revista Educar FCE - Abril 2018

1106

REFERÊNCIAS

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil – Senado Federal, artigo 67, 1988
BRASIL, Lei 8112/90, artigo 5º, parágrafo 2º - Direito Administrativo, 1990
BRASIL, Lei 8.213/91, artigo 93, Portador de Deficiência, 1991
BRASIL, Ministério da Justiça. GTI (Grupo de Trabalho Interministerial) – População Negra. 
WWW.planalto.gov.br/ccivil_03,Dnn 3531 - Planalto, 1991 – Acesso em 17 de abril 2018
BRASIL, Lei 8.666/93, artigo 24, inciso XX, 1993 
BRASIL, LDB –Lei Diretrizes e Bases Nacional nº 9.394/96 – Portal MEC, 1996
ROCHA, Carmem Lucia Antunes. Ação Afirmativa. “O Conteúdo Democrático do Princípio 
da Igualdade Jurídica”, in Revista Trimestral de Direito Público nº 15, p. 86, 1996
BRASIL, Lei 9.504/97, artigo 10, parágrafo 22, 1997
BRASIL, DCNE – Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação – Portal MEC, 1999
GOMES, Joaquim Barbosa, “Ação Afirmativa & Princípio da Igualdade Constitucional da 
Igualdade”, RJ, Editora Renovar, p. 6-7, 2001
BRASIL, Lei Federal 10.639/03 – Relações Étnico Raciais, 2003
BENTO, Maria Aparecida Silva, “Ação Afirmativa e Diversidade no Trabalho, Desafios e 
Possibilidades”, Editora Casa do Psicólogo, edição 1, 2006
LASTÒRIA, Andrea Coelho, “Ensino de Educação das relações Étnico Raciais”, SCIELO, 2006. 
WWW.scielo.br/pdf - Acesso em 12 abril 2018
IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Economias, “Cotas Raciais”, 2008. in: ibase.
br/userimages/cast_ibase_cotas_completo.pdf – Acesso em 10 abril 2018
FOLHA, Folha de São Paulo, Editorial: Cotas para negros. Opinião, 2011. WWW.folha.uol.
br – Acesso em 09 abril 2018
JUNIOR, João Feres – DAFLON, Verônica Tostes – CAMPOS, Luiz Augusto – GEMAA (Grupo 
de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa), “Ação Afirmativa – Cotas Raciais” – IESP, 
UERJ, 2011. In: gema.iesp.uerj.br- Acesso em 14 abril 2018
UNIFESP, “Relações Étnico Raciais e a Lei 10.639/03 – A cor da cultura”. 2011 WWW.
olhares.unifesp.br – Acesso em 20 abril 2018
GUIMARÃES, Antonio Sergio A. – RIOS, Flavia M. “Cotas nas Universidades Públicas, BA, 
SCIELO, July/dec. 2014
CLARÃO, Cristina, “O longo Combate às Desigualdades Raciais”. Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada – IPEA, 5p, 2012 in:WWW.ipea.gov.br/igualdaderacial – Acesso em 20 
abril 2018
DIAS, Tatiana, “Sistema de Cotas Raciais: inclusão em meio à controvérsia” – Nexo Jornal, 
2016. Disponível em HTTPS://www.nexjornal.com.br/.../sistema-de-cotas-raciais-inclusão-
em-meio-a-controversia - Acesso em 19 abril 2018
MERELES, Carla, “Cotas Raciais no Brasil: entenda o que são”. Politize, artigo UFSC. 2016. 
WWW.politize.com.br/cotas-raciais-no-brasil-o-que-sao/ - Acesso em 17 abril 2018
RAMOS, Beatriz, “Entenda como funcionam as cotas raciais”. Carta Educação, 2017. WWW.
cartaeducacao.com.br>cartaexplicita – Acesso em 19 abril 2018



Revista Educar FCE - Abril 2018

1107

POR UMA EDUCAÇÃO REFLEXIVA: 
EXPERIÊNCIA, CONVERSAÇÃO E 
TATO PEDAGÓGICO
RESUMO: Este artigo visa apresentar as discussões e reflexões filosóficas realizadas pelo 
autor contemporâneo Fernando Bárcena (2005, 2006), o qual apresenta alguns elementos 
capazes de direcionar o nosso olhar, ou melhor, modificar o nosso olhar e nossa ação 
diante da educação de nossas crianças. Os conceitos “Experiência, Conversação e Tato 
Pedagógico” nos auxiliam a pensar uma nova educação, os quais se tornam ferramentas 
capazes de direcionar nossa prática pedagógica para construção de uma educação reflexiva 
e de sentido. A educação nessa perspectiva requer do educador uma sensibilidade no ato de 
educar, não se trata mais da transmissão de conhecimentos e habilidades, mas sim, de um 
saber na e para a experiência, uma transformação de pensamentos e atitudes para lidar com 
o outro, que necessita do mesmo, maior carinho e compreensão.

Palavras-Chave: Experiência; Conversação; Tato Pedagógico.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como intuito apresentar 
as discussões e leituras criteriosas realizadas 
sobre as duas obras do filósofo espanhol 
Fernando Bárcena, sendo uma “Hannah 
Arendt: una filosofia de la natalidad”, e a outra 
“La experiencia reflexiva en educación”, a 
análise das obras teve como base esclarecer 
os conceitos de “ Experiência, Conversação e 
Tato Pedagógico” apresentados pelo autor,  e 
sua importância para educação. As discussões 
nos permitem pensar a conversação como 
um lugar importante para desenvolver nos 
alunos a capacidade de julgar,e também  
compreender o sentido da experiência e do 
tato pedagógico e de que forma eles podem 
se manifestar nas práticas escolares.  Bárcena 
propõe em suas obras, pensar a educação 
na modernidade sob uma nova perspectiva, 
para o autor a educação a qual submetemos 
nossos jovens está norteada pela valorização 
abusiva do trabalho técnico deixando de lado 
os sentidos e pensamentos que envolvem a 
prática pedagógica. 

A prática pedagógica inserida no 
mundo caracterizado, sobretudo, pelo 
desenvolvimento das tecnologias da 
comunicação e informação passa a ser 
reconhecida, como uma atividade prática 
profissional, que exige dos indivíduos 
vários conhecimentos e habilidades para 
desenvolver-se. As atividades práticas 
priorizam o “saber fazer” em detrimento do 
“saber expressar”, com isso, ignoramos o 
que fazemos e seu sentido, tornando-se um 
trabalho técnico e mecânico, sem qualquer 
forma de reflexão. 

Nesse contexto, entende-se por qualidade 
da educação, o fato do sujeito ser capaz de 
utilizar os diferentes recursos da sociedade 
da informação. Nesse ponto, a autonomia do 
aluno está relacionada ao uso que ele faz dos 
recursos tecnológicos. Para Bárcena, (2005, 
p.15). “A antiga relação pedagógica mediada 
pela palavra e os gestos, é substituída agora 
por uma comunidade virtual que acaba por 
anular o que em outro tempo chamávamos 
comunidade de sentido, mediada por 
relações de sentido cara a cara”. 

 Para Bárcena (2005) nos convertemos 
a escravos do conhecimento, abolindo a 
importância do pensar em educação, já que 
os resultados técnicos são mais valorizados 
e reconhecidos, o que torna único e idêntico 
o pensamento dos membros da sociedade 
educativa. Considerando a proposta do autor, 
cabe a nós, pensarmos a prática pedagógica 
como uma experiência reflexiva e de sentido. 

Para o autor, educar é levar o aluno a uma 
viagem, que possa adquirir a experiência de 
confronto com o estranho, escapar do lugar 
de nascimento, onde está sua identidade 
fixa, fugir dos laços construídos na família, 
na sociedade e nos primeiros anos de vida. 
Romper os laços é tentar um novo começo, 
ter a experiência do início. 

A ação do educador é aqui considerada 
uma práxis, uma pedagogia do cuidado, pois, o 
cuidado que se tem com a formação do outro, 
envolve educar em meio a ambivalências 
e incertezas que norteiam a prática 
pedagógica, um confronto com o estranho 
e o desconhecido. Essa educação tem como 
compromisso tratar a “aprendizagem das 
incertezas e a importância de perder o medo 
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de viver e pensar sem certezas absolutas” 
(2005, p. 25). 

Para Bárcena, devemos construir a partir 
das incertezas pedagógicas, nossa experiência 
reflexiva, formar o juízo pedagógico através 
da prática do pensar, entendendo a educação 
como “participação na conversação, como 
prática de compromisso e faculdade do 
começo” (2005, p.28). 

Seguindo os rastros de Hannah Arendt, 
Bárcena (2005) nos sugere que uma das 
maneiras de se lidar com a formação ética 
e o desenvolvimento da capacidade de 
julgar no contexto da educação escolar, 
seja recorrendo à conversação, pois esse 
constitui o lugar a partir do qual ainda seria 
possível tangenciar a singularidade do que 
acontece na escola. Permitiria, nesse caso, 
narrar os acontecimentos tomando-os como 
singularidade que escapa à regularidade das 
leis e dos saberes científicos escolares. Para 
Bárcena (2005), a conversação é o lugar do 
acontecimento, pois não há como controlá-
la e nem prever o que decorrerá daí. O 
interesse da conversação não é produzir o 
consenso, mas as inflexões, divergências, à 
semelhança das aporias socráticas. 

Acreditar em uma prática educativa de 
sentido envolve reconhecer a diferenciação 
que existe entre sentido e significado. 
O significado apresenta um sentido já 
construído, estando aberto a diversas 
formas de interpretação; enquanto o sentido 
é aberto a possíveis e novas significações. 
Para Bárcena (2005, p.34), devemos ter a 
capacidade de “receber e acolher o que nos 
chega, como fonte de um sentido possível”, 
dar oportunidade ao novo e ao desconhecido. 

Bárcena (2005) procura inicialmente traçar 
a característica da educação no mundo pós-
moderno, a partir da reflexão realizada pelos 
filósofos W. Carr e Z. Baumam, os quais 
voltaram suas preocupações para educação 
em meio às contradições presentes no 
mundo atual. Para esses autores, vivemos 
uma crise de identidade que se assegura 
na incapacidade e falha do trabalho dos 
pedagogos e das teorias educativas. Para 
Baumam vivemos uma “crise das instituições 
de formação e da filosofia e teorias 
educativas herdadas” (BÁRCENA, 2005, 
p.36). Há uma incoerência entre a educação 
que recebemos e a realidade em que estamos 
inseridos, a educação não consegue atender 
as necessidades atuais.  Para Carr, “os 
profissionais da educação devem reconstruir 
sua prática de maneira que expresse os 
valores e ideais educativos emancipadores” 
(BÁRCENA, 2005, p.35).

 O desafio da educação na pós- 
modernidade está, sobretudo, em 
transformar uma prática que se caracteriza 
pela transmissão de conhecimentos e 
habilidades, para uma prática que prepare 
o indivíduo para vida, fazendo com que o 
jovem tenha condições de fazer experiência 
nesse mundo cambiante e incerto. Com isso, 
Bárcena (2005, p. 38) se questiona: 

[...] como é possível que continuemos 
pensando a prática da educação como 
uma atividade baseada na transmissão de 
habilidades e destrezas técnicas, quando o 
futuro é tão incerto e existe tanta incerteza 
com respeito a perícia que a sociedade 
exige dos jovens, hoje profundamente 
desencantados e desconcertados, quase 
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poderíamos dizer apáticos?
Não podemos dizer que se trata de um 

problema apenas prático ou teórico, a 
questão de “como” e “por que” fazer acarreta 
na tomada de decisões sobre a necessidade 
de dar a educação um novo sentido, uma 
educação que relacione efetivamente a 
teoria e a prática ao alcance de objetivos 
emancipadores. Para Bárcena (2005, p. 42): 

O problema está em saber como situar a 
teoria em um âmbito tão movediço como é 
a educação. É aqui onde encontramos uma 
das ambiguidades teóricas mais importantes 
da investigação educativa, pois em educação 
há de contar com explicações da ação, uma 
explicação que, sem embargo, por si só não 
basta se afinal não buscamos a justificativa 
do já racionalmente explicado pela teoria. 

As questões práticas são resolvidas por 
meio da tomada de decisões e elegendo 
alternativas de ações mais significativas, 
envolve a “necessidade que o educador 
expresse em suas ações seu próprio 
pensamento conformado em sua relação 
com as situações práticas”. (BÁRCENA, 
2005, p. 45). O fazer prático, aqui defendido, 
não se resume a atividades repetitivas, mas 
sim, em uma praticidade que exige o pensar 
reflexivo sustentado em uma teoria do saber 
pedagógico e da vida. 

A vontade de fazer consiste numa práxis, 
no sentido Aristotélico, enquanto prática/
ação. O que percebemos é que a atuação 
prática da atividade educativa se consolida a 
partir dos saberes pedagógicos que procuram 
criar teorias, atividades e procedimentos que 
resolvam as questões recorrentes do dia- a- 
dia das salas de aula. A pedagogia constrói o 

conhecimento a partir de si mesma, sem se 
apoiar em outras correntes de pensamento. 
Neste caso, a racionalidade educativa 
assemelha-se a racionalidade tecnológica, 
pois o interesse se concentra entre os meios 
e as finalidades do processo.

A resolução dos problemas exige que 
os educadores transformem sua prática 
pedagógica em trabalhos de reflexão e 
na construção de esquemas práticos de 
intervenção pedagógica. O que resulta 
no desenvolvimento de uma teoria da 
educação que valoriza sua natureza teórico-
prática. Dessa forma, “devemos contar com 
explicações da ação, porém a mera explicação 
não basta se não buscamos a justificativa 
do já racionalmente explicado”. (BÁRCENA, 
2005, p. 46).

O enfoque na educação se sustenta, pela 
medida de formar os educadores como 
sujeitos reflexivos e não apenas como sujeitos 
técnicos que utilizam seu componente 
reflexivo para atender a eficácia pedagógica, 
com a aplicação e consumo de tecnologias.

Para Bárcena a cultura da informação perde 
o eu profundo, à medida que utiliza a mente 
apenas para o acúmulo de informações e 
não para vivenciar experiências memoráveis. 
“Isto supõe uma erosão da reflexão narrativa 
e da capacidade de aceder os estados mentais 
intencionais próprios e alheios (desejos, 
crenças, intenções)” (BÁRCENA, 2005, p. 
54-55). Nesta situação, a inserção numa 
cultura em que o contato com a literatura 
se enfraquece, prevalecendo os espaços 
virtuais, onde a memória e a imaginação 
narrativa são cada vez mais desprezadas, faz 
com que o sujeito perca a sua “oportunidade 
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de experimentar uma atividade mental 
reflexiva mais rica”. 

Transpor para a educação as características 
da sociedade em que vivemos, implica pensar 
qual o papel da educação nos dias atuais, já 
que deixou de ser um destino, uma prática 
salvadora, em que os alunos podiam depositar 
sua esperança de futuro e a conquista por 
melhores condições de vida. Romper com 
as ilusões de que a educação pode salvar 
o mundo, nos obriga a se perguntar: Por 
que somos professores? E Para quê nos 
dedicamos? Bárcena argumenta (2005, p. 56) 

[...] no entorno onde o saber, a avaliação e 
a autoridade têm sido destruídos,  a figura do 
professor não diz nada aos alunos, porque ali 
o saber e a cultura tem deixado de constituir 
um capital simbólico e portanto tem deixado 
de ser fonte de sentido e de formação da 
subjetividade. 

No ambiente virtual existe uma ausência 
de relações entre professores e alunos, aqui, 
a interação ocorre pela comunicação sem 
qualquer forma de contato físico, e capacidade 
de conversação. Com isso, Bárcena (2005, 
p. 56) acredita que o sujeito moderno tem 
herdado a “ansiedade cartesiana”, pelo fato 
de não poder: 

[...] aceitar a ambiguidade, a falta de 
claridade e certeza, nem a diversidade de 
opiniões a menos que concluam num acordo 
racional. Se a experiência passa por uma 
relação de abertura ao mundo, uma relação 
tal que propicia que nos passem coisas, a 
compulsão, tão caracteristicamente nossa, 
a estar sempre informados parece conduzir-
nos a ver e conhecer o mundo antes de 
experimentá-lo, usufruí-lo e padecê-lo. 

O contato superficial com o mundo 
e as coisas têm reflexos na formação 
de professores, já que os estudantes 
saem da universidade com um pacote de 
conhecimentos, habilidades e técnicas, 
pronto para atuar como educadores com 
base numa racionalidade educativa que 
resolve os problemas instrumentais por meio 
de teorias e técnicas de trabalho. 

Nessa concepção, o trabalho pedagógico 
não consegue captar a experiência como 
sentido para o fazer educação. Com isso, 
Bárcena (2005, p. 58) acredita que: 

Como outros profissionais, os educadores 
estão enredados em conflitos de valores, 
metas, propósitos e interesses, e percebem, 
cada vez mais, que o saber especializado, 
adquirido em sua formação, não os ajuda 
a dar sentido aos processos nos quais 
intervêm, ao enfrentarem situações que têm 
que ser lidas, decifradas e interpretadas, em 
suma ‘significadas’, não sabem experimentá-
las, porque solicitam sempre o como fazer, 
no sentido técnico-produtivo.

A educação é uma experiência por fazer 
que deve ser guiada por um discurso de 
sentido. Dar a educação um novo caráter 
é uma necessidade para o mundo no 
qual vivemos, o homem contemporâneo 
expropriado de sua experiência, precisa se 
encontrar nesse mundo de transformações. 
A finalidade da prática educativa deve 
estar para além de resultados prontos e 
acabados. A educação amplia nossas formas 
de conhecer que não se resumem ao modo 
intelectual e/ou conceitual. Aprendemos de 
forma corpórea, relacional e em situações. 
“Compreendemos a partir de nossos corpos, 
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através das relações que estabelecemos com 
os demais e das formas através das quais nos 
colocamos em contato com os objetos do 
mundo”. (BÁRCENA, 2005, p. 62-63).         

Devemos pensar a educação levando em 
conta os acontecimentos, o que significa 
estar aberto à sensibilidade, ao respeito, 
a hospitalidade, a generosidade, e ao tato 
pedagógico, dentre outras ações que 
necessitam de formas de acolhimento e 
cuidado. Valorizando mais os aspectos 
emotivos em detrimento de elementos 
lógicos dos fenômenos educativos. 

Para Bárcena (2005) a educação como 
atividade humana prática, assemelha-se 
ao discurso artístico, a preocupação com 
as particularidades subjetivas do indivíduo 
recebem maior atenção, sendo que o mais 
importante é que a educação privilegie nas 
relações humanas, as ações espontâneas 
que permitem um novo começo. Essa forma 
de guiarmos a prática educativa reforça a 
ideia de definirmos a educação como uma 
experiência de sentido, capaz de “reelaborar 
a condição de sujeito na relação educativa” 
(BÁRCENA, 2005, p. 69). Com isso, Bárcena 
afirma (2005, p. 69), “para que a experiência 
da vivência de acontecimentos tenha algum 
valor e significado, é necessário desenvolver 
a capacidade de ser sujeito”. 

Ser sujeito significa experienciar o 
estranho, o novo, o desconhecido, de forma a 
se encontrar em meio a tantas ambivalências. 
O autor se questiona sobre as possibilidades 
de direcionarmos o nosso olhar para o outro, 
isto, ele denomina de “mirada pedagógica”.

Esta mirada é um tipo de atividade 
sensível, uma atividade na que o perceptor 

mira o outro como humano ou o que é o 
mesmo, como um sujeito que expressa algo, 
não só que diz algo, senão que diz de algo: 
que se expressa e significa dando sentido 
ao mundo. É compreender que o outro tem 
consciência de si mesmo e de suas atuações, 
que possui sentimentos, o que significa que 
a possibilidade de estar afetado por eles que 
os padece no momento em que um objeto 
ou situação os provoca. No proceder deste 
modo, tratamos de humanizar, mas além 
de toda sensibilidade excessiva ao uso, 
nossas práticas educativas. Ao tratar de 
explorar o singular e único de cada situação, 
humanizamos a experiência que fazemos 
em situação, porque a singularizamos. 
Aprendemos a mirar o que fazemos de outro 
modo. E essa mirada esconde, então, uma 
busca poética, a pretensão de encontrar 
a experiência original como um ato de 
consciência. (BÁRCENA, 2005, p. 69-70).  

Poetizar significa pensar a experiência de 
outro modo, em seu sentido primário, neste 
caso, a pedagogia trata de uma infância do 
discurso, responsável por acender o que 
há de único no sujeito, seu sentimento, sua 
consciência.

A EDUCAÇÃO COMO UMA 
EXPERIÊNCIA DE SENTIDO

A educação constrói o seu sentido por 
meio do exercício de atividades e ações 
educativas. O sentido é passível de múltiplas 
e plurais interpretações, que acaba por torná-
lo contestável. Pois, o saber pedagógico se 
concretizou a partir de contextos históricos 
e teorias tradicionais que buscaram 
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entender e explicar o fazer educativo. Todos 
esses processos estão à mercê de críticas e 
confrontos reflexivos. Sendo estes, os meios 
pelos quais, procuramos criar procedimentos 
e atividades que direcionam nossa prática de 
trabalho.  

A prática educativa não pode ser 
confundida como um trabalho técnico, que 
apresenta respostas eficazes e limitadas 
capazes de resolver os problemas educativos 
enfrentados pelos professores. É preciso 
entender a prática como uma práxis que 
permite a experiência nesse ambiente de 
incertezas. Para Bárcena (2005, p. 92):                                 

Uma forma de justificar essa necessidade 
de obter uma maior experiência reflexiva em 
educação é aquela que permite concebê-
la como algo eminentemente contestável, 
como uma forma de ação cujo sentido 
provém do contraste entre diversas tradições 
intelectuais em conflito. Se o sentido de um 
texto deriva de suposta questão, por outros 
textos, o sentido de uma prática também 
provém de seu debate, tanto interno como 
externo, com outras tradições que pensam 
essa prática. 

Uma educação para práxis permite que a 
ação seja narrada, o seu tempo de duração 
é o tempo do sentido. O que importa é a 
experiência adquirida na atividade de ação, 
a qual se justifica por si mesma. O professor 
tem um papel fundamental nesse processo, 
pois mediante sua ação ele faz experiência, 
e seu conhecimento se constrói a partir 
da experiência que vivencia. Para Bárcena 
(2005, p. 106):

No centro da práxis se encontra a ideia 
da vontade de um indivíduo que se expressa 

imediatamente na ação. Na práxis se inclui 
seu próprio fim, e não trabalha para um fim 
situado mais além de si mesma, senão para 
finalizar ela mesma, para acabar o que a 
práxis começa ou inicia.

A educação tem o papel de assegurar ao 
aluno a iniciação aos valores, conhecimentos 
e atitudes que foram descobertos, tidos 
como valiosos e significativos para vida. 
Neste caso, a aprendizagem significativa 
adquire o seu sentido quando se vincula ao 
conhecimento que já foi experimentado. 
Toda aprendizagem é guiada por um 
sentido, e aqui o sujeito é quem reconstrói 
o conhecimento. O bom educador é aquele 
que consegue relacionar teoria e prática, sem 
perder de vista a cultura que o antecede e 
sem fugir em meio os saberes teóricos, pois, 
o educador que foge da realidade por meio 
do saber, não tem a capacidade de tornar real 
e exemplificável, o conhecimento ensinado. 
Com isso, a atividade prática necessita da 
união entre a existência e o saber. 

Para Bárcena (2005) a tradição tem uma 
origem antropológica, capaz de explicar 
a essência do homem, entendida pelo 
autor, como a memória. O saber tradicional 
apresenta formas de pensamento, regras, 
crenças, sentimentos, princípios e valores 
que influenciam as nossas formas de pensar 
e agir. Pois, não passa de um conhecimento 
consolidado que é transmitido de gerações 
a gerações. Sua construção ocorre por 
intermédio da cultura, num espaço de tempo 
determinado. Devemos aproveitar o saber 
tradicional no nosso presente, para isso, é 
preciso “reinterpretar, reelaborar, recriar 
o recebido para incrementar a ordem do 
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sentido”. (BÁRCENA, 2005, p. 95). Sendo 
uma possibilidade de narrá-lo e interpretá-lo, 
o resultado se configura em um comentário 
e/ou explicação sobre o presente. 

A educação tem o papel de resgatar e 
valorizar os aspectos da memória individual 
e coletiva, as quais recebem influências 
eficazes de nossos processos históricos 
e da tradição. Bárcena (2005) ressalta a 
importância da memória como um meio dos 
sujeitos construírem um novo sentido a vida. 
Significa pensar sobre o que já aconteceu na 
história e tentar elaborar um novo presente. 
Nas palavras de Bárcena (2005, p. 100) é 
necessário que “o sujeito se ponha em relação 
com uma certa memória, não a memória 
como simples recordação do passado, senão 
como atualização do passado no presente 
para permitir um novo começo”.  

O uso do saber tradicional pode gerar 
confrontos entre pensamentos opostos. O 
que exige uma discussão e respeito entre os 
envolvidos dessa comunidade de sentido. É 
preciso olhar a tradição como um método de 
investigação e conhecimento que sustenta a 
nossa busca sobre o que vem a ser a prática 
educativa. 

No livro “Hannah Arendt: una filosofia de la 
natalidad”, Bárcena (2006) se dedica  a analisar 
o pensamento de Hannah Arendt (1906-1975) 
que teve uma vida e uma história intelectual 
ligada aos modernos totalitarismos e que, 
junto com outros escritores, critica vários 
filósofos e pensadores contemporâneos 
que mantêm uma dívida com o judaísmo 
filosófico. Hannah Arendt procurou pensar 
as questões políticas e os acontecimentos 
que permearam sua existência e considerava 

a defesa da “verdade” como algo diferente 
de “sentido”. 

O pensar é uma busca de sentido, uma 
necessidade intrínseca para compreender 
o que nos chega, essa é uma dívida que 
Arendt tem para com o filósofo alemão 
Martin Heiddeger, conforme ressalta 
Bárcena (2006), o qual defendeu que o 
acontecimento, ou seja, as experiências 
vividas pelos homens nos dão a pensar. 
Desse modo, pensamento e experiência 
estão estreitamente relacionados. A questão 
central para o pensamento segundo Arendt 
era pensar o problema moral do nosso 
tempo, a conduta dos que acataram as 
ordens nazistas; condutas que partiram de 
pessoas culturalmente bem formadas, o que 
demonstra que cultura e moralidade nem 
sempre estão juntas.

Para a filósofa, o pensamento acontece 
por meio da experiência e essa possibilita a 
atividade pensante. O nazismo impõe uma 
nova forma de pensar, não mais desvinculada 
da realidade como ocorre na tradição 
pós-platônica, mas como uma forma de 
compreender as condições contemporâneas 
que permitiram os totalitarismos. A crítica 
à tradição também está presente, Arendt 
argumenta que nossa tradição foi perdida 
pela falta de memória e que o pensamento 
único é uma tradição da política e da 
filosofia, próprio do totalitarismo que queria 
a igualdade de opiniões. No entanto, como 
lembra Bárcena (2006) e a condição humana 
só é possível onde as várias opiniões podem 
ser confrontadas, onde há pluralidade de 
pensamento.

Pensar por si próprio, um pensar livre e 
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independente, que busca a compreensão e o 
espírito público de julgar são os dois pontos 
centrais do pensamento de Hannah Arendt, 
que tem uma filosofia baseada na experiência 
humana e critica o pensamento político 
tradicional, que se preocupa com a natureza 
humana e não com o mundo humano, com 
seus acontecimentos. Pensar a política como 
práxis e propor uma educação política como 
meio de evitar a barbárie é pensar numa 
educação que permita o conhecimento do 
outro, baseada na pluralidade e na defesa 
da razão como busca de significados e não 
de verdade, permeia a filosofia de Hannah 
Arendt. A filosofia precisa se preocupar 
com o pensamento político, precisa ser 
humanizada e a reflexão deve ser feita por 
todos os homens e para isso não é necessário 
nenhuma especialização. Compreender o 
que consiste viver como seres humanos, 
iguais e diferentes um dos outros, pensar a 
natalidade, no seu significado simbólico, são 
preocupações de Hannah Arendt. 

A preocupação de Hannah Arendt, 
conforme destaca Bárcena (2006), é 
explorar a condição política dos homens em 
que se busca articular a dimensão humana 
às instituições políticas, na tentativa de 
construção de um mundo que seja comum a 
todos. Esse projeto da filósofa se sustenta em 
três dimensões: na crítica à modernidade, na 
análise das práticas políticas contemporâneas 
e na exploração da condição humana. 
Segundo Bárcena (2006, p. 36) estas três 
dimensões podem ser resumidas na seguinte 
tese: “a atividade humana política central é 
a ação.” E este sentido da ação se sustenta 
em Arendt pela ideia do amor mundi que se 

manifesta na preocupação e obrigação para 
com o mundo, pela nossa abertura às coisas 
do mundo. É nesse sentido que para Arendt o 
amor mundi está vinculado a uma lembrança 
da infância do filosofar, ao assombro, à 
admiração perante as coisas que estão aí e 
que poderiam adquirir outro sentido, pois 
o sentido do que está dado pode justificar 
a barbárie, os totalitarismos, a violência. É 
contra os totalitarismos que Arendt pensa. 
Arendt, ressalta Bárcena (2006), insiste 
em indicar em sua filosofia, os limites da 
tradição filosófica e política para pensar a 
barbárie, a qual rompe com todos os nossos 
juízos morais. Por essa razão, Arendt insiste 
na experiência da perplexidade ante um 
mundo que parece não ter sentido, já que a 
própria filosofia, a própria tradição não pode 
significá-lo.

Embora Arendt identifique o limite da 
tradição na tarefa de se contrapor aos 
totalitarismos e o que eles representam em 
termos da barbárie, a filósofa busca trazer 
á memória além da perplexidade perante 
esse mundo, a experiência da morte em 
massa nos campos de concentração. A 
morte fabricada nesses campos. Trata-se de 
enfrentar o totalitarismo que torna a vida 
humana supérflua, a qual produz uma ruptura 
na história, no pensamento, portanto, na 
tradição ocidental. A ideia de que a história 
é progresso e de que há uma causalidade 
interna a ela não pode ser aceita, visto que 
com ela se justifica todo o mal.

Diante do aniquilamento que os 
totalitarismos produzem e da morte por eles 
perpetrada, Arendt se volta para o sentido 
da natalidade, do nascimento, por meio da 
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qual se desenvolve a ação como início de 
algo novo. O que nos resta diante de tudo 
isso é começar algo novo a partir de gestos e 
palavras. Isso implica em começar algo novo 
na esfera pública, o que exige a obrigação da 
reflexão, já que não temos um fundamento 
universal para a atividade do pensamento. 
É no compartilhamento da palavra e ações 
que formamos a nossa capacidade de julgar, 
o que demanda um esforço em compreender 
o que passa aos outros e ao modo como eles 
são afetados.

Formar a capacidade de julgar demanda 
um investimento, um cuidado, como já 
salientamos acima, sobre aqueles que 
nascem e que acabam de chegar. Nesse 
sentido, a educação é pensada enquanto 
ação, como capacidade de começar algo de 
novo, uma pedagogia do mundo, dirá Bárcena 
(2006), que proteja os novos que chegam, 
pois eles são a possibilidade de renovação 
e reinvenção desse mundo. A preocupação 
de Arendt é com a formação do juízo moral, 
para que as pessoas não se tornem apáticas 
e carentes de reflexão e deixem de se ocupar 
das questões políticas desse mundo que nos 
é comum.

O caráter inovador da filósofa é pensar 
a natalidade, concebida como a esperança 
de um novo começo, como a capacidade de 
dar início e romper com algo. Precisamos 
amar o mundo, embora seja muito difícil 
amar um mundo alienado, cuidar dele para 
os recém-chegados, valorizando a liberdade 
de opiniões, juízos e ações, pois só com 
liberdade é possível fazer política; política 
como capacidade de fazer um novo começo, 
um acontecimento que permite a renovação 

e cuidar de um mundo comum para homens 
que já existem e outros que virão. Para Arendt, 
ressalta Bárcena (2006), o nascimento é 
tido como milagre, algo novo; é a novidade 
do mundo que se renova constantemente 
com a chegada dos novos e, nesse sentido, 
a educação assume um papel fundamental, 
pois a essência da educação é a natalidade, 
é preciso educar os que chegam. E educar é 
um ato político e a política também é uma 
forma de educação, portanto precisamos 
assumir a responsabilidade pela educação 
das crianças, pois é uma forma de cuidar do 
mundo e a promessa de novos começos. A 
educação deve conter, na sua essência, a 
conservação e a proteção; conservação da 
novidade daqueles que chegam e proteção 
das possibilidades do mundo. 

Educar os recém-chegados, pensar na 
educação política e valorizar a pluralidade 
exigem uma educação para a experiência. 
Educação, pensada por Fernando Bárcena.

POR UMA EDUCAÇAO NA 
CONVERSAÇÃO E DO TATO 
PEDAGÓGICO

Bárcena (2005) inicia suas discussões a 
respeito da conversação e do tato pedagógico, 
primeiramente, trabalhando os conceitos de 
juízo pedagógico, e quais as possibilidades 
de desenvolver nos alunos a capacidade de 
julgar. Para isso, o autor ressalta a ideia de 
formação (Bildung), a qual se constitui como 
um saber das ciências da natureza, diferente 
das ciências do espírito que considera o 
“método” como um saber científico.

A ideia de formação defendida por 
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Gadamer se sustenta na tradição humanista, 
a mesma mantém um laço histórico com a 
pedagogia, já que os humanistas são como 
educadores, herdeiros de uma tradição da 
dignidade e da beleza humana. Bárcena 
(2005) faz uma crítica a essa tradição, pois, 
os mesmos humanistas que defenderam a 
importância do juízo pedagógico, não foram 
capazes de conscientizar os totalitários em 
meados do século XX, os quais lutaram pela 
destruição e a morte da população.  Bárcena 
(2005, p. 180) entende que:

O juízo ocupa um lugar central no 
saber prático, e se podem distinguir três 
significados principais. Em primeiro lugar, 
o juízo como operação lógica mediante, a 
qual afirmamos ou negamos proposições. 
Em segundo termo, o juízo como faculdade 
cognitiva ou espera inequívoca da atividade 
mental. Por último, o juízo como faculdade 
prática ou juízo prudencial. 

O juízo como manifestação do saber 
prático, se expressa de duas formas, como 
um pensamento próprio e independente, 
e como uma determinação sobre a ação. 
Essas manifestações ocorrem em meio às 
incertezas que demonstram uma vontade 
e um pensar sobre o outro, sendo o sujeito 
que aprende e até mesmo o que educa. 

A educação é uma atividade prática que 
se enquadra em uma modalidade específica 
de ação. O que faz com que o educador seja 
um ator, o qual precisa direcionar a tomada 
de decisões, fazer eleições e construir juízos. 
Em cada ação, o educador permite um novo 
começo diante do que aparentemente era 
passível de cálculo e previsões. 

A capacidade de julgar é uma faculdade 

estética que permite ao sujeito adquirir 
um saber sensível, o qual está aberto ao 
olhar mais profundo sobre nossas ações. A 
isso, podemos chamar de juízo pedagógico. 
A faculdade de julgar é vulnerável a 
sensibilidade do sujeito, seja o ator ou o 
espectador. Para Bárcena (2005, p. 182):

A faculdade de julgar é uma habilidade 
política e uma prática pedagógica. Mediante 
o juízo, articulamos pensamentos e ações, e 
passamos da teoria à prática. A rigor, nada 
pode ensinar ao outro a faculdade de julgar. 
Podemos explicar ao outro quais são os 
princípios ou regras que estão na base do que 
faz, porém “saber usá-las” é outra coisa, isso 
necessita uma arte especial, que no caso da 
educação podemos chamar tato pedagógico. 
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Este tato é a tradução da faculdade de julgar 
praticamente nos cenários educativos. 

O cenário do juízo marca a separação 
entre a filosofia e a política. A filosofia perde  
o interesse pelos assuntos humanos. Aqui, 
a capacidade de julgar perde a essência de 
um saber prático. Hannah Arendt faz uma 
grande crítica a esta forma de juízo, o qual 
teve alicerce durante a Segunda Guerra 
Mundial, sendo Adolf Eichmann, o principal 
causador do problema judio. Nas palavras de 
Bárcena (2005, p. 183): 

Hannah Arendt assistiu a esse juízo e 
viu em Eichmann não um monstro, senão 
um ser sumamente vulgar, ou um indivíduo 
incapaz de julgar por sua própria conta. O 
tribunal que julgou Sócrates, provavelmente 
esteve composto por cidadãos atenienses 
que incapazes eles mesmos de julgar por 
sua própria conta, se deixaram levar por uma 
corrente de opinião que dizia que Sócrates 
havia estado corrompendo a juventude, 
porque com sua pedagogia e ensinamentos 
os fazia por em questão as certezas mais 
assentadas sobre as coisas, e porque não 
crê nos deuses da cidade, é dizer, porque 
era um indivíduo que pensava por sua 
própria conta. Nos dois casos, o problema 
que se estabelece é o do bom e o mal juízo. 
Se trata do problema de que há juízos que 
desvendam o pensamento independente 
de um indivíduo e juízos que cancelam toda 
nova possibilidade de existência. 

Na educação, o juízo é uma categoria 
política que se justifica desde Platão, o qual 
ensinava as crianças com a intenção de 
torná-las membros da polis. Uma educação 
como práxis política. As pessoas precisam 

pensar como seres humanos preocupados 
e atentos aos acontecimentos do mundo. 
Hannah Arendt acredita que o pensamento 
representativo é a melhor forma de 
pensamento para a vida política. 

O juízo tem um duplo sentido, pode 
estar relacionado aos “meios e fins” e por 
outro lado, está relacionado à “deliberação 
e decisão”. Este último aspecto é intermédio 
do juízo prático. O juízo busca compreender a 
atividade educativa, por isso, não basta julgar 
uma atividade humana sem antes conhecê-
la. Compreender é um acontecimento que 
nos surpreende de maneira positiva. Daí 
surge a importância da experiência como 
instrumento de fortalecimento do juízo 
prático, já que a experiência subjetiva 
mantém uma reflexão sobre a realidade. 

O juízo do educador não está determinado, 
sua busca se direciona a uma compreensão 
de sentido. Para Bárcena (2005, p. 201) existe 
uma poética nessa forma de compreensão 
educativa. Nas palavras do autor: 

[...] a atividade de julgar é um modo de fazer 
experiência, quando uma situação irrompe 
brutamente, dando-nos que pensar de uma 
maneira que só pode esclarecer-se por uma 
aproximação política a essa situação. Assim 
como o poeta que se utiliza da linguagem 
para sua experiência poemática, o educador 
tem a sua disposição esse tato pedagógico”. 

Van Manen define a pedagogia como a 
busca pelo crescimento do outro, o que 
se assemelha a uma solicitude, de cuidado 
com o outro e um juízo reflexivo. O tato 
pedagógico é como a faculdade reflexiva 
de julgar em educação. O tato nos permite 
manter uma boa relação de afeto e respeito 
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com o outro, abolindo qualquer prática 
ofensiva e preconceituosa, é uma forma 
consciente e estética de lidar com o outro. 

Ter o tato pedagógico não significa ser 
fraco, pelo contrário, ele nos permite ser ao 
mesmo tempo sensível, compreensível, forte 
e corajoso, já que as relações pedagógicas 
ocorrem em meio à ambivalências, surgem 
várias situações que devemos lidar de 
diferentes maneiras, seja em alguns casos, 
compreensível com uma situação que exige 
carinho e afeto, ou, corajoso, forte, em casos 
de violência e agressão que ocorrem no 
espaço escolar. 

Para Van Manen a linguagem poética 
dá leveza à pedagogia, permite um olhar 
sensível, um estar presente e fazer com que o 
outro se sinta presente e único. Nas palavras 
de Bárcena, o autor acredita que (2005, p. 
203-204): 

O tato, em geral, implica uma série de 
qualidades e de habilidades do seguinte 
tipo: saber interpretar os pensamentos, 
interpretações e sentimentos do outro 
(capacidade para ver através dos motivos 
da conduta fora ou das relações causa-
efeito; leitura da vida interior do outro, etc.). 
Capacidade para interpretar a importância 
psicológica e social das características da 
interioridade do outro (habilidade para 
interpretar o significado profundo de coisas, 
tais como a timidez, a frustração, etc.) 
capacidade para julgar apropriadamente a 
situação, para aplicar normas ou regras. 

O tato é imprevisível, é uma aproximação 
sensível na prática educativa e não está 
relacionado às estratégias ou táticas de 
como educar. O qual permite uma relação 

íntima para com o outro, Bárcena (2005) 
define como uma linguagem da carícia, já 
que ao mesmo tempo em que toca o outro, 
o protege das possibilidades do mundo. A 
mão que acaricia e protege, pode ser a mão 
que ameaça e agride. Portanto, restabelecer 
o tato em educação, significa humanizar 
a relação pedagógica, em seu aspecto 
afetivo, gestual e corporal. O tato procura a 
particularidade do outro, sua singularidade, 
por vezes, escondida. “O tato em geral supõe 
respeito ao outro e a sua subjetividade, 
e no plano da relação pedagógica o tato é 
uma expressão da responsabilidade que 
assumimos ao proteger e ajudar aos outros 
amadurecer”. (BÀRCENA, 2005, p. 205). 

Pensar a educação a partir das ideias 
apontadas por Fernando Bárcena (2005, 
2006) significa estar aberto a uma mudança 
que ocorre a partir de si para o mundo, 
reconhecer que precisamos estabelecer 
um novo começo é acreditar que ainda é 
possível fazer experiência nesse mundo 
de incertezas. Na educação o professor se 
defronta com situações únicas, incertas e 
conflituosas, onde precisa tomar a decisão 
mais adequada para atender as necessidades 
impostas. Por isso, para Arendt devemos 
cuidar para que os que chegam, os que 
nascem, não se integrem simplesmente ao 
mundo dos adultos, mas que a neles sejam 
desenvolvidos a capacidade de julgar, de 
refletir, enfim, que lhe sejam desenvolvidos 
o juízo moral como condição para que não se 
dê adesão às práticas  bárbaras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação no cenário apontado pelo autor deve ter um 
novo caráter, a preocupação está sobre a formação plena 
das crianças e dos jovens que esperam dos adultos um 
referencial, e cabe a eles assumir o seu compromisso com o 
mundo. Resgatando a tradição como fonte de renovação, e 
garantir a conversação como meio de se chegar a experiência 
e adquirir a sensibilidade definida como tato pedagógico. 

A educação no mundo moderno que consiga atender 
a esses moldes tem o papel de dar um novo sentido para 
a vida dos que chegam, a importância de seu papel está 
em permitir que o sujeito possa narrar sua história, numa 
linguagem poética, a qual se torna a voz mais conversável 
neste mundo em que vivemos.



Revista Educar FCE - Abril 2018

1121

REFERÊNCIAS

BÁRCENA, Fernando. La experiencia reflexiva en educación. Barcelona: Paidós, 2005.

________. Hannah Arendt: una filosofía de la natalidad. Madrid: Herder, 2006.



Revista Educar FCE - Abril 2018

1122

PRINCÍPIOS DE TEXTUALIDADE E 
SUAS CARACTERÍSTICAS
RESUMO: O processamento da leitura e escrita envolve uma complexa interação entre 
os discursos produzidos em sociedade, nesse sentido, os princípios de textualidade 
são responsáveis para a construção dos sentidos no texto, uma vez que garantem a 
organização do texto, de maneira que ele não seja considerado um aglomerado de frases 
sem nenhum sentido.   Este trabalho tem como tema abordar os Princípios de Textualidade 
e suas características. Justifica-se pela necessidade de aprimorar nossos conhecimentos, 
enquanto educadores sobre o assunto.

Palavras-Chave: Princípios de Textualidade; Conceitos; Construção dos Sentidos no Texto.
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INTRODUÇÃO

Beaugrande & Dressler (1982, apud 
Koch, 2006, p.35) apresentam sete critérios 
responsáveis pela construção textual  
do sentido, dois deles (coesão e  
coerência) “centrados no texto” e  
cinco (situacionalidade, informatividade, 
intertextualidade, intencionalidade e 
aceitabilidade) “centrados no usuário”.  

Para Beaugrande (1997), os princípios 
de textualidade evidenciam o caráter 
sociocognitivo e interacional da linguagem 
verbal. De acordo com seus estudos, “os 
textos são eventos comunicativos em que 
convergem as ações linguísticas, cognitivas e 
sociais e não apenas a sequência de palavras 
que são faladas ou escritas”, ou seja, um 
sistema de conexões entre vários elementos: 
sons, palavras, significados, participantes do 
discurso. 

Nesse sentido, Koch (2003, p.59) afirma 
que “todo texto é um objeto heterogêneo, 
que revela uma relação radical de seu 
interior com seu exterior; e, desse exterior, 
evidentemente, fazem parte outros 
textos que lhe dão origem”. Portanto, o 
processamento da leitura e escrita envolve 
interação entre os discursos produzidos. 

Dessa forma, é importante ressaltar que 
o conhecimento armazenado na memória 
e ativado no momento da leitura contribui 
para o estabelecimento dos princípios de 
textualidade.

COESÃO 

As concepções a cerca de coesão sofreram 

algumas e representativas alterações ao 
longo do tempo, pelo fato de em determinado 
momento histórico os conceitos de coesão e 
coerência chegarem a se confundir, porém a 
medida que ia se modificando a concepção 
de texto os conceitos foram se diferenciando 
gradualmente. 

Nesse sentido, Marcuschi (2008, p.104) 
acrescenta que:

“A coesão sempre foi vista como um 
fenômeno da superfície do texto. Seria 
algo assim como a sintaxe textual. Hoje 
se sabe que isso não é correto. Segundo 
acertadamente observa Koch (1989), tem-se 
visto classicamente dois tipos de coesividade:

• a conexão referencial (realizada por 
aspectos mais especificamente semânticos);

• a conexão sequencial ( realizada mais 
por elementos conectivos).”

No que se refere às estratégias de coesão, 
Marcuschi (2008, p.99) observa, que:

“Os processos de coesão dão conta da 
estruturação da sequência [superficial] 
do texto (seja por recursos conectivos 
ou referenciais); não são simplesmente 
princípios sintáticos. Constituem os padrões 
formais para transmitir conhecimentos e 
sentidos”.

Assim, a coesão se constrói pelos 
referentes que estão na superfície textual, 
e nesse sentido, refere-se à conexão das 
palavras, com o intuito de estabelecer 
relações de sentido.  Tais relações se dão 
por meio de conectores linguísticos, os 
quais, também, são importantes à coerência 
textual. No entanto, não é somente a coesão 
a responsável em tornar um texto coerente.  
Assim, são os conectores linguísticos que 
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ligam as partes de um texto e estabelecem a 
relação semântica com o texto.

Koch (2007, p.45) conceitua a coesão 
“como o fenômeno que diz respeito ao 
modo como os elementos linguísticos 
presentes na superfície textual se encontram 
interligados entre si, por meio de recursos 
também linguísticos, formando sequências 
veiculadoras de sentidos.”   

Nesse sentido, Fávero (2006) propõe um 
estudo que divide a coesão em três tipos: 
referencial, recorrencial e sequencial “stricto 
sensu”. A coesão referencial é o primeiro 
contato do leitor com o texto, ela se dá 
por meio da substituição e da reiteração 
que são uma forma de o leitor recuperar o 
texto. A coesão recorrencial é estabelecida 
por recorrência de termos, paralelismo, 
paráfrase e recursos fonológicos, segmentais 
ou supra-segmentais. A coesão sequencial 
se dá por meio da sequenciação temporal e 
sequenciação por conexão (cf. Fávero, 2006). 

Assim, por meio da conexão referencial 
e sequencial a coesão é um elemento de 

textualidade que favorece a compreensão e 
a produção dos sentidos. 

De modo geral, Koch (2008, p.18) afirma 
que “o conceito de coesão textual diz respeito 
a todos os processos de sequencialização 
que asseguram (ou tornam recuperável) 
uma ligação linguística significativa entre 
os elementos que ocorrem na superfície 
textual.” 

Logo, no que diz respeito à coesão 
referencial, Koch (2008, p.31) a define como:

“aquela em que um componente da 
superfície do texto faz remissão a outro(s) 
elemento(s) nela presentes ou inferíveis 
a partir do universo textual. Ao primeiro 
denomino forma referencial ou remissiva 
e ao segundo, elemento de referência ou 
referente textual”.

Ainda, relativamente à coesão referencial, 
Marcuschi (2008, p.109) destaca o seguinte 
quadro que apresenta uma visão geral das 
estratégias que operam nas relações de 
coesão referencial:
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Para Koch (2008, p.53), a coesão  
sequencial

 “diz respeito aos procedimentos  
linguísticos por meio dos quais se  
estabelecem, entre segmentos do texto 
(enunciados, partes de enunciados, 
parágrafos e sequências textuais), diversos 
tipos de relações semânticas e/ou 
pragmáticas, à medida que se faz o texto 
progredir”.

Segundo Koch a coesão sequencial se 

dá pela sequencialização parafrástica e 
frástica. A sequencialização parafrástica 
ocorre pela recorrência de termos, de 
estruturas, conteúdos semânticos, de 
recursos fonológicos, de tempo e de aspecto 
verbal. A sequencialização frástica ocorre 
pela manutenção temática, pela progressão 
temática, pela justaposição e pela conexão 
(cf. Koch, 2008) 

Marcuschi (2008, p.118) no quadro a 
seguir define a coesão sequencial:

Assim, a coesão seria manifestada de 
forma explícita, por meio de uma série de 
conectivos responsáveis pelas relações e 
concatenação entre os diversos enunciados 
constituintes do texto.  Nesse sentido, 
podemos considerar que um elemento 

de destaque na textualidade é a coesão, 
que por causa de sua natureza específica, 
eminentemente linguística e, portanto, mais 
facilmente perceptível, apresenta grande 
relevância na produção e interpretação 
textual.
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COERÊNCIA

Os estudos sobre coerência têm 
contribuído em mostrar a importância 
do leitor no processo de construção dos 
sentidos e no que diz respeito à organização 
de um texto, no sentido de apontar se ele 
está bem ou mal organizado. 

Para Beaugrande (1980, apud Marcuschi, 
2008, p.119), a coerência “diz respeito ao 
modo como os componentes do universo 
textual, ou seja, os conceitos e relações 
subjacentes ao texto de superfície são 
mutuamente acessíveis e relevantes entre si, 
entrando numa configuração veiculadora de 
sentidos”.

Na concepção de Charolles (1983 apud 
Marcuschi, 2008, p.120), “a coerência pode 
ser vista como “um princípio da interpretação 
do discurso” e das ações humanas de modo 
geral.”

Para Van Dijk (1973, apud Marquesi, 
2004, p.31), “a coerência textual é definida 
também num nível macroestrutural. Esse 
nível, identificável com a estrutura profunda 
de um texto, especifica um conteúdo global 
do texto, o qual determina a formação global 
de representações semânticas das frases 
sucessivas”.

Para Koch & Travaglia (2008, p.21):
“A coerência está diretamente ligada à 

possibilidade de estabelecer um sentido 
para o texto, ou seja, ela é o que faz com 
que o texto faça sentido para os usuários, 
devendo, portanto, ser entendida como 
um princípio de interpretabilidade, ligada à 
inteligibilidade do texto numa situação de 
comunicação e à capacidade que o receptor 

tem para calcular o sentido deste texto. Esse 
sentido, evidentemente, deve ser do todo, 
pois a coerência é global”.

Assim, ao contrário da coesão, que se 
estabelece linguisticamente, a coerência diz 
respeito aos contextos de situação.  Nesse 
sentido, para os autores a coerência é um 
princípio de interpretabilidade do texto. Ela 
é semântica, pois considera a estrutura do 
texto e pragmática ao considerar a intenção 
comunicativa.  

Na visão de Marcuschi (2008, p.123):
“A coerência não se dá como um  

movimento sucessivo de enunciado para 
enunciado e numa relação de elemento 
para elemento. Ela é uma função que em 
muitos casos se dá globalmente e tem uma 
realização holística. A coerência não é uma 
realização local, mas global, embora possa 
ter, em muitos casos, um desenvolvimento 
local”.

Dessa forma, segundo Koch & Travaglia 
(2008, p.71), no que se refere às relações 
entre texto e coerência, “a construção da 
coerência decorre de uma multiplicidade 
de fatores das mais diversas ordens: 
linguísticos, discursivos, cognitivos, culturais 
e interacionais.”

Nesta direção, consideramos relevante 
observar que os elementos linguísticos 
servem como pistas para a ativação 
dos conhecimentos armazenados na 
memória são o ponto de partida para a 
elaboração de inferências, ajudando na 
orientação argumentativa dos enunciados 
que compõem o texto. O conhecimento 
de mundo armazenado na memória, 
também, desempenha papel importante na 
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constituição da coerência, porque se o texto 
apresentar um assunto que o indivíduo não 
conhece será difícil entender o sentido do 
texto.  Esse conhecimento é armazenado na 
memória em blocos que são denominados 
modelos cognitivos, tais modelos são: frames, 
esquemas, planos, scripts e superestruturas 
ou esquemas textuais. As inferências 
possuem importante papel na compreensão 
do texto, porque é por meio de inferências 
que o indivíduo utiliza o conhecimento 
de mundo para estabelecer uma relação 
entre os elementos do texto que ele busca 
compreender e interpretar, ou seja, para 
compreender um texto é necessário que 
o indivíduo faça inferências (cf. Koch & 
Travaglia, 2008).

Desse modo, as relações de coerência 
são relações de sentido e para que exista a 
coerência, é preciso que exista a possibilidade 
do usuário estabelecer no texto relações de 
interpretabilidade e inteligibilidade. Portanto, 
se o usuário não souber adequar o texto a 
uma determinada situação, considerando 
a intenção comunicativa, os objetivos, os 
recursos linguísticos etc. é possível que o 
texto seja incoerente (cf. Bentes, 2005). 

Assim, Marcuschi (2008, p.126) observa 
que “a coerência pode ser vista tanto na 
sua relação microestrutural imediata (na 
sequência de enunciados) como na relação 
macroestrutural ou ampla (na significação 
global) e nas relações interlocutivas (nos 
processos sociointerativos).”

É por isso que, ao contrário da coesão, a 
coerência vai além dos elementos linguísticos, 
já que depende de fatores externos ao texto, 
como seus interlocutores e o contexto de 
interação entre eles.

SITUACIONALIDADE

A situacionalidade relaciona-se no 
contexto sócio-político-cultural em que o 
texto está inserido. 

Para Koch & Travaglia (2008, p.84) “a 
situacionalidade pode ser vista atuando em 
duas direções: a) da situação para o texto; b) 
do texto para a situação,” exercendo, dessa 
forma, um papel de relevância.

Segundo Koch (2006, p.44) “o critério 
de relevância exige que o conjunto de 
enunciados que compõem o texto seja 
relevante para um mesmo tópico discursivo, 
isto é, que os enunciados sejam interpretáveis 
como predicando algo sobre um mesmo 
tema.” Nesse sentido, o que é relevante no 
contexto sócio-histórico vai determinar a 
situação do texto.

Logo, a situacionalidade é a habilidade dos 
indivíduos em situações de comunicação, 
uma vez que é por meio da interação texto-
leitor, leitor-texto que o texto é produzido a 
uma situação de uso, tornando-se relevante e 
consequentemente garantindo a construção 
dos sentidos.

INFORMATIVIDADE   

A informatividade relaciona-se ao caráter 
de previsibilidade do texto, à presença  de 
informações novas, em maior ou menor grau. 
Nesse sentido, a informatividade depende 
da quantidade de informações do texto.

Segundo Maingueneau (1996, p.123) “a 
noção de informatividade varia em função 
dos destinatários e dos contextos”.

Koch (2006, p.41) observa que: 
“A informatividade diz respeito, por um 
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lado, à distribuição da informação no texto, 
e, por outro, ao grau de previsibilidade/
redundância com que a informação nele 
contida é veiculada.

Quanto à distribuição da informação, 
é preciso que haja um equilíbrio entre 
informação dada e informação nova.

Quanto ao grau de previsibilidade ou 
expectatividade da informação, um texto 
será tanto menos informativo quanto mais 
previsível (redundante) for a informação que 
traz. Há, portanto, graus de informatividade”.

Para Marcuschi (2008, p.132) “a 
informatividade diz respeito ao grau de 
expectativa ou falta de expectativa, de 
conhecimento ou desconhecimento e 
mesmo incerteza do texto oferecido”.

Desse modo, a informatividade refere-se 
à maneira como a informação é veiculada.

INTERTEXTUALIDADE 

A relação que um texto mantém com 
outros textos é um importante princípio 
de textualidade, porque, para a construção 
dos sentidos de um texto, buscamos o 
conhecimento prévio que temos em relação 
a outros textos.  

O processo de leitura envolve  
significações, ou seja, envolve o uso de  
conhecimentos  que permitem que o leitor 
entenda um texto, para isso, o leitor faz uso 
das informações que se encontram explícitas 
e implícitas no texto.

Cada texto possibilita uma sugestão de 
significação, a qual não está totalmente 
construída. Essa significação ocorre na 
relação texto/leitor, sendo que o leitor 

é um interlocutor ativo no processo de 
significação, porque ao entrar em contato 
com o texto e identificar a presença de outros 
textos participa ativamente na construção 
dos sentidos.

Assim, a intertextualidade é uma 
“propriedade constitutiva de qualquer texto 
e o conjunto de relações explícitas que um 
texto ou um grupo de textos determinado 
mantém com outros textos” (Charaudeau & 
Maingueneau, 2008, p.288).

A seguir, selecionamos o conceito 
de intertextualidade na visão de Koch, 
Marcuschi e Koch& Elias, com o objetivo de 
esclarecer este princípio de textualidade. 

Para Koch ( 2007, p.59):
“todo texto é um objeto heterogêneo, 

que revela uma relação radical de seu 
interior com seu exterior; e, desse exterior 
evidentemente, fazem parte outros textos 
que lhe dão origem, que o determinam, com 
os quais dialoga, que retoma, a que alude, ou 
a que se opõe”.

Segundo Marcuschi (2008, p.132) a 
intertextualidade é

“mais do que um simples critério de 
textualidade, é também um princípio 
constitutivo que trata o texto como uma 
comunhão de discursos e não como algo 
isolado. E esse fato é relevante porque 
dá margem a que se façam interconexões 
dos mais variados tipos para a própria 
interpretação”.

Koch (2006, p.145-146):
“A intertextualidade stricto sensu ocorre 

quando, em um texto, está inserido outro 
texto (intertexto) anteriormente produzido, 
que faz parte da memória social de uma 
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coletividade ou da memória discursiva 
(domínio estendido de referência) dos 
interlocutores.

A intertextualidade será explícita quando 
no próprio texto, é feita menção à fonte 
do intertexto, como acontece nas citações, 
referências, menções, resumos, resenhas 
e traduções, na argumentação por recurso 
à autoridade, bem como, em se tratando 
de situações de interação face a face, 
nas retomadas do texto do parceiro, para 
encadear sobre ele ou contraditá-lo”. 

Koch & Elias (2006, p.86) definem que a 
intertextualidade

“ocorre quando, em um texto, está inserido 
outro texto (intertexto) anteriormente 
produzido, que faz parte da memória social 
de uma coletividade.

É o elemento constituinte e constitutivo 
do processo de escrita/leitura e compreende 
as diversas maneiras pelas quais a produção/
recepção de um dado texto depende de 
conhecimentos de outros textos por parte 
dos interlocutores, ou seja, dos diversos 
tipos de relações que um texto mantém com 
outros textos”. 

Nesse sentido, a intertextualidade se 
manifesta de várias formas, refere-se ao fato 
de um texto, tanto em sua produção quanto 
em sua recepção sempre se remeter a outro 
texto. Assim, a intertextualidade é constituída 
pelo repertório cognitivo e sociocultural ao 
fato de um texto, tanto em sua produção 
quanto em sua recepção, sempre se remeter 
a outro texto.

INTENCIONALIDADE

A intencionalidade é o modo pelo qual os 
textos são constituídos e usados por seus 
interlocutores, a fim de disponibilizar-lhes 
a realização das intenções, fato esse que 
depende da aceitabilidade por parte daquele 
a quem o texto se destina.

Para Koch (1993, p.24) conceito de 
intenção é

“fundamental para uma concepção da 
linguagem como atividade convencional: 
toda atividade de interpretação presente 
no cotidiano da linguagem fundamenta-se 
na suposição de que quem fala tem certas 
intenções, ao comunicar-se. Compreender 
uma enunciação é, nesse sentido, apreender 
essas intenções”.

Fávero (1986 apud Marcuschi, 2008, 
p.127) lembra que a intencionalidade serve 
para manifestar a ação discursiva pretendida 
pelo autor do texto. Portanto:

“a intencionalidade, no sentido restrito, 
é a intenção do locutor de produzir uma 
manifestação linguística coesiva e coerente, 
ainda que essa intenção nem sempre se 
realize na sua totalidade, especialmente na 
conversação usual”.

Para Koch & Travaglia (2008, p.97) a 
intencionalidade

“refere-se ao modo como os emissores 
usam textos para perseguir e realizar suas 
intenções, produzindo, para tanto, textos 
adequados à obtenção dos efeitos desejados. 
É por esta razão que o emissor procura, de 
modo geral, construir seu texto de modo 
coerente e dar pistas ao receptor que lhe 
permitam construir o sentido desejado”.

Portanto, o autor pode produzir um 
texto com a intenção de passar ao leitor 
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determinadas impressões. Para isso, com o 
propósito de postar marcas linguísticas ao 
leitor, os autores marcam seus textos com 
algumas pistas linguísticas com o objetivo de 
garantir que o leitor perceba sua intenção. 
Entre tais pistas podemos destacar: os 
conectores argumentativos, os tempos 
verbais e os modalizadores. É importante 
observar que, para que a intencionalidade 
se faça presente no texto é preciso que o 
leitor ative seus conhecimentos de mundo, 
enciclopédico e interacional para a construção 
dos sentidos no texto e tais conhecimentos 
estão armazenados na memória do leitor. 
Portanto, cabe ao leitor verificar a presença 
da intencionalidade do autor.  

Assim, é a existência da intencionalidade 
que confere a todo o texto, de qualquer 
natureza, um caráter argumentativo. Isto é, 
ele será produzido a fim de orientar o leitor 
para determinadas conclusões, conforme o 
ponto de vista escolhido pelo autor.

ACEITABILIDADE 

A aceitabilidade diz respeito à aceitação 
do texto do outro com a finalidade de que 
ele seja coerente, o que requer a construção 
do sentido pelo leitor, portanto o autor deve 
viabilizar uma linguagem que permita ao 
leitor identificar-se com o texto e a partir daí 
construir sentidos.

Para Marcuschi (2008, p.128) “a 
aceitabilidade se dá na medida direta das 
pretensões do próprio autor, que sugere 
ao seu leitor alternativas estilísticas ou 
gramaticais que buscam efeitos especiais”. 

Koch (2006, p.42) assevera que a 

aceitabilidade é
“a contraparte da intencionalidade. 

Refere-se à concordância do parceiro em 
entrar num “jogo de atuação comunicativa” 
e agir de acordo com suas regras, fazendo 
o possível para levá-lo a um bom termo, 
visto que, como postula Grice (1975), a 
comunicação humana é regida pelo Princípio 
de Cooperação. Em sentido restrito, refere-
se à atitude dos interlocutores de aceitarem 
a manifestação linguística do parceiro como 
um texto coeso e coerente, que tenha para 
eles alguma relevância. Deste modo, mesmo 
que o texto contenha incoerências locais 
ou pareça a princípio incoerente, o leitor/
ouvinte fará o possível para atribuir-lhe um 
sentido.”

Assim, a intencionalidade e a  
aceitabilidade constituem estratégias 
de leitura e produção textual centradas 
no usuário, e o caráter sociocognitivo e 
interacional envolve toda a situação de 
produção e leitura.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prática de produzir textos fundamenta-se na concepção 
de linguagem como interação, uma vez que o texto é ponto 
fundamental para ser trabalhado em sala de aula. A leitura, 
assim também como a escrita propicia ao aluno condições 
necessárias para elaborarem o seu texto.  Diante disso, é 
expressamente significativo e qualitativo que os critérios 
de textualidade sejam fator determinante nas aulas de 
linguagem, para viabilizar a produção de textos coesos, 
coerentes e, sobretudo, significativos.
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PROJETOS PEDAGÓGICOS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A educação infantil tem importante papel no desenvolvimento da criança, ficando, 
deste modo, explicita a sua importância no âmbito escolar. A educação infantil absorveu um 
espaço significativo na vida de muitas famílias e propiciou um olhar diferenciado para a sua 
gestão, pois hoje não pensamos mais na escola infantil como um lugar, apenas, para cuidar 
e brincar com as crianças, mas em lugar onde se permite dar voz às crianças, às percepções 
que elas tem. O trabalho por meio por meio de projetos demanda, primordialmente, uma 
atenta e sensível do professor, uma ligação empática co seu grupo de alunos, partilhando 
situações de aprendizagem que possam favorecer o surgimento de um tema. Trabalhar com 
projetos é levar em consideração o que as crianças perguntam, como pensam e de que modo 
aprendem. É uma forma de organizar o trabalho que, com metas claras de aprendizagem e 
de desenvolvimento dos alunos, proporcione situações significativas nas quais atividades de 
exploração e criação substituam as rotineiras tarefas de treino e repetição.

Palavras-Chave: Educação Infantil; Planejamento; Projetos na Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A Educação Infantil vem ocupando uma 
importância significativa na história da 
educação, desde o início do século XX, 
na década de 50, surgiu a necessidade de 
atender à demanda das mães trabalhadoras. 
Desde então estudos e preocupações com a 
faixa etária e com projetos que atendessem 
as especificidades destas escolas vem sendo 
desenvolvidos.

A busca de um fazer pedagógico inovador 
e de qualidade está atrelada à elaboração e 
efetivação de projetos que organize, legitime 
e identifique todo o trabalho educativo de 
uma escola infantil, projetos diretamente 
ligados a uma gestão democrática. Criando um 
ambiente em possam investigar, solucionar 
problemas, fazer reflexões, comparar o que 
sabem com o que é novidade, experimentar 
o que vivem, para, então, construir novos 
conhecimentos.

Portanto os projetos pedagógicos na 
educação infantil podem reunir uma série 
de condições favoráveis para que a escola 
assuma sua maior responsabilidade: promover 
a construção de novos conhecimentos com 
sentido e profundidade.

EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil tem a função de 
preparar a criança para o ingresso no Ensino 
Fundamental, desenvolvendo as habilidades 
cognitivas, coordenação motora, intelecto, 
interação e convívio social, introduzindo 
a criança na sociedade. Stuart Mill (apud 
DURKHEIM, 1987, p.34 ),  diz que:

A educação, ela compreende, tudo aquilo 
que fazemos por nós mesmos, e tudo aquilo 
que os outros intentam fazer com o fim de 
aproximar-nos da perfeição de nossa natureza. 
Em sua mais larga acepção, compreende 
mesmo os efeitos indiretos produzidos sobre 
o caráter e sobre as faculdades do homem, 
por coisas e instituições cujo fim próprio 
é inteiramente o outro; pelas leis formas 
de governo, artes industriais, ou ainda, por 
fatos físicos independentes da vontade do 
homem, tais como o clima, o solo, a posição 
geográfica. (DURKHEIM, 1987, p. 34)

A Educação Infantil tem como objetivo 
assegurar e acolher a criança no ambiente 
escolar, ampliando as relações sociais 
e afetivas, estabelecendo vínculos com 
crianças e adultos.

As principais funções da Educação Infantil 
são: desenvolver a capacidade autônoma da 
criança, ajudando-a coordenar seus pontos 
de vista; interagir com o meio ambiente, 
estabelecendo relações com o meio em que 
vive; aprimorar as habilidades de ouvir e falar 
por meio de experiências reais e significativas; 
desenvolver o raciocínio e estratégias 
para resolver problemas; incentivar o 
trabalho em grupo estabelecendo relações 
com os colegas; desenvolver na criança 
a interpretação por meio de desenhos, 
pinturas e instruções; ensinar a investigar e 
descrever objetos utilizando a observação; 
introduzir conhecimento e conteúdo usando 
de criatividade, de acordo com as suas 
capacidades e necessidades. 

Entretanto, a Educação Infantil não se 
limita apenas ao aspecto social, mas também 
ao aspecto afetivo já que é nessa fase que 
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a criança interage com outras crianças de 
mesma faixa etária, descobrindo sentimentos 
e emoções antes desconhecidas.

Os métodos utilizados pela escola para 
cumprir sua finalidade específica são bastante 
variados: incluem desde métodos autoritários 
e unilaterais, que se baseiam na transmissão 
pura e simples da matéria pelo professor, 
até que métodos em que a aprendizagem 
se faz a partir das próprias experiências dos 
alunos, em que estes, ao invés de receber 
passivamente conhecimentos prontos, 
elaboram seu próprio conhecimento da 
realidade. (PILLETI, 1985, p. 87).

A Educação é a condição de convívio social 
para a vida humana, já que para aprender e 
conviver é necessário ter uma mistura de 
vida e educação.

Nesse sentido, a educação vai moldando 
a criança, construindo um novo ser social, 
considerando que é a sociedade que 
estabelece os meios e os objetivos do 
processo educativo.

É também na escola que se desenvolve a 
educação infantil de modo que a instituição 
educacional é a base necessária e responsável 
para o aperfeiçoamento da criança, que 
necessita não só de conteúdo, mas também 
de socialização, respeitando limites e valores.

O educador é a ponte de união entre 
a criança e a educação infantil, já que o 
educador tem a função de formar a educação 
da criança, introduzindo seus alunos na 
sociedade, desenvolvendo sua personalidade, 
caráter, habilidades, intelecto, interação e 
convívio social, estimulando seus alunos a 
buscarem conhecimento e desenvolvimento 
constante.

É necessário destacar a importância da 
Educação Infantil para um crescimento sadio 
e harmonioso da criança, já que é nessa 
fase que serão lançadas bases para um bom 
aperfeiçoamento do ser humano.

A EDUCAÇÃO INFANTIL NO 
BRASIL

No Brasil, a Educação Infantil tem sido  
alvo de debates, movimentos sociais, 
discussões e projetos que defendem a 
importância dessa fase para um excelente 
desenvolvimento infantil.

Com a reformulação da Constituição na 
década de 80, houve grandes manifestações 
exigindo a inclusão da pré-escola como 
direito da sociedade; essa pressão sobre o 
Estado foi a causadora da implantação de 
políticas sociais e educacionais no país.

A democratização do país trouxe não só 
maior atenção para a questão da infância, 
mas também para a questão familiar e social, 
alegando que era dever do Estado prestar 
atendimento às crianças de 0 a 6 anos em 
creches e pré-escolas. (KRAMER apud 
FONSECA, 2004, p. 199) defendia a ideia de 
que:

Uma Constituição que se pretenda 
democrática deverá, no que se refere à 
população infantil, postular a obrigatoriedade 
por parte do Estado de oferecer creches e 
pré-escolas para as crianças de 0 a 6 anos, 
de todas as classes sociais, garantindo que 
seja da família a decisão de efetivar ou não a 
matricula. (FONSECA, 2004, p. 199).

Portanto, o direito à Educação Infantil 
passou a ser destinada à todas as crianças, 
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sem nenhum tipo de discriminação, seja de 
raça, cor, sexo, classe ou religião. (DIEUZEIDE 
apud FONSECA, 2004, p. 199.) confirma que:

Antes de Frobel a educação pré-escolar 
era prerrogativa das elites e de certa forma 
conservou esta orientação. As classes sociais 
mais favorecidas – como também os países 
mais ricos – tiveram acesso mais fácil à 
educação pré-escolar que as pobres, mas 
hoje, o princípio dessa educação é aceito por 
todos, é considerado cada vez mais como um 
instrumento essencial de democratização da 
sociedade. (FONSECA, 2004, p. 199).

A fim de ampliar o debate sobre a 
educação infantil é necessário considerar 
que a sociedade brasileira é caracterizada 
por desigualdades econômicas, sociais e 
regionais, resultantes da abundancia e da 
miséria, dos desperdícios e das carências, da 
manutenção de privilégios e da negação de 
direitos.

Os modelos excludentes de políticas 
econômicas são responsáveis pela produção 
das desigualdades, as quais explicam a 
necessidade das políticas sociais de natureza 
compensatória, passíveis de críticas, mas 
inevitáveis e impostas por uma realidade 
perversa. (FONSECA, 2004, p. 201).

A política econômica deve estar integrada 
totalmente à política social, estabelecendo 
assim, a política universal, unindo objetivos 
econômicos e sociais contribuindo para o 
desenvolvimento social.

A economia relaciona-se a objetivos 
sociais, em outras palavras, consiste na 
implantação de uma sociedade em que 
prevaleçam os ideais de justiça, liberdade, 
solidariedade e direitos humanos. A Educação 

Infantil necessita unir-se com as políticas 
públicas, desempenhando sua finalidade na 
sociedade, ressaltando que se investe pouco 
e mal na educação brasileira.

Levando em consideração ensino gratuito 
versus ensino privado, a educação apresenta 
deficiências, o que diferencia um do outro 
em aspectos estruturais. O melhor caminho 
para diminuir esse duelo, seria a implantação 
de uma política educacional estruturada, 
planejada e avaliada de excelente qualidade 
para todos.

O PLANEJAMENTO NA 
PRÁTICA EDUCATIVA COM 
PROJETOS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

O planejar é um ato rotineiro na vida do 
ser humano, pois mesmo sem perceber ele 
planeja mentalmente e automaticamente 
suas ações. 

Planejar é necessário quando se quer que 
algo saia da maneira correta, sem que haja 
surpresas no caminho. Segundo o Dicionário 
Luft (2000, p.524) planejar significa “fazer 
o plano, a planta, o esboço de; projetar, 
estabelecer o desígnio, o fito de; tencionar”.

Segundo o conceito acima, podemos dizer 
que fazemos uso desse recurso, no trabalho, 
na escola, em casa ou em qualquer outro 
lugar. Quando planejamos as nossas ações 
ficam mais claras e é mais fácil escolher 
o caminho que se deve traçar. Portanto, 
o ato de planejar na prática dos projetos 
educacionais é muito importante, pois todo 
o processo ganha uma direção e os alunos 
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também aprendem a planejar suas ações e 
entendem melhor o que estão aprendendo. 

Nogueira comenta que:
Para os alunos o ato de planejar é 

também uma aprendizagem e uma forma 
de possibilitar sua autonomia em traçar 
planos e projetos. É preciso fazer os alunos 
entenderem e aprenderem que o ato de 
planejar não significa que colocamos uma 
camisa de força no projeto, que tudo terá 
de ser exatamente conforme foi pensado 
e sonhado inicialmente. Nesse processo 
de aprendizagem em planejamento, eles 
precisam compreender sua importância e 
necessidade, porém entendendo o conceito 
de flexibilidade e maleabilidade. Utilizando 
essa estratégia, conseguimos que até os 
alunos da educação infantil realizem seus 
planejamentos, pelo simples fato de contarem 
o que querem e como querem fazer. (2011, 
p.79).

De acordo com o autor esse instrumento 
é muito importante no processo de 
ensino-aprendizagem ainda mais que se 
pode utilizá-lo desde a educação infantil, 
com isso as crianças aprendem por si só, 
buscam recursos, alternativas e interagem 
demonstrando sobre o que pode ser mudado 
ou acrescentado durante o projeto.

Segundo as autoras Barbosa e Horn:
A pedagogia de projetos vê a criança  

como um ser capaz, competente, com 
um imenso potencial e desejo de crescer. 
Alguém que se interessa, pensa, duvida, 
procura soluções, tenta outra vez, quer 
compreender o mundo a sua volta e dele 
participar, alguém aberto ao novo e ao 
diferente. Para as crianças, a metodologia 

de projetos oferece o papel de protagonistas 
das suas aprendizagens, de aprender em sala 
de aula, para além dos conteúdos, os diversos 
procedimentos de pesquisa, organização e 
expressão dos conhecimentos. (2008, p. 87).

A partir desse conceito compreende-se 
que na educação infantil é um período onde 
a criança se desenvolve, vivencia, descobre 
e amadurece seus aspectos físicos, psíquicos 
e sociais. A pedagogia de projetos propicia a 
participação ativa das crianças em todas as 
etapas da construção do conhecimento.

O trabalho com projetos pedagógicos 
necessitam serem trabalhados em conjunto, 
pois ocorre uma constante troca de 
pensamentos durante todo o processo 
para se criar caminhos, desafios e soluções. 
Portanto, o compartilhamento de ideias 
é essencial para a formação da criança 
na educação infantil, pois os valores são 
adquiridos por elas por meio da observação 
do cotidiano.

Sendo assim, o professor tem um papel 
de companheiro, pois irá preparar essas 
crianças para explorar o mundo a sua volta, 
ele não é a peça principal na pedagogia de 
projetos, pelo contrário, ele caminhará junto 
com as crianças para alcançarem o resultado 
que se deseja. Porque “para se trabalhar 
com projetos, é essencial que desapareça 
o educador infantil proprietário único do 
saber e da cultura, que olhe seu aluno como 
‘lousa não preenchida ou mente vazia’ dos 
ensinamentos que transfere” (ANTUNES, 
2012, p.17).

Portanto, quando falamos em projetos 
educacionais, falamos nas possibilidades de 
se alcançar uma aprendizagem significativa, 
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pó isso, devemos atentar- mos a quais tipos 
de projetos trabalharemos para alcançar este 
objetivo. Acredita-se que para estimular a 
curiosidade infantil, o melhor caminho são os 
projetos temáticos, que por sua vez chamam 
a atenção, pois fazem parte do cotidiano de 
muitas crianças.

Os projetos pedagógicos contribuem para 
o desenvolvimento das habilidades infantis, 
pois a criança terá várias experiências 
com materiais diversos, favorecendo e 
estimulando o processo de maturação. Pois 
o aprendizado por meio da pedagogia de 
projetos proporciona a criança a aprende a 
ter autonomia, a argumentar, a socializar, a 
solucionar, a compreender, a se posicionar 
durante suas pesquisas educativas e 
principalmente na sua vida lá fora.

 Além do que a aprendizagem 
infantil baseada nos projetos propicia o 
desenvolvimento integral das crianças 
porque inúmeras competência e habilidades 
estão envolvidas nesse processo.

Sendo assim, os projetos na educação 
infantil é uma estratégia que amplia a visão 
de mundo daqueles que fazem uso dela “é 
uma possibilidade interessante em termos de 
organização pedagógica porque, entre outros 
fatores, contempla uma visão multifacetada 
dos conhecimentos e informações” 
(BARBOSA; HORN, 2008 p.53).

O PAPEL DO PROFESSOR NA 
PRÁTICA EDUCATIVA COM 
PROJETOS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

O professor de educação infantil deve 
estar ciente sobre a importância de se 
planejar, pois o planejamento é essencial 
para o processo de ensino/ aprendizagem. 
Devido a isso é necessário que o professor 
de educação infantil planeje as possibilidades 
com cautela, estudando cada etapa com 
paciência, podendo acrescentar ou retirar 
algo que não esteja de acordo com o objetivo 
do projeto. Portanto, o planejamento é um 
instrumento que cabe tanto ao educador, 
como a criança, ambos podem planejar o que 
querem e o que pretendem fazer no decorrer 
do projeto, é uma forma de caminharem 
juntos contribuindo para uma aprendizagem 
mútua. Assim em cada idade o professor tem 
diferentes possibilidades para se trabalhar 
e é a partir de tantas características que a 
criança amplia seus horizontes.

Para se trabalhar com projetos na educação 
infantil é necessário que o professor se 
prepare, porque não é uma tarefa fácil, pois 
é preciso se ter paciência, responsabilidade, 
compreensão, companheirismo, estudo, 
conhecimento e comprometimento com os 
alunos.

Para (ANTUNES, 2012, p. 75) alguns 
atributos profissionais são importantíssimo 
para se trabalhar com projetos na educação 
infantil:

• O conhecimento de diferentes 
teorias pedagógicas e sua implicação no 
desenvolvimento infantil. Que ao optar 
pela pedagogia de projetos ou uma linha de 
estímulos cognitivos, sociais e afetivos possa 
contextualizar essa linha de ação com as 
características pessoais dos alunos. 

• Que conheça muito bem os saberes que  
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os alunos trazem para a escola e que faça sempre desses 
saberes a ponte de ligação com os que em sua atividade 
possa desenvolver. 

• Que jamais confunda a aprendizagem significativa que 
promove com saberes mecânicos que levam a criança a 
conquistar informações, sem o devido conhecimento. 

• Que saiba avaliar significativamente seus alunos, 
explorando suas diferentes linguagens e percebendo seu 
progresso em face da Zona de Desenvolvimento Proximal. 

• Que sua ação se mostre interrogativa, desafiadora e 
sempre pronta para estudar e aprender cada vez mais. Que 
se destaque aos olhos dos seus alunos menos como o que 
‘tudo sabe e bem conhece’ e bem mais como o pesquisador 
ávido por respostas coerentes e que esteja sempre disposto 
a ajudar os alunos a encontrar as respostas que procuram. 

• Que domine diferentes estratégias de ensino e possibilite 
a estrutura de projetos, sempre consistentes e com objetivos 
claramente definidos. Existem inúmeros modelos de projetos 
e faz-se necessário que os alunos possam aprendê-los não 
somente pelo que em sua essência ensinam, mas como 
estratégias de ação para seu uso pessoal, suas descobertas e 
pesquisas mesmo se não solicitadas pela escola. 

• Que se mostre aberto a construir relacionamento 
transparente com os pais e com a comunidade, acolhendo-
os com os subsídios necessários a processos de interação 
significativos.

Portanto o pensamento do autor é que o bom professor 
de educação infantil deve conhecer várias culturas e saber 
trabalha-las com as crianças.

Aline Morgana Aparecida 
Olmedilha Sabino 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho com projetos pedagógicos na educação infantil 
trás muitos benefícios, pois desenvolve as competências e 
as habilidades das crianças. Pode se verificar que as crianças 
se tornam os protagonistas do seu próprio conhecimento, o 
educador é um parceiro nesse processo colhendo estratégias 
e estruturando a sua prática.

Graduação em Pedagogia e 
Artes Visuais pelas Faculdades 
Anhanguera/ Faenac e 
Metropolitana de Santos (2009 e 
2015);
Especialista em Psicopedagogia 
pela Faculdade Anhanguera 
(2011); Professora de Ensino 
Educação Infantil da Prefeitura de 
São Paulo– no CEI Parque Bristol.
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Portanto uma formação continuada 
facilitará o seu trabalho trazendo- lhe novos 
saberes para que ele possa favorecer seus 
alunos e desenvolver o máximo de habilidades 

possíveis, contribuindo significativamente 
na formação de cidadãos críticos perante a 
sociedade.
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REPRESENTAÇÕES DO ALUNO 
CONSIDERADO INCOMPATÍVEL
RESUMO: O presente artigo analisa as implicações das palavras-chave encontradas nos 
periódicos “Educação e Ciências Sociais”, que foram produzidos entre 1956 e 1962, no 
contexto atual considerando a década de 1990 e os anos 2000. O objetivo é analisar as 
implicações das representações do aluno pobre no pensamento da sociedade atual. A 
questão central é descobrir quais representações do aluno pobre foram produzidas pelos 
periódicos do CBPE e quais implicações elas trazem para o pensamento da sociedade atual? 
Os achados foram que não basta olhar para o aluno pobre e culpá-lo por não ter um bom 
desempenho escolar ou responsabilizar sua família, sua condição social e sua condição 
concreta de existência. É preciso observar o cenário escolar como um todo, para perceber que 
o “fracasso” escolar da criança pobre esta relacionado a como a forma escolar consolidou-
se, ou seja, como foi pensada, seu formato, sua estrutura e sua idealização para a criança 
da classe média e não para as pobres. Enfim, a incompatibilidade do aluno com a escola, na 
verdade, é uma construção social, que produziu o ideal de aluno para uma escola “perfeita”.

Palavras-Chave: Aluno; Criança; Representações sobre o aluno pobre.
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INTRODUÇÃO

O artigo intitulado “Representações 
do aluno considerado incompatível” tem 
por objetivo analisar as implicações das 
palavras-chave encontradas nos periódicos 
“Educação e Ciências Sociais”, que foram 
produzidos entre 1956 e 1962, no contexto 
atual considerando a década de 1990 e 
os anos 2000, buscando observar quais 
representações continuam sendo usadas 
para referir-se ao aluno pobre.

Para analisar as implicações dessas 
representações, serão utilizados os autores 
Elias (2000), Lahire (2004), Patto (2010), 
Sampaio (2004) e Thin (2006), uma vez 
que em suas obras é possível encontrar 
elementos importantes para relacionar 
o pensamento social dos anos de 1950 
e 1960 com o pensamento atual sobre a 
criança pobre. O artigo foi dividido em duas 
partes, na primeira será feita a articulação 
e comparação dos resultados encontrados 
nos anos de 1950 e 1960 com o material 
produzido pelos autores citados. A segunda 
parte irá tratar da continuidade das 
representações encontradas, trazendo uma 
conclusão da análise.

UM OLHAR SOCIAL SOBRE 
O ALUNO POBRE AINDA 
PRESENTE? 

As representações encontradas na revista 
Educação e Ciências Sociais forneceram 
elementos para compreender como a criança 
pobre era vista pela sociedade nas décadas 
de 50 e 60, muitas foram as palavras-chave 

usadas para referir-se a criança mais pobre e 
principalmente ao aluno pobre que na escola 
recebeu um vasto repertório de palavras 
que falavam sobre seu corpo, mente e 
comportamento. Na maioria dos casos, as 
palavras usadas apresentavam significados 
negativos, tendo em vista que o aluno pobre 
era considerado incompatível ao ambiente 
escolar. 

Dentre as mais de duzentas palavras 
encontradas, algumas destacaram-se por 
estarem diretamente ligadas ao aluno pobre. 
São elas: imaturo, insucesso intelectual, 
medianos, burro, ignorância, baixo nível 
mental, atraso escolar, indisciplina, 
problemas escolares, crianças mal-educadas, 
tipos marginais de comportamento, criança 
favelada, incultas, repetência, aprendizagem 
lenta, imobilidade mental, capacidade 
e aparência de abandono. O trecho 
abaixo exemplifica a naturalização de um 
pensamento social que considera a criança 
pobre como inadequada ao ambiente escolar. 

Quando as professoras acham que 
a criança de meio inferior não aprende 
porque não tem a mesma capacidade para 
aprender que a criança de nível “bom” estão 
racionando em bases falsas; quando acham 
que a criança favelada não se educa nesta 
escola porque o meio em que vive destrói 
a sua ação educativa, estão pondo de lado 
até o próprio conceito de educar (GOMES, 
1958, p. 104).

Gomes (1958), em seu estudo mostra 
como as professoras da escola primária, 
veem as transformações que ocorreram 
na sociedade e sua influência nas práticas 
escolares. O que a autora conclui é que a 
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escola ainda não havia se adaptado as novas 
exigências da sociedade e as crianças que a 
frequentavam. 

Nas décadas de 1950 e 1960, consolidou-
se um pensamento social de que a criança 
pobre ao entrar na escola atrapalharia o 
desenvolvimento do trabalho da instituição, 
devido ao seu comportamento incompatível, 
sua mente que não “acompanhava” a 
simultaneidade dos ensinamentos escolares 
e sua família que atrapalhava a consolidação 
das práticas, por não “educar” os filhos. 
Como nos ensinou Williams (2007), no 
capítulo anterior, a linguagem é o veículo das 
determinações da vida social, ou seja, em um 
determinado momento da história algumas 
palavras são escolhidas para representar os 
acontecimentos, as pessoas e os objetos, 
neste caso, estamos falando das crianças 
pobres que ao entrarem na escola receberam 
inúmeras palavras para representar sua 
incompatibilidade a instituição escolar. 

Considerando, que historicamente, as 
palavras ganham novos sentidos e são 
usadas para representar outras coisas, 
duas perguntas surgiram no decorrer 
do desenvolvimento deste trabalho, As 
representações de então sobre a criança 
pobre permanecem? E as palavras usadas 
são as mesmas das décadas de 1950 e 
1960? Com o propósito de responder a estas 
questões, recorremos a alguns autores que 
produziram estudo de caso sobre a relação 
do aluno pobre com a escola, na década de 
1990 e anos 2000.

Novas palavras começaram a ser usadas 
para referir-se ao aluno pobre que não 
adequava-se ao ambiente escolar, um 

conceito que é utilizado com frequência 
atualmente é o de fracasso escolar.

Em sua obra, Patto (2010), ofereceu 
elementos interessantes para pensar como 
o conceito de fracasso escolar aparece 
presente no cenário da escola pública. A 
criança pobre continua sendo vista como 
incapaz pela escola e pela sociedade. O 
fracasso escolar é concebido como natural 
aos olhos dos professores, já que os próprios 
discursos científicos sustentam “uma 
arraigada visão das famílias pobres como 
portadoras de todos os defeitos morais e 
psíquicos” (p. 420). 

A escola exime-se da responsabilidade 
do fracasso escolar, colocando a culpa nas 
próprias crianças por não aprenderem, as 
“condições” são oferecidas elas que não 
querem aprender.

A inadequação da escola decorre muito 
mais de sua má qualidade, da suposição de 
que os alunos pobres não têm habilidades 
que na realidade muitas vezes possuem, da 
expectativa de que a clientela não aprenda 
ou que o faça em condições em vários 
sentidos adversas à aprendizagem, tudo 
isso a partir de uma desvalorização social 
dos usuários mais empobrecidos da escola 
pública elementar (PATTO, 2010, p. 413).

A autora Sampaio (2004), apresenta 
uma concepção convergente à de Patto, 
ao concluir que o modo como a escola 
é organizada contribui para a produção 
do fracasso escolar, já que existe um 
distanciamento entre a clientela atendida e 
a proposta escolar.

O currículo escolar, segundo Sampaio 
(2004), é o instrumento utilizado pela escola 
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para classificar os alunos, homogeneizar 
as turmas e organizar o trabalho escolar 
através da fragmentação dos tempos, 
espaços e atividades. Exigindo dos alunos a 
aprendizagem dos conteúdos e introjeção de 
comportamentos.

(...) as habilidades, e até hábitos e 
atitudes, fazem parte das expectativas em 
torno da aprendizagem das disciplinas, a 
esse conjunto, além de noções e conceitos, 
incorporam-se modos de agir que devem ser 
apropriados pelos alunos, mesmo que não 
façam parte do conjunto dos ensinamentos 
transmitidos (SAMPAIO, 2004, p. 98).

Note-se que a cobrança sobre os alunos 
pobres vai muito além da aprendizagem 
das disciplinas escolares, é exigido também 
um conjunto de comportamentos que não 
são ensinados, mas que são solicitados a 
todo o momento e usados como forma de 
avaliá-los. Existe um currículo oculto, com 
determinações que não estão claras e que não 
são informadas aos alunos, mas que regulam 
todo o processo de ensino-aprendizagem.

Uma pedagogia invisível pode criar 
um código pedagógico difícil de ser lido 
e controlado pelos grupos sociais em 
desvantagem, o que traz muitos problemas, 
pois os alunos podem interpretar mal o 
significado de práticas de sala de aula e 
os professores podem não entender o 
significado do que o aluno apresenta, de seu 
repertório cultural e cognitivo (SAMPAIO, 
2004, p. 235-6).

Lahire (2004), ao estudar algumas famílias 
dos meios populares da França, constatou 
vários elementos que são valiosos para 
compreender a relação do aluno pobre com 

a escola.
O autor ressalta que as palavras usadas 

para representar uma pessoa não surgem em 
um vazio estando relacionadas a um contexto 
e a comparação com outras pessoas. Que 
no caso, ocorre com a criança pobre na 
instituição escolar. Na escola as regras e 
normas de comportamento fazem com que 
sejam criadas classificações dos alunos que 
adequam-se ou não.

(...) estamos diante de julgamentos que 
falam de comportamentos reais a partir de 
categorias escolares de compreensão, e, 
mais precisamente, de categorias utilizadas 
no curso primário. Nesses julgamentos, 
sobressai-se nitidamente uma seleção, feita 
pelos professores, dos fatos e gestos dos 
alunos que lhes (e para a escola) é pertinente 
(LAHIRE, 2004, p. 54).

O fracasso escolar é produto de uma 
relação conflituosa entre as crianças pobres, 
sua família e a escola. A instituição escolar 
com sua forma e normas definidas, não 
aceita qualquer tipo de mudança em sua 
estrutura e responsabiliza a família pelo 
desenvolvimento escolar ruim da criança, 
por não participar da vida escolar dos filhos e 
por não ter condições econômicas e o capital 
cultural necessário para o bom desempenho 
escolar. Criando um olhar pejorativo sobre 
a criança e sua família, tornando-os um 
empecilho para o bom trabalho da escola.

Isso indica que, se os grandes ‘fracassos’ 
são (...), quase irreparáveis, os ‘sucessos’, pelo 
contrário, parecem poder ser questionados 
a cada momento. Apenas alguns casos, 
interessantes por serem excepcionais, não 
somente confirmam seu ‘êxito’ mas parecem 
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consolidá-lo com uma obstinação observada 
pelos professores (qualidade de ‘competidor’, 
aluno que vai à escola ‘vencer’) (LAHIRE, 
2004, p.53).

Desta forma, se a criança fracassa isso 
já seria esperado, pois sua família não 
tem o capital cultural exigido e é pobre, 
consequentemente, o destino dessa criança 
já estava definido, porém, se a criança tem 
sucesso nos estudos isso é questionável e 
está relacionado aos seus atributos pessoais.

Segundo Lahire (2004), não existe uma 
omissão parental com relação a escolarização 
dos filhos, como consideram os professores, 
mas sim, uma grande valorização do papel 
da escola por parte dos pais, levando-os a 
entender que o trabalho desenvolvido no 
âmbito da escola é inquestionável e correto, 
isso se deve ao fato de muitos pais não terem 
tido a oportunidade de estudar ou por terem 
uma experiência negativa de escolarização. 
O fato é que para as famílias dos meios 
populares a escola é muito importante para 
que os filhos possam ter uma vida melhor, 
mesmo que não consigam colaborar de 
forma direta na vida escolar dos filhos, os 
pais acreditam e reconhecem a relevância da 
escolarização das crianças. 

Thin (2006), irá dizer que existem lógicas 
socializadoras diferentes entre a escola e 
as famílias populares, a primeira privilegia 
um determinado tipo de conhecimento e 
comportamento que não são os mesmos das 
famílias mais pobres. Lahire (2004), dirá que 
não é porque a família não tem o mesmo 
capital cultural da escola que os filhos não 
poderão ter sucesso em sua escolarização. 
Um fator que pode influir é a experiência 

que os pais tiveram na escola, se tiveram 
uma trajetória escolar de fracasso e foram 
estigmatizados e humilhados mais difícil será 
para seus filhos terem uma visão positiva da 
escola, mas isso não é determinante, não 
é uma regra. “O que se ‘transmite’ de uma 
geração a outra é muito mais do que um 
capital cultural” (p. 345).

Considerar que existem diferenças entre 
as famílias populares e a escola é necessário, 
contudo, é preciso ter claro que as relações 
de inferioridade/superioridade só existem no 
processo de construção das relações sociais. 

Seria errôneo não perceber que as 
famílias estão realmente em situação de 
inferioridade em relação à situação escolar, 
e que as crianças realmente apresentam 
características que as colocam em uma 
situação difícil diante das aprendizagens 
escolares. Mas seria igualmente um erro 
esquecer que as “carências” das famílias e de 
suas crianças só existem em relações sociais 
desiguais, que impõem a posse de aptidões 
acadêmica e socialmente reconhecidas, e 
estabelecem as características dos membros 
das classes populares como negativas 
e inferiores. A inferioridade não é uma 
substância, não está na natureza dos sujeitos 
sociais que a portariam por acaso; ela é o 
produto de relações sociais cujo equilíbrio 
de forças é desigual (THIN, 2006, p. 223).

Elias (2000), usa uma expressão 
interessante para representar os repertórios 
usados por grupos de pessoas muito 
parecidos, mas que procuram utilizar algumas 
palavras para inferiorizar outro grupo em 
determinada situação, são os chamados 
“estoques de aversão”. No caso da escola 
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os alunos que têm um bom desempenho 
fazem parte do grupo coeso que adequam-
se aos padrões exigidos, enquanto os alunos 
que não conseguem acompanhar o ritmo 
imposto pela escola permanecem sem esta 
coesão com a instituição, assim, algumas 
palavras vão sendo usadas para categorizar e 
diferenciar as crianças que são consideradas 
incompatíveis a escola.

O aluno pobre, neste contexto, é o alvo 
principal destas representações que o 
inferioriza em relação aos outros alunos. Seu 
comportamento é explicado por sua condição 
social e econômica e qualquer dificuldade de 
aprendizagem é considerada um problema 
de seu corpo, especificamente de sua mente. 

Fazendo um paralelo entre o que foi 
encontrado no estudo realizado sobre as 
representações do aluno pobre nos anos 
de 1950 e 1960 com as representações 
encontradas nos estudos dos autores, Patto 
(2010), Sampaio (2004), Lahire (2004), Thin 
(2006) e Elias (2000), nota-se que existe uma 
permanência das representações sobre a 
criança pobre, continuam sendo vistas como 
incompatíveis, inadequadas e inferiores em 
relação as outras crianças. Com relação ao 
uso das palavras, algumas mudaram e surgiu 
um novo conceito que passou a descrever a 
situação do aluno pobre na escola, que é o 
fracasso escolar. Este conceito representa a 
condensação de muitos fatores na figura de 
uma única pessoa, a criança pobre. Portanto, 
as representações sobre a criança pobre 
permanecem e o que mudam são as palavras, 
já que nos anos 50 e 60 não falava-se de 
fracasso escolar.

 A INCOMPATIBILIDADE 
DO ALUNO POBRE E O 
FRACASSO ESCOLAR

Ao longo do seu processo de escolarização 
a criança pobre é submetida a inúmeras 
representações pejorativas sobre o seu 
desempenho e comportamento como aluno. 
Nos jogos de simultaneidade da instituição 
escolar, algumas crianças são categorizadas 
como aluno problema, uma vez que por não 
conseguirem acompanhar o ritmo escolar, 
são consideradas incompatíveis a dinâmica 
escolar e passam a receber diagnósticos 
dos atores escolares que relacionam seu 
desempenho escolar a problemas de saúde 
ou familiares.

Essas crianças que vivem em situação 
de vulnerabilidade social ao chegarem à 
escola são consideradas não aptas a uma 
instituição que preza pela homogeneidade 
e simultaneidade de comportamentos. As 
especificidades de cada criança devem 
ser deixadas de lado, já que o todo é mais 
importante, sendo necessário que todos 
realizem as atividades no tempo certo.

O fracasso escolar é um conceito recente 
que foi produzido pela escola para referir-
se aos alunos que apresentam alguma 
dificuldade no desenvolvimento das práticas 
escolares, que têm um desempenho ruim. O 
que é interessante observar é que qualquer 
desvio de comportamento dos padrões 
exigidos, passa a ser considerado um forte 
indício de que o aluno irá fracassar. Desta 
forma, os alunos “problemáticos” são 
remanejados para a sala dos mais fracos, 
como destaca Patto (2010), ficando sempre 
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Bruna ZaninettiCONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando, a permanência das representações sobre 

o aluno pobre, ele continua sendo visto como incompatível 
e inadequado ao ambiente escolar, recebendo as piores 
condições de ensino, estudando em escolas precárias e 
tendo profissionais que não acreditam em suas capacidades. 
Por parte dos professores, além das normas definidas pela 
escola, um repertório de comportamentos e ações são 
exigidos e utilizados para avaliar o desempenho escolar dos 
alunos, porém essas ações e comportamentos não foram 
ensinados e não são informados ao aluno que eles também 
fazem parte dos critérios de avaliação. Colocando-os em 
uma situação muito delicada, pois não basta aprender os 
conteúdos e respeitar as regras, tem que adequar-se também 
aos critérios pessoais dos docentes.

Portanto, não basta olhar para o aluno pobre e culpá-lo 
por não ter um bom desempenho escolar ou responsabilizar 
sua família, sua condição social e sua condição concreta de 
existência. É preciso observar o cenário escolar como um 
todo, para perceber que o “fracasso” escolar da criança 
pobre esta relacionado a como a forma escolar consolidou-
se, ou seja, como foi pensada, seu formato, sua estrutura e 
sua idealização para a criança da classe média e não para as 
pobres. Enfim, a incompatibilidade do aluno com a escola, na 
verdade, é uma construção social, que produziu o ideal de 
aluno para uma escola “perfeita”.

Graduação em Pedagogia pela 
Universidade Federal de São 
Paulo (2013); Especialista em 
Psicopedagogia pela Faculdade 
Campos Elíseos (2017); Professor 
de Ensino Fundamental I na rede 
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restritos e desacreditados pela instituição. “Uma corrente de 
sentimentos negativos em relação a determinadas crianças 
as empurra de uma classe para outra, o que contribui 
para a rápida configuração de estereótipos dos quais não 
conseguirão mais se libertar” (p. 264). 

É possível afirmar, diante da pesquisa realizada, que “o 
tema do ‘fracasso’ é produto discursivo histórico de uma 
configuração escolar e econômica singular” (LAHIRE, 2004, 
p.53), ou seja, a palavra fracasso escolar ganha sentido devido 
a forma como a sociedade vê e representa um determinado 
acontecimento, tornando-se uma palavra-chave especifica 
do ambiente escolar atual.
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SÍNDROME DE DOWN: 
APRENDIZAGEM E PRECONCEITO
RESUMO: O presente artigo pretende analisar a Síndrome de Down, e a inclusão de alunos 
com essa deficiência no meio escolar. A maioria das escolas está preocupada apenas em 
cumprir a lei, que decreta que deverá estar preparada para receber alunos com deficiência, 
mas sem preocupação alguma em preparar os professores, coloca o aluno em uma sala 
de aula e sem capacitação o professor deverá criar metodologias para que este aluno 
acompanhe os demais. É fundamental a participação e o comprometimento dos pais, da 
escola, dos professores e dos colegas. Dentre esses aspectos pode-se citar a concepção de 
inclusão como processo progressivo no qual muitas escolas ainda não estão preparadas, não 
há apoio ao professor para lidar com a classe como um todo, não há capacitação de todos os 
funcionários da escola, adequação curricular e apoio a família.

Palavras-Chave: Inclusão; Preconceito; Família; Escola.
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INTRODUÇÃO

Segundo o portal Albert Einstein (2008) 
a Síndrome de Down é definida como uma 
diferença encontrada no cromossomo 21, 
ou seja, quando os 23 cromossomos da mãe 
encontram os 23 do pai, e durante uma das 
divisões ocorre uma ação que ainda não foi 
identificada, e faz com que, em vez de 46 
cromossomos esperados, o feto tenha 47. 
Trata-se da trissomia do cromossomo 21, 
que ocasiona um trio, no lugar de um par 
destes cromossomos.

A síndrome de Down se caracteriza, 
segundo Bissotto (2005,p.81), 

Por ser uma alteração na divisão 
cromossômica usual, resultando na 
triplicação,  ao invés de duplicação, do 
material genético referente ao cromossomo 
21.         

Segundo ele a causa não é conhecida, 
mas sabe-se que ela pode ocorrer de três 
modos diferentes, que atribuem que em 96% 
dos casos, essa triplicação se apresenta por 
não disjunção cromossômica total, ou seja, 
conforme o feto se desenvolve, todas as 
células acabam por assumir um cromossomo 
21 extra; e em cerca de 4% dos casos, os 
portadores têm todas as células afetadas 
pela trissomia, sendo denominados casos 
“mosaicos”; ou ainda desenvolvem a síndrome 
de Down por interferir no desenvolvimento 
global da criança portadora.

A Síndrome de Down ainda é vista muitas 
vezes como uma doença, tanto pelos pais 
quanto pela sociedade, isso não ocorre só no 
Brasil, ocorre no mundo inteiro. Os próprios 
pais já encaram isso com um “peso” em suas 

vidas, e a sociedade ainda tem a ideia de 
um século atrás quando estas pessoas eram 
chamadas de “idiotas mongoloides” e acham 
que essas não podem relacionar-se assim 
como qualquer outra.

Nesse Contexto, Maciel (2000, p. 
51) comenta: “A falta de conhecimento 
da sociedade, em geral, faz com que a 
deficiência seja considerada uma doença 
crônica, um peso ou um problema. O estigma 
da deficiência é grave, transformando as 
pessoas cegas, surdas e com deficiências 
mentais ou físicas em seres incapazes, 
indefesos, sem direitos, sempre deixando 
para o segundo lugar na ordem das coisas. É 
necessário muito esforço para superar esse 
estigma".

O QUE É A SÍNDROME DE 
DOWN

Segundo Cunningham (2008) a Síndrome 
de Down é uma trissomia causada pelo 
excesso de material genético do cromossomo 
vinte e um (21). Desta maneira a trissomia 
não é causada por nenhum cromossomo 
“estranho”, não é considerada doença e não 
pode ser transmitida.

Por síndrome entende-se o grupo de 
anomalias que ocorrem conjuntamente e 
cuja etiologia é comum a todas elas. P. ex., 
a trissomia do cromossomo 21, que provoca 
retardo mental, micrognatia, implantação 
baixa das orelhas 3 etc., todas alterações 
decorrentes da presença de três expressões 
do cromossomo 21. (PIATO, 2009, p.58).

As crianças com Síndrome de Down são 
propensas à atraso no desenvolvimento geral, 
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e em especial na aquisição da linguagem. 
Essas crianças desejam interagir, e comunicar-
se, e essas dificuldades constituem grande 
impacto no seu desenvolvimento emocional, 
comportamental, educacional e familiar. Esse 
atraso propicia um limite ao aprendizado, 
não proporcionando uma comunicação 
efetiva, diminuindo assim, a quantidade de 
informação sobre o mundo e tudo ao seu 
redor, assim como suas possibilidades de 
acelerar processos mentais envolvendo as 
ações de pensar, raciocinar e relembrar.

Segundo Amaral (1998) há uma dificuldade 
de lidar com a deficiência, antes de mais 
nada: o fato é que (seja da ótica de quem 
vive, seja da ótica de quem vê) a deficiência, 
do ponto de vista psicológico, jamais passa 
em nuvens brancas. Muito pelo contrário: 
ameaça, desorganiza, mobiliza. Representa 
aquilo que foge ao esperado, ao simétrico, 
ao belo, ao eficiente, ao perfeito. E assim 
como quase tudo que se refere à diferença 
provoca hegemonia do emocional sobre o 
racional.

Atualmente o diagnóstico já pode ser 
feito nas primeiras horas de vida da vida 
da criança pelas suas características físicas 
e posteriormente, confirmado por análises 
citogenéticas.

Os principais traços comuns são: Os olhos 
amendoados, a face achatada, o pescoço 
curto, os dedos das mãos menores e menor 
força muscular são características comuns 
por conta da trissomia do cromossomo 
21. A possibilidade de ter doenças como 
problemas cardíacos e respiratórios, 
alterações auditivas, de visão e ortopédicas 
também está presente. 

Segundo a publicação no portal do 
Hospital Albert Einstein ainda há estudos 
para levantar quais são os fatores que 
desencadeiam a síndrome e que pretendem 
desvendar o que ocorre durante a divisão de 
células, para resultar na trissomia. Sabe-se 
apenas que a idade avançada da futura mãe 
pode facilitar sua ocorrência. A estimativa é 
de que a partir dos trinta e cinco anos haja 
a probabilidade de 1 entre 275 bebês nascer 
com essa alteração genética, enquanto aos 
vinte anos, é de 1 em 1.600 crianças. Com 
mais de quarenta anos, a previsão chega a 
ser de 1 bebê em 100. 

De acordo com a Doutora Ana Cláudia 
Brandão, pediatra e coordenadora do Centro 
Integrado de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente com Síndrome de Down do 
Hospital Israelita Albert Einstein: 

“Nos últimos anos, o cenário mudou. 
Os indivíduos com a síndrome participam 
ativamente da vida familiar, escolar e do 
lazer. Com mais acesso, tornam-se mais 
independentes e a autoestima cresce”.

O PRECONCEITO

Na gestação as mães já criam uma 
expectativa tentando imaginar como ser seu 
filho, se vai ter a aparência do pai ou da mãe, 
assim como preocupam- se com a saúde e 
quando as expectativas não são alcançadas 
cria-se um estado mental confuso. Assim se 
desde o pré-natal se a gestante já souber 
que seu filho pode nascer com a síndrome, o 
acompanhamento psicológico se torna mais 
eficiente, pois a mãe já estará ciente do risco 
e a aceitação da família será mais fácil.



Revista Educar FCE - Abril 2018

1154

O preconceito já é um fato histórico, pois 
se concretiza a cada ano desde décadas 
passadas. As pessoas fazem julgamentos 
sem mesmo tomar conhecimento do que se 
trata. O portador de Síndrome de Down não 
é inferior, apenas apresenta tempo maior 
para aprendizagem. 

Na atual sociedade todo indivíduo 
possui direito de ir e vir e de ser tratado 
sem discriminação, para os portadores de 
qualquer síndrome ou deficiência prevalece 
esse direito, segundo a lei número 7853, 
de 24 de outubro de 1989, pessoas com 
deficiências podem ser incluídas em escolas 
públicas e inseridas na sociedade igualmente 
às demais pessoas.

 “Ao Poder Público e seus órgãos cabe 
assegurar às pessoas portadoras de 
deficiência o pleno exercício de seus direitos 
básicos, inclusive dos direitos à educação, à 
saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência 
social, ao amparo à infância e à maternidade, 
e de outros que, decorrentes da Constituição 
e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico”. (Art. 2°)

A exclusão escolar ocorre das mais  
diversas e perversas maneiras, e quase 
sempre o que está em jogo é a ignorância 
dos alunos diante dos padrões do saber 
escolar e exclui, muitas vezes, os que menos 
se enquadram nos padrões por ela (escola) 
definidos. O professor tem papel principal 
na função de não permitir que essa exclusão 
ocorra e que o direito de educação seja igual 
a todos.

A APRENDIZAGEM
Outra característica comum entre as 

pessoas com Síndrome de Down é o ritmo 
particular para aprender. Apresenta déficit 
intelectual de nível leve a moderado, 
dificuldade de aprendizagem de algumas 
tarefas do cotidiano, acadêmicas e de 
raciocínio.

Um caso que foge às expectativas dadas 
à pessoa com Síndrome de Down é o de 
Débora Araújo, de 32 anos, que desde 
pequena foi estimulada, estudou em colégios 
tradicionais, e trabalha hoje como professora 
assistente em um colégio particular de Natal 
e lançou também um livro de fábulas infantis 
que trata do tema inclusão social.

O dia 04/03/2015 teve um marco 
importante que foi a apresentação da lei PL 
49/2015 que tem por fim, a Criação do Dia 
Municipal da Síndrome de Down na cidade 
de São Paulo, dia 21 de março.

De acordo com o material publicado 
pelo Ministério da Educação e Cultura 
"Saberes e Práticas da Inclusão" (BRASIL, 
2006), a inclusão de crianças com múltiplas 
deficiências na educação regular não 
depende do grau de deficiência ou do 
nível de seu desempenho intelectual; mas 
da possibilidade de interação, acolhida, 
socialização, adaptação do indivíduo ao 
grupo e, principalmente, da modificação da 
escola para atendê-lo.

Como proposta inicial de tal documento, 
considera-se que, para que a inclusão escolar 
seja satisfatória, o acesso aos serviços 
educacionais que estão disponíveis na 
sociedade deve ser assegurado, o mais cedo 
possível.  Enfatiza-se, também, que incluir 
não significa apenas inserir crianças na sala 
de aula, e sim adaptar objetivos, atividades 
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ou, se preciso dar mais tempo para que a 
criança consiga aprender. 

O capítulo IV do Estatuto da Criança e do 
Adolescente prevê

Art. 53. A criança e o adolescente têm 
direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo 
para o exercício da cidadania e qualificação 
para o trabalho, assegurando-se lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola;

II - direito de ser respeitado por seus 
educadores;

III - direito de contestar critérios 
avaliativos, podendo recorrer às instâncias 
escolares superiores;

IV - direito de organização e participação 
em entidades estudantis;

V - acesso à escola pública e gratuita 
próxima de sua residência.

No Brasil, a educação inclusiva que 
visa inserir as crianças com necessidades 
educacionais especiais no ensino regular, 
fundamenta-se na Constituição Federal 
de 1988, a qual garante a todos o direito à 
igualdade (art. 5º). No seu artigo 205, trata 
do direito de todos à educação, visando 
ao “pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho’’ (BRASIL,2004).

No artigo 206, inciso 1, coloca como um 
dos princípios para o ensino a “igualdade 
de condições de acesso e permanência na 
escola” (BRASIL, 2004). Em conformidade 
com tal Constituição, o Congresso Nacional, 
por meio do Decreto Legislativo nº 198, de 13 
de junho de 2001, aprovou nova lei baseada 
no disposto da Convenção de Guatemala, 

que trata da eliminação de todas as formas 
de discriminação contra a pessoa portadora 
de deficiência e deixa clara a impossibilidade 
de tratamento desigual aos deficientes 
(BRASIL, 2004). 

Concomitante a estes documentos, 
declarações internacionais, como a 
Declaração Mundial sobre Educação para 
Todos e a Declaração de Salamanca, reforçam 
movimentos para uma educação inclusiva, 
afirmando uma situação de igualdade de 
direitos entre os cidadãos.

A Constituição não garante apenas 
o direito à educação, mas também o 
atendimento educacional especializado, 
ou seja, atendimento com deficiência, sem 
prejuízo da escolarização regular. É uma 
etapa considerada obrigatória pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN), em seus artigos 4° e 6°, e pela 
Constituição, artigo 208 (BRASIL, 2004).

As leis que garantem os mesmos direitos a 
todos os cidadãos são muitas, porém a maioria 
fica apenas no decreto, e não é praticada, e 
principalmente as que tratam da inclusão. A 
sociedade ainda há muito que mudar em seu 
olhar para as pessoas com qualquer que seja 
a deficiência/patologia, e procurar maneiras 
de contribuir para integração destas pessoas 
na sociedade e não para exclusão, afinal 
somos todos iguais perante a lei.

A maioria das escolas está preocupada 
apenas em cumprir a lei que decreta que 
deverá estar preparada para receber alunos 
com deficiência, mas sem preocupação alguma 
em preparar os professores, apenas coloca o 
aluno em uma sala de aula e sem capacitação 
o professor deverá criar metodologias para 
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que este aluno acompanhe os demais.
Na inclusão o vocabulário integração 

é abandonado, uma vez que o objetivo é 
incluir um aluno ou um grupo de alunos que 
já foram anteriormente excluídos. A meta 
primordial da inclusão é não deixar ninguém 
no exterior do ensino regular, desde o 
começo. (WERNECK,1997,p.52).

A interação pode ser confundida com 
a inclusão, na interação a criança precisa 
ser adequada na realidade da escola, já na 
inclusão a escola precisa de adequar a criança 
aceitando da maneira que ela é. A criança 
com Síndrome de Down inclusa na escola 
de ensino regular tem uma grande chance 
de um desenvolvimento pois esse ambiente 
para ela será mais desafiador do que para 
os outros alunos sem deficiência, é isso que 
dará estimulo para q ele se desenvolva.

A educação da criança é uma atividade 
complexa, pois exige adaptações de 
ordem curricular que requerem cuidadoso 
acompanhamento dos educadores e pais 
SCHWARTZMAN (1999, p. 233).

O ensino das crianças especiais deve 
ocorrer de forma organizada, o ensino não 
deve ser teórico, deve ocorrer de forma 
agradável e que desperte interesse na criança. 
Normalmente o ensino lúdico atrai muito 
as crianças e deve ser um recurso bastante 
utilizado pois permite um desenvolvimento 
global da criança por meio de estímulos em 
diferentes áreas. 

O método multissensorial, desenvolvido 
por Maria Montessori (1948), busca 
combinar diferentes modalidades sensoriais 
no ensino da linguagem escrita às crianças. 
Ao usar as modalidades auditiva, visual, 

cinestésica e tátil, esse método facilitaria a 
leitura e a escrita ao estabelecer a conexão 
entre aspectos visuais (a forma ortográfica 
da palavra), auditivos (a forma fonológica) 
e cinestésicos (os movimentos necessários 
para escrever aquela palavra).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O início da década de 1990, notadamente a partir 
da Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994), propiciou 
movimentos para a educação inclusiva. 

De acordo com a referida declaração,[...] em vez de 
focalizar a deficiência da pessoa, enfatiza o ensino e a 
escola, bem como as formas e condições de aprendizagem; 
em vez de procurar, no aluno, a origem de um problema, 
define-se pelo tipo de resposta educativa e de recursos e 
apoios que a escola deve proporcionar-lhe para que obtenha 
sucesso escolar; por fim, em vez de pressupor que o aluno 
deva ajustar-se a padrões de “normalidade” para aprender, 
aponta para a escola o desafio de ajustar-se para atender à 
diversidade de seus alunos (p. 12).

É importante que antes de planejar e organizar as  
atividades, conhecer o nível de desenvolvimento mental 
dos alunos, a sua forma de aprender e seus canais de 
aprendizagem para proporcionar estímulos de seu interesse, 
de acordo com suas capacidades. Desta maneira o professor 
pode perceber se as atividades lúdicas representam ou não o 
grau adequado de dificuldade para o aluno, permitindo, desta 
maneira, que ele alcance pequenas vitórias e se mantenha 
motivado e valorizado na atividade, para que o processo de 
intervenção lúdica se efetive. A clareza quanto aos objetivos 
e utilização do jogo pedagógico permite estabelecer uma 
relação com as áreas e os conteúdos a serem trabalhados.
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TEORIA E PRÁTICA NO PROCESSO 
ENSINO-APRENDIZAGEM NA 
ESCOLA PÚBLICA
RESUMO: O artigo pretende evidenciar algumas disparidades entre teoria e prática 
postuladas por diferentes tendências pedagógicas, bem como os pequenos avanços na 
escola pública e a influência do relacionamento afetivo entre o corpo docente e discente no 
Ensino Fundamental. Focando a questão do fracasso escolar, este estudo aborda algumas 
dificuldades enfrentadas por professores em sala de aula e possíveis implicações sobre a 
importância da relação afetiva professor-aluno em distintas faixas etárias. De modo geral, 
crê-se que o professor deva demonstrar interesse pelo aluno, visando o respeito por suas 
individualidades e a criação de um ambiente mais aprazível e propício para a aprendizagem, 
questão central frequentemente deixada de lado pela escola. As relações acomodadas 
estabelecidas no dia-a-dia do processo educacional acabam interferindo negativamente na 
atividade intelectual, constituindo-se como um dos fatores causadores do baixo rendimento 
escolar. O relacionamento afetivo, por sua vez, pressupõe o conhecimento como algo 
indissociável da própria prática, que envolve dedicação e instigação por parte do educador, 
que deve privilegiar a interação e o respeito pelas ideias e opiniões do outro; além disso, 
precisa traçar estratégias e manejar conteúdos que despertem o interesse dos alunos, 
visando a elevação de sua metacognição e a promoção da autoestima, as quais ajudarão a 
tornar o processo de ensino-aprendizagem mais atrativo e produtivo.

Palavras-Chave: Estratégias; Relação; Professor; Aluno; Escola Pública.
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INTRODUÇÃO

A escola é uma instituição com metas a 
serem alcançadas e seus educadores estão 
diretamente atrelados aos novos paradigmas 
propostos pela comunidade escolar. Este 
trabalho objetiva demonstrar as dificuldades 
reais enfrentadas por professores em sala 
de aula, explanando de forma clara como se 
encontra a situação do sistema educacional 
público. Analisando o cerne destas 
dificuldades, tentamos vislumbrar alguns 
avanços que podem ocorrer no processo de 
ensino-aprendizagem, no qual a afetividade 
entre professor e aluno exerceria um papel 
central. 

A interação entre corpo docente e 
discente, aprofundada na ação pedagógica, 
almeja intervir na educação social na qual 
se insere o educando. Por meio de estudo 
bibliográfico, verificamos como esta afeta 
o desenvolvimento das competências e 
habilidades do aluno, posto que o ofício de 
ensinar compreende não somente o ensino 
das várias áreas do conhecimento, mas 
também o favorecimento daqueles que tem 
menos oportunidades por meio de ações 
compensatórias, que visam a inclusão do 
aluno, o aguçamento de sua autoestima e, sem 
dúvida, a própria aquisição de conhecimento 
e progressão da aprendizagem.

fundamental para o desenvolvimento 
sociocultural, político e econômico de um 
país. A despeito das grandes polêmicas do 
passado sobre escola pública ou privada, 
ensino leigo ou religioso, educação técnica 
ou humanística, acreditava-se que a 
educação poderia contribuir efetivamente 
para o progresso da humanidade. 

Devido ao ritmo de vida cada vez mais 
intenso ditado pela modernidade, muitos 
pais acabam delegando a educação de seus 
filhos aos professores. Analisando minha 
trajetória como aluno no Ensino Infantil, 
lembro-me que meus pais trabalhavam o 
dia todo, deixando meus irmãos e eu na 
creche para que “tomassem conta” de nós. 
As professoras colocavam-nos para dormir 
em determinados horários, havia hora certa 
para tomar café da manhã, brincar, escovar 
os dentes; somente reencontrava meus 
pais quando já havia anoitecido. Minha mãe 
precisava preparar o jantar, então não tinha 
tempo para nos ajudar ou perguntar como 
havia sido o nosso dia. 

Ao invés de vivenciar a experiência 
de brincar com seus filhos, muitos pais – 
exaustos após um estafante dia de trabalho 
– optam por expor as crianças a meios 
externos como a televisão, o vídeo game ou a 
Internet. Desta forma, a relação familiar passa 
a centrar-se prioritariamente na satisfação 
das necessidades físicas da criança, ou seja, 
alimentação, higiene, descanso ou puro 
consumo de imagens e outras mercadorias 
fúteis. Logo, ficou cada vez mais nas mãos 
do educador a responsabilidade pelos jovens 
de hoje, e é por esse motivo que as crianças 
ficam ansiosas por ir à escola: é lá que estarão 

DESAFIOS DA ESCOLA 
PÚBLICA NA ATUALIDADE

A escolarização foi concebida ao longo 
do tempo como principal instrumento de 
mudança do mundo, ou seja, ferramenta 
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os colegas de brincadeiras, os educadores/
professores e onde também encontrarão 
afeto (ou pelo menos deveriam encontrar).

Quando estávamos no antigo primário 
(Ensino fundamental I), meus pais já não 
nos levavam para a escola. Precisávamos 
fazer tudo sozinhos, e quem me ajudava nas 
tarefas escolares era minha irmã. Lembro-
me até hoje do rosto e nome da professora 
da primeira série, chamava-se Rosangela. 
Tínhamos bastante dificuldade porque não 
havia um adulto por perto para cuidar de 
nós, então quem nos auxiliava de fato eram 
os nossos professores.

No Fundamental de quinta a oitava série, 
o ensino já não fazia muito sentido para 
mim. Ia para a escola e não via fundamento 
no conteúdo que a professora explicava 
ou passava na lousa, e isto aos poucos foi 
se tornando um “peso”, pois as disciplinas 
enfatizavam a memorização mecânica, não 
demonstrando nenhuma preocupação com a 
compreensão.

Essa situação perpetuou-se durante o 
Ensino Médio. Quando a professora de 
Matemática explicava expressões numéricas, 
por exemplo, cheguei a questioná-la sobre a 
utilidade de aprender todas aquelas contas, 
porque não era possível aplicá-las em 
nenhum momento da nossa vida. O ensino 
de Artes resumia-se a pintar, desenhar e 
copiar, ou ainda em fazer desenhos abstratos 
sem sentido. Percebi que o ensino era muito 
mais amplo do que havia estudado até 
então, somente quando entrei na faculdade. 
Perceber as cores na natureza, valorizar cada 
ponto e perceber como os artistas viam o 
mundo era extremamente significante.

Faz 10 anos que leciono em escolas  
públicas e pude realizar uma avaliação 
mais profunda acerca das dificuldades 
enfrentadas por professores e alunos no 
Ensino Fundamental e Médio. A princípio, 
salta-me aos olhos a precariedade das 
condições de trabalho. Por exemplo, os 
poucos computadores que a escola pública 
possui para atendimento ao aluno em aulas 
de informáticas ou acesso uso do professor 
em pesquisas. O governo, por sua vez, faz 
propagandas enganosas dizendo que a 
escola disponibiliza computadores para uso 
da comunidade. No entanto, a realidade 
que presenciei é outra: os jovens do 
Ensino Médio contratados para atuar como 
monitores no programa “Acessa Escola” não 
dispõem de material ou salas especificas 
para trabalharem. Além disso, não existe 
uma biblioteca voltada para o assunto e os 
poucos livros que lá estão já são totalmente 
ultrapassados. O resultado dessa sequência 
de erros é a permanência do local quase 
sempre com as portas fechadas. Essa situação 
de total descaso e abandono reflete-se no 
cotidiano de professores desestimulados e 
alunos insatisfeitos, que acabam depredando 
as escolas com pichações, explosões e uma 
série de outras manifestações violentas. 

A ausência de material pedagógico e de 
espaços próprios para a prática docente, 
o uso contínuo de celulares e a falta de 
solidariedade e disciplina tem gerado 
graves problemas no processo de ensino-
aprendizagem. A desvalorização do lado 
afetivo, da noção de hierarquia e da 
formalidade no ensino e constante troca 
de professores fazem com que o aluno não 
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estabeleça uma relação muito positiva com 
a escola. Em relação à família, muitos pais se 
eximem de responsabilidade sobre os filhos, 
esperando que os professores os eduquem 
ou disciplinem, frequentemente em vão.

Em relação aos conteúdos, a maioria das 
informações é fragmentária e sem relevância 
para o educando. É dessa maneira que 
o processo educacional, ao invés de ser 
formativo, vai se tornando um problema para 
grande parte dos jovens menos favorecidos. 
Pouco do que é ensinado nas escolas atende 
às reais expectativas da comunidade escolar, 
o que contribui para a manutenção do 
elitismo e a não-democratização do acesso 
ao conhecimento. Alunos procedentes de 
famílias com razoável cultura e escolaridade 
podem apresentar algum rendimento, mas 
aqueles cujas famílias são desagregadas 
tendem à dispersão muito mais rapidamente, 
o que culmina em reprovação, atitudes 
indisciplinares e mesmo violência dentro do 
ambiente escolar. Por essa razão, professores, 
pais, alunos e funcionários devem refletir 
sobre a heterogeneidade dentro da sala 
de aula. O que significa educar pessoas 
com diferentes competências e níveis de 
aprendizagem oriundas de classes sociais 
distintas? 

Considero a figura do educador 
fundamental para o desenvolvimento do 
educando. Se um corpo docente é incapaz 
de estabelecer qualquer relação afetiva com 
seus alunos – dados os constantes atrasos, 
faltas e um sem-número de licenças médicas 
–, a escola acaba se tornando uma “terra 
de ninguém” e, consequentemente, um 
lugar aterrorizante para se trabalhar, dada 

a opção dos envolvidos em negligenciar a 
responsabilidade pelo futuro da humanidade. 
Assim, faz-se necessária a criação de novas 
estratégias educacionais que permeiem o 
ensino-aprendizagem. Para isso, o educador 
precisa levar em conta a flexibilidade dos 
grupos étnicos, a comunidade pela qual 
trafegam mestre e aluno. Tal movimento não 
ocorre com facilidade, isto é, o educador 
deve reconhecer que é um ser inacabado 
e que seus alunos estão passando por um 
tempo de grandes transformações (físicas, 
psicológicas, socioculturais). 

É POSSÍVEL UMA ESCOLA 
PÚBLICA COM QUALIDADE? 

Segundo Rios (1999), quando paramos 
para analisar a fundo a educação é necessário 
pensar em todo seu contexto social, 
estabelecendo relações entre educação, 
cultura e sociedade conferindo especial 
atenção à perspectiva política da prática 
educativa. Entretanto, o que constatamos 
atualmente na escola pública brasileira é a 
reprodução da exclusão executada em todas 
as áreas da vida pelo sistema capitalista: 
primeiramente, há uma grande parcela da 
população excluída do processo educacional 
formal; em seguida, uma escola que se 
mostra incapaz de oferecer condições para a 
permanência dessa maioria.

Alguns teóricos propõem o fim da escola 
tradicional, que favorece a transmissão 
de conhecimentos em detrimento da 
criatividade e da competência. Postulam 
uma escola humanista, que venha a valorizar 
a emancipação do educando em prol da 
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promoção do progresso e a redução ou 
eliminação das desigualdades. Segundo 
eles, o ensino convencional não enfatiza a 
diversidade cultural do país, contribuindo 
assim para a manutenção de hierarquias 
como a diferenciação entre campo e cidade, 
ricos e pobres ou região central e periferia.

O educador da atualidade deve procurar 
valorizar a interdisciplinaridade e estimular 
os vínculos entre instituições de ensino e 
comunidade (associações de moradores, 
igrejas, empresas, sindicatos), a fim de que 
estabeleça contato maior com o mundo 
real e passe a trabalhar de acordo com a 
realidade do educando. Deve ainda estimular 
a participação das famílias, pois estas muitas 
vezes destituem-se de sua função educativa, 
atribuindo-a somente à escola.

Segundo o relatório da UNESCO da 
Comissão Internacional sobre Educação para 
o Século XXI (1996:95), a família constitui o 
primeiro lugar de toda e qualquer educação 
e assegura, por isso, a ligação entre o afetivo 
e o cognitivo, assim como a transmissão dos 
valores e normas.

Logo, é fundamental que a família não se 
exima de seu papel formador. Entretanto, 
embora os pais sejam responsáveis pela 
transmissão de valores aos filhos, também o 
são os meios de comunicação de massa. O 
jovem de hoje tem sua identidade moldada 
não só dentro, mas também fora da família, 
pelo contato travado com diversos discursos 
que a escola pode decidir integrar ou não. A 
“sedução” exercida pela televisão, Internet e 
cinema, só para citar alguns exemplos, pode 
vir a permitir a aquisição de novos saberes. 
Afinal, o conhecimento distribui-se por meio 

das informações recebidas do meio ao qual 
o sujeito pertence. Segundo Coll (2006), 
o professor deve criar estratégias a partir 
da reflexão sobre “quem aprende, como se 
aprende, porque se aprende e para que se 
aprende”.

Muitos profissionais, entretanto, 
trabalham as mesmas questões em cada 
matéria e não permitem o diálogo entre 
os segmentos envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem. As mudanças que 
precisam ocorrer urgentemente apontam 
para o estabelecimento desse canal, o que 
infelizmente não ocorre em grande parte 
das escolas públicas brasileiras, onde muitos 
professores encontram-se cada vez mais 
solitários e preocupados, quando muito, 
apenas com o “seu” trabalho.

Na verdade, o educador deve demonstrar 
compromisso com a profissão ao resgatar o 
conjunto da comunidade escolar, apontando 
para a possibilidade de uma formação 
identitária que busque a pluralidade e 
diversificação da realidade socioeconômica 
do meio no qual a escola se insere. Paulo 
Freire ressalta esta exigência; a profissão de 
educador exige a descoberta constante dos 
limites da minha própria prática, que significa 
perceber e demarcar a existência do que eu 
chamo espaços livres a serem preenchidos. 
O sonho possível tem a ver com os limites 
destes espaços e esses limites são históricos. 
A questão do sonho possível tem a ver 
exatamente com a educação libertadora, não 
com a educação domesticadora.

 A realização de encontros e troca de ideias 
está diretamente ligada ao compromisso 
sociocultural da escola. Considerando sua 
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função central na promoção da cidadania e 
inserção do jovem na sociedade, esta deve 
se configurar como espaço de criação que 
venha a contribuir para que o educando 
se torne um ser humano participativo 
e criativo, compromissado e ciente de 
suas responsabilidades. Portanto, faz-
se necessário que o educador, por um 
lado, elabore um projeto cujo objetivo 
seja desenvolver a qualidade escolar por 
ele almejada. A escola, por sua vez, deve 
promover na prática as condições necessárias 
para a efetiva materialização desse 
projeto, enfatizando o desenvolvimento da 
criatividade e senso crítico do aluno. 

Tais ações são importantes porque a 
educação, como processo dinâmico e 
adaptável a cada instante, é fundamental 
ao desenvolvimento do ser humano, posto 
que procura sempre instituir modelos 
novos e flexíveis que perdurem nas práticas 
sociais por um determinado período de 
tempo. Cada vez mais estudiosos, escolas 
e organizações demonstram preocupação 
com os rumos da educação, o que os leva 
a refletir sobre o momento histórico vivido 
por nossa sociedade e suas demandas 
educacionais. Segundo Freire (1996), 
“ensinar não é transferir conhecimento, mas 
criar as possibilidades para a sua produção 
ou a sua construção”. A educação no âmbito 
da formação escolar tem passado por 
constantes indagações a respeito das formas 
mais adequadas para se promover as relações 
que permeiam o conhecimento. Percebem-
se, cada vez mais, as dificuldades com que 
se processa a relação ensino-aprendizagem. 

Um bom planejamento que tenha como 

objetivo o êxito escolar deve considerar 
o conhecimento prévio que cada aluno 
traz consigo e também suas experiências 
extracurriculares, avaliando o quanto este 
conhecimento já adquirido facilita a cognição 
de novos saberes. Além disso, é preciso 
lembrar que deve haver bom senso em 
relação à quantidade de novas informações a 
serem processadas diariamente, respeitando 
os princípios do tempo e da qualidade. Outro 
fator importante é a realização de dinâmicas 
de grupo que facilitem a construção e 
estabelecimento do contato diário com 
o aluno. Quando este se conhece, passa 
também a conhecer os outros e as mudanças 
que ocorrem ao longo da vida, exercitando 
a empatia. A sensibilização promovida pela 
dinâmica de grupo e a construção do saber 
com maior participação e elaboração criativa 
fornece ao educador um diagnóstico de 
como os alunos aprendem, bem como de 
seus anseios e possíveis dificuldades de 
aprendizagem. Em suma, o educador deve 
procurar observar cada detalhe com atenção 
e avaliar se estes servem como fonte de 
informação que poderá ser adquirida por meio 
da reflexão, e se o seu compartilhamento na 
relação ensino-aprendizagem contribuirá 
para o desenvolvimento comunitário.
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Ivan Aparecido da Silva 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa sociedade tem sofrido grandes transformações. Na 
escola pública, que idealmente seria um local privilegiado 
para o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo e social, 
proliferam-se os maus tratos físicos e psicológicos; nela, 
as privações e a promiscuidade, a baixa escolarização e a 
pobreza andam continuamente de mãos dadas. Muitos 
professores, desvalorizados e desestimulados, não sabem 
mais o que fazer. 

A família, cerne principal da educação, simplesmente 
delega sua responsabilidade à escola, dado que é no 
contexto educativo que as crianças passam a maior parte 
do dia. Dentre essas tarefas está o aprendizado dos valores 
necessários para o desenvolvimento normal da criança, 
a saber: a democracia, as regras para a sã convivência, o 
respeito pelo outro, a solidariedade, a tolerância, o esforço 
pessoal. 

Carente em investimentos, a escola faz o mínimo possível 
para contribuir com essa participação afetiva (ao menos no 
nível da sociabilidade entre os próprios alunos), ao mesmo 
tempo em que tenta trabalhar os conteúdos programáticos 
exigidos pelo Ministério da Educação. Tem compartilhado os 
conflitos e problemas existentes, adaptando-se na medida 
do possível.

Como elo fundamental dessa corrente, cabe ao 
educador demonstrar seu compromisso com a realidade, 
fornecendo à população modelos de conduta adequados 
ao desenvolvimento afetivo, cognitivo e moral de todos 
os implicados. Este, no coletivo do corpo docente, deve 
inicialmente fazer um diagnóstico da comunidade ao qual 
pertence a escola para poder posteriormente atuar. É 
sua tarefa contextualizar o ensino por meio de situações 
significativas que vislumbrem mudanças qualitativas. São 
efetivamente responsáveis pelas consequências educativas, 
e devem evitar que crianças e jovens sejam fruto de uma 
sociedade egoísta e competitiva.

Em face da aparentemente interminável “crise da 
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educação”, é preciso trabalhar primeiramente 
a autoestima do educando e a consciência 
de que é possível aprender, para que então 
se privilegie o conhecimento técnico.  A fim 
de que seus alunos mais desfavorecidos 
não tenham uma trajetória de sofrimento 
e privação, os educadores – em conjunto 

com todos os envolvidos na constituição 
escolar, isto é, coordenação, funcionários, 
alunos, pais e outros segmentos atuantes da 
comunidade – devem mobilizar-se em prol da 
“cidadania do amanhã”, visando à promoção 
de um futuro mais justo e igualitário.
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UM OLHAR PARA O ENSINO 
SUPERIOR DE MATEMÁTICA 
– REFLEXÕES A RESPEITO 
DA INSERÇÃO DA HISTÓRIA 
NO ENSINO DO CÁLCULO 
DIFERENCIAL INTEGRAL
RESUMO: Propiciar um ensino de qualidade, atrelado a um contexto significativo e que 
possibilite ao aluno enxergar o que motivou o estabelecimento de conceitos abstratos tem 
sido um desafio para todo o professor, muito se tem falado a respeito desse desafio com 
relação ao Ensino Básico. O presente artigo tem o intuito de promover a reflexão a respeito 
da importância de inserir a história no ensino de matemática, amparando-se no contexto 
específico da matéria Cálculo Diferencial Integral, presente nos cursos de graduação 
em matemática. A fim de atingir tal finalidade são sugeridos e brevemente detalhados/
contextualizados, alguns fatos históricos relevantes desta matéria, como os paradoxos de 
Zeno, o Princípio de Cavalieri e o método da exaustão de Eudoxo.

Palavras-Chave: Ludicidade; Lúdico; Jogo; Brincadeira; Educação.
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INTRODUÇÃO

Os primórdios dos conceitos que deram 
origem ao que conhecemos hoje por Cálculo 
Diferencial Integral, matéria presente nos 
cursos de graduação em matemática, datam 
do século V a.C. Há registros, referentes 
a este período, do cálculo do volume da 
pirâmide e do cone, por Demócrito, tendo 
pensado de modo similar ao que pode 
ser encontrado no método de Cavalieri – 
método este concebido na primeira metade 
do século XVII. Demócrito chegou ao 
volume do cone aproximando sua base a um 
polígono com “muitos” lados - aqui Cavalieri 
complementaria: “infinitos lados indivisíveis”. 
Outra ideia semelhante à de Demócrito, 
porém um pouco mais elaborada, pode 
ser encontrada no teorema da exaustão 
de Eudoxo, mais tarde intitulado “Método 
de Arquimedes”, por este ser responsável 
pela demonstração matemática e posterior 
utilização de tal método. 

O uso de história da matemática em 
sala de aula, recomendado fortemente nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, tem sido 
um desafio aos professores dessa disciplina. 
No entanto, como pode ser visto no excerto 
a seguir, deve-se ter clareza com relação a tal 
inserção:

Apresentada em várias propostas como um 
dos aspectos importantes da aprendizagem 
matemática, por propiciar compreensão mais 
ampla da trajetória dos conceitos e métodos 
dessa ciência, a História da Matemática 
também tem se transformado em assunto 
específico, um item a mais a ser incorporado 
ao rol de conteúdos, que muitas vezes não 

passa da apresentação de fatos ou biografias 
de matemáticos famosos.

A recomendação do uso de recursos 
didáticos, incluindo alguns materiais 
específicos, é feita em quase todas as 
propostas curriculares. No entanto, na 
prática, nem sempre há clareza do papel 
dos recursos didáticos no processo ensino-
aprendizagem, bem como da adequação 
do uso desses materiais, sobre os quais se 
projetam algumas expectativas indevidas 
(BRASIL, 1997, p. 23).

Diante disto existem várias realidades, 
como a daqueles que aceitam esse desafio 
e se dispõem a buscar a melhor forma 
de abordá-lo e daqueles que enxergam a 
necessidade, mas diante das dificuldades 
de acesso a recursos bibliográficos e de um 
norte sobre como inserir tal conteúdo, são 
desmotivados.

Àqueles que se dispõe a buscar algo mais 
em suas aulas, outro desafio é, com o pouco 
de material disponível, fazer uma aula de 
matemática usando criatividade e pensando 
uma melhor forma de contextualização 
sem fugir do foco da matéria. Ao serem 
respondidas perguntas como “Quando inserir 
história no ensino?”, “De que maneira?” e 
“O que deve ser usado?”, forma-se uma 
base para que o professor dê os primeiros 
passos na inserção da história no ensino de 
matemática.

QUANDO INSERIR HISTÓRIA 
NO ENSINO?

O motivo que com maior frequência pode 
ser usado pelos professores para não inserir 
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história no ensino, é a falta de tempo - a carga 
horária limitada que mal dá para atender as 
necessidades do curso, bem como cumprir 
seus conteúdos. Entretanto, inserir história 
no ensino de matemática, de maneira geral, 
pode ser uma tarefa menos complexa do que 
se imagina. Os Parâmetros Curriculares de 
3º e 4º ciclos do Fundamental nos ajudam 
a compreender, de maneira geral, um pouco 
mais sobre esse desafio:

[...] essa abordagem não deve ser entendida 
simplesmente que o professor deva situar no 
tempo e no espaço cada item do programa 
de Matemática ou contar sempre em suas 
aulas trechos da história da Matemática, 
mas que a encare como um recurso didático 
com muitas possibilidades para desenvolver 
diversos conceitos, sem reduzi-la a fatos, 
datas e nomes a serem memorizados 
(BRASIL, 1998, p. 43).

Deste modo uma resposta a quando inserir 
história no ensino seria: “a todo o momento 
que for cabível”, mas não se preocupe não 
tomará muito tempo de sua aula, apenas 
aquele que for necessário para torná-la um 
pouquinho mais interessante e significativa 
para o seu aluno.

DE QUE MANEIRA?

Ao iniciar um novo tema de estudo pode-
se falar um pouco sobre algum personagem 
importante na criação do mesmo, quem ele 
era, o que fazia, o que o levou a construção de 
tal conceito. É importante estar atento para 
não se empolgar com a história e deixar de 
lado o ensino, ambos devem ser conciliados 
de modo a aumentar a qualidade do segundo, 

sempre com foco no maior interesse do 
processo de ensino aprendizagem: o aluno. 

Pode também ser usado como introdução 
ao estudo de dado tema, a proposição da 
resolução de algum problema histórico, 
tratando a seguir sobre o que gerou tal 
problema e qual foi à importância de 
resolvê-lo. Assim proporciona-se ao aluno a 
oportunidade de estar ativo na construção do 
seu conhecimento, redescobrindo conceitos 
e até mesmo criando novos olhares para 
estes conceitos, além de, muitas vezes, dar 
significado ao que motivou a concepção de 
dado conteúdo. 

De fato, há problemas históricos com 
alto grau de dificuldade e de interpretação, 
portanto deve-se atentar aos conhecimentos 
prévios de que o aluno dispõe, deste modo o 
professor deve questionar-se se seus alunos 
detêm a capacidade em potencial de entender 
a forma que tal conceito foi abordado e, 
ainda, caso contrário, se é possível ser feita 
alguma alteração, sem desvio de sentido, 
para tornar mais compreensível ao seu aluno.

O QUE USAR?

Existem diversos temas de história da 
matemática que podem ser inseridos no 
ensino do Cálculo, desde os paradoxos 
de Zeno - argumentos elaborados numa 
tentativa de driblar a incomensurabilidade - a 
problemas históricos relacionados a medidas 
complexas que não podem ser feitas apenas 
com a régua, pois perpassam por irracionais 
envolvendo, por exemplo, raízes quadradas e 
o pi, ou são medidas de áreas e volumes de 
corpos redondos e/ou de figuras complexas e 
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ainda a contextualização através da menção 
ao momento histórico e mesmo da biografia 
dos autores envolvidos na concepção dos 
conceitos estudados.

A seguir são dadas algumas sugestões se 
pode começar por elas e, de acordo com a 
necessidade / interesse demonstrado pelos 
alunos, substituí-los ou inserir novos temas.

PARADOXOS DE ZENO

De certa forma, os gregos evitaram 
conceitos tais como incomensurabilidade 
(aquilo que não se pode medir), o que pode 
ter levado a um atraso no surgimento do 
conceito de limite. Um exemplo dessa postura 
pode ser visto por meio dos paradoxos de 
Zeno.

Ele criou paradoxos para estabelecer 
impasses perante as concepções que 
existiam na época em que viveu (cerca de 480 
a.C, Grécia), a atomista – existem elementos 
primitivos e indivisíveis – e a continuísta – 
considerava que tanto o número como o 
espaço e o tempo eram indivisíveis até ao 
infinito.

São quatro, os famosos paradoxos, e 
tomamos conhecimento deles hoje em dia 
graças à Aristóteles. 

Um dos paradoxos - Aquiles e a tartaruga:
Aquiles aposta uma corrida com uma 

tartaruga, correndo ao longo de uma linha 
reta. A tartaruga parte com uma determinada 
vantagem em relação a Aquiles. Então 
quando Aquiles chegar à posição inicial da 
tartaruga, ela já terá avançado um pouco, e 
quando Aquiles chegar a essa nova posição 
da tartaruga, ela já terá avançado um 

pouco mais. Este processo pode continuar 
indefinidamente, sem que Aquiles nunca 
alcance a tartaruga, por mais depressa que 
ele corra.

Aqui Zeno dividiu o intervalo de tempo 
entre o momento de partida de Aquiles e o 
instante de alcance à tartaruga em infinitos 
intervalos de tempo e afirma que a soma 
desses intervalos é infinita, o que não é 
verdade, pois se fosse poderíamos afirmar 
que 1/6 é infinito, pois 1/6 = 0,1666... = 0,1 
+ 0,06 + 0,006 + 0,0006 + ... (AABOE, 1984, 
p. 51)

MÉTODO DE EXAUSTÃO

Uma resposta a esses paradoxos chega 
por meio da teoria da exaustão de Eudoxo (c. 
410 a.C.), da qual tivemos conhecimento por 
intermédio de Arquimedes, quem a provou. 
Para facilitar a explicação desse método, 
pensemos no caso do cálculo da área do 
círculo. Circunscrevendo e inscrevendo 
polígonos regulares ao círculo, fazendo o 
número de lados dos polígonos tenderem ao 
infinito, de forma que o comprimento destes 
lados tenda a ficar infinitamente pequenos, a 
área de ambos tende a igualar-se e sabendo 
que o círculo está entre eles chega-se à área 
do círculo. (EVES, 1995, p. 418; STRUIK, 
1992, p. 84)

QUADRATURA DO CÍRCULO

A quadratura do círculo, um dos três 
problemas históricos da Antiguidade, 
consistia no seguinte: Dado um círculo, 
construir com régua não graduada e 
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compasso o lado de um quadrado com área 
igual à desse círculo. Segue abaixo duas das 
soluções dadas a esse problema.

O papiro de Ahmes ou Rhind é um dos 
mais extensos que se tem história, com 
aproximadamente 5,5m de comprimento por 
0,3m de largura e datado de cerca de 1.650 
a.C. Contém 85 problemas de aritmética e 
geometria, com as respectivas soluções, em 
sua maioria envolvendo assuntos do dia-a-
dia, tais como o preço do pão, a armazenagem 
de grãos de trigo, a alimentação do gado, etc. 
Este papiro foi copiado em escrita hierática 
de um trabalho mais antigo pelo escriba 
Ahmes ou Aahmesu, cujo nome significa 
“Filho da Lua” e encontrado pelo advogado 
e antiquário escocês A. H. Rhind no final do 
século XIX.

É neste papiro, no qual encontramos uma 
“solução” para a quadratura do círculo. Lá 
consta que a área de um estádio de diâmetro 
9 unidades é igual à área de um quadrado 
de lado 8 unidades. O problema dessa 
resolução é que no papiro não diz nada a 
respeito de que esse resultado é apenas uma 
aproximação. 

Uma outra solução é a de Arquimedes em 
A medida do círculo na qual ele demonstra 
que a área A do círculo de circunferência C e 
raio r é igual à área de um triângulo cuja base 
mede C e a altura r, ou seja,

Ele chega também à uma aproximação para 

(AABOE, 19¬84, p. 69; Boyer, 1996, p. 8),

TEOREMA (OU PRINCÍPIO) DE 
CAVALIERI

O livro publicado por Cavalieri (1598-
1647), Geometria indivisibilus continuorum, 
foi um marco que incentivou vários 
matemáticos ao estudo de problemas que 
envolviam infinitesimais, é dele o teorema 
que partindo da ideia que segmento de 
reta, área e volume podem ser divididas em 
infinitas porções, diz que:

“Dois sólidos tem o mesmo volume se todo 
o plano secante a eles, paralelo a um dado 
plano, determina secções de áreas iguais”.

Um exemplo para utilização de tal conceito 
é o cálculo do volume ocupado por uma pilha 
de cartas de baralho, pois além destas terem 
espessura bem pequena, se distorcemos a 
pilha de baralho, ainda que não tenha um 
formato conhecido, sabe-se que o volume 
ocupado por elas será o mesmo de quando 
as cartas estavam alinhadas. (BOYER, 1992, 
p. 161)

NEWTON E LEIBNIZ

Outro aspecto que vale ressaltar diz 
respeito à sistematização do Cálculo, 

o valor de pi por meio do uso de polígonos, 
com 96 lados, inscritos e circunscritos a uma 
circunferência, de:
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compreendendo, por exemplo, que derivada 
e integral são processos inversos, entre 
outras coisas. Cabe aqui levantar a conhecida 
polêmica a respeito de Newton e Leibniz 
nesse processo. Ao que tudo indica, ambos 
chegaram ao Cálculo na mesma época de 
maneira independente, sendo que, segundo 
a história nos diz Newton teria descoberto 
primeiro, mas Leibniz publicado primeiro. 

Os temas vistos anteriormente 
contribuíram de modo definitivo na 
formulação do cálculo infinitesimal. Outros 
matemáticos que contribuíram grandemente 
para a formulação de tal conceito foram 
Wallis e Blaise Pascal. Ambos serviram de 
inspiração, respectivamente, a Newton e 
Leibniz. 

Newton fundamentou sua teoria em um 

ponto de vista voltado à mecânica, enquanto 
Leibniz por um ângulo mais geométrico tendo 
se dedicado mais à notação do que a própria 
formulação de conceitos - sua notação é a 
que mais utilizamos atualmente.

Faz-se necessária aqui uma citação a 
respeito da grande contribuição de Wallis 
ao desenvolvimento do Cálculo. Tendo 
antecipado Newton e Leibniz no cálculo de 
áreas sob certas curvas, considerando as 
regiões como soma de infinitesimais, Wallis 
chegou a seus resultados mediante ao uso 
de interpolações, induções, aproximações, 
entre outros. Tal matemático inglês chegou 
também à uma solução para o problema da 
quadratura do círculo, nela, ele obteve a 
seguinte aproximação de pi por intermédio 
de um produto infinito:

(STRUIK, 1992, p. 170)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vale lembrar que falar sobre matemáticos que contribuíram 
grandemente para a formulação conceitual do Cálculo e, 
mostrar que chegaram a tais conceitos pela necessidade 
de solucionar problemas, pode tornar o estudo dessa 
matéria um pouco menos abstrato para o aluno deixando-o 
mais motivado em aprender, já que na história a ordem do 
desenvolvimento de conceitos partia de um problema a 
solucionar para a formulação de uma teoria ao passo que 
tem sido práxis, no geral, do ensino partir da teoria para a 
aplicação. Além disso, aproxima o aluno dos temas de estudo 
tornando-os mais palpáveis, pois, afinal foram elaborados 
para resolver problemas reais e não apenas para ser mais um 
tema complexo num rol de conteúdos. Como vemos a seguir:

A História da Matemática mostra que ela foi construída 
como resposta a perguntas provenientes de diferentes 
origens e contextos, motivadas por problemas de ordem 
prática (divisão de terras, cálculo de créditos), por problemas 
vinculados a outras ciências (Física, Astronomia), bem como 
por problemas relacionados a investigações internas à 
própria Matemática (BRASIL, 1997, p. 32).

Deve ser citado ainda que este artigo não teve em nenhum 
momento o intuito de esgotar os temas mencionados, apenas 
pincelar sobre os mesmos, já que estes têm muito mais a 
ser explorado numa análise didática epistemológica, e que a 
heurística do Cálculo conta com muito mais elementos além 
dos que foram citados.

É importante reiterar sobre o uso indevido da história 
no ensino de Cálculo. Dada sua importância, citar fatos 
aleatoriamente ou trazer a tona biografias de matemáticos 
que nada tenham a ver com a temática abordada fere a 
intencionalidade ideal da busca da proposição de uma aula 
significativa e prazerosa. Deve-se sempre ter como foco os 
alunos e o conteúdo que está sendo preparado com intuito 
de ir para além de uma aula interdisciplinar, mas uma aula 
que possibilite alguns passos à frente na desmistificação da 
matemática.

Raquel Guimarães de 
Medeiros 
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UMA ROTINA NÃO ROTINEIRA
RESUMO: O presente trabalho apresenta a discussão sobre a organização dos espaços na 
Educação Infantil e a rotina vivenciada pelas crianças dentro desses espaços. O intuito é 
retratar a organização dos espaços nos Centros de Educação Infantil (CEI) do Município 
de São Paulo refletindo sobre sua importância para a aprendizagem e o desenvolvimento 
integral das crianças e como a rotina facilita a prática educativa e como são utilizados no 
desenvolvimento das atividades. As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 
trazem em seu conteúdo todas as orientações e encaminhamentos de como educadores 
da infância podem proporcionar as aprendizagens e experiências para crianças de 0 a 5 
anos. Este documento aponta a necessidade de considerar os saberes, as curiosidades e 
as manifestações infantis na organização curricular. Nas bases dessas Diretrizes está uma 
concepção integral – ou holística – de currículo. O currículo integral – ou holístico – tem 
como pressuposto que a aprendizagem ocorre ao longo da vida e que o currículo deve apoiar 
o desenvolvimento e os interesses das crianças. As brincadeiras, as interações e os projetos 
de acordo com as diretrizes devem ser realizados por meio da escuta atenta e de um olhar 
diferenciado considerando as manifestações infantis e a criança como um todo: corpo, 
mente, emoção, criatividade, história e identidade social.

Palavras-Chave: Rotina; Currículo; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Este artigo apresentará um breve relato 
da história e contexto da Educação Infantil, 
assim como o currículo, especialmente nos 
CEIs, hoje sendo a matrícula um direito da 
criança, e as novas atribuições entre o cuidar 
e educar. 

Destaca-se também a importância 
da organização do espaço no processo 
educativo. Trazemos também a reflexão 
sobre as rotinas realizadas nos CEIs e como 
essas atividades podem trazer avanços na 
aprendizagem. A organização do espaço se 
apresenta como importante ferramenta, que 
auxilia na prática educativa e proporciona 
diferentes vivências a criança. Desta forma, 
destaca-se a importância da pesquisa e 
estudo voltada a um olhar diferenciado sobre 
a organização dos espaços nas instituições 
de Educação Infantil. Sobre a organização 
dos espaços o RCNEI traz:

A organização dos espaços e dos 
materiais se constitui em um instrumento 
fundamental para a prática educativa com 
crianças pequenas. Isso implica que, para 
cada trabalho realizado com as crianças, 
deve-se planejar a forma mais adequada 
de organizar o mobiliário dentro da sala, 
assim como introduzir materiais específicos 
para a montagem de ambientes novos, 
ligados aos projetos em curso. Além disso, 
a aprendizagem transcende o espaço da 
sala, toma conta da área externa e de outros 
espaços da instituição e fora dela. A pracinha, 
o supermercado, a feira, o circo, o zoológico, 
a biblioteca, a padaria etc. são mais do 
que locais para simples passeio, podendo 

enriquecer e potencializar as aprendizagens. 
(BRASIL, 1998, v.1, p. 58).

Percebemos então que a qualidade  
destes espaços, vêm sendo discutidas e 
muitas mudanças podem ser implantadas para 
melhoria da aprendizagem. A implantação, 
construção e adequação de ambientes 
propícios para atividades pedagógicas, 
auxiliando o educador em sua rotina diária e 
contribuindo em vivências significativas para 
as crianças, estimulando as explorações, a 
criatividade, as investigações, as trocas de 
experiências e as brincadeiras dos pequenos 
em espaços atrativos e estimulantes. 
Baseamos a pesquisa na abordagem de 
PIKLER (2010, aput MENA, 2014)) dentro 
dos CEIs que nos traz a reflexão de como 
preparar um ambiente e ou espaços com 
maior intencionalidade e voltado para a 
aprendizagem, o desenvolvimento e as 
trocas de saberes entre as crianças.

EDUCAÇÃO INFANTIL E 
CULTURA DA INFÂNCIA

O Referencial Curricular Nacional para 
a Educação Infantil (RCNEI) elaborado e 
difundido pelo Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) em 1998 em consonância com 
a LDB integrou o processo de regularização 
da Educação Infantil, porém, não se constitui 
como instrumento legal obrigatório a ser 
seguido pelos educadores dessa faixa 
etária. Consiste em um “guia de reflexão” 
cujo objetivo é constituir para a elaboração 
dos projetos educacionais propostos pelas 
instituições de Educação Infantil.

O RCNEI é composto de três volumes, 



Revista Educar FCE - Abril 2018

1178

consiste em uma resposta que o MEC 
procura dar às necessidades de orientação 
sobre o currículo apontadas por estudos 
realizados e que resultaram na produção do 
documento “Proposta Pedagógica e Currículo 
em Educação Infantil- um diagnóstico e a 
construção de uma metodologia de análise”. 
Assim, o RCNEI parte da perspectiva de que 
o currículo deve ser incorporado ao projeto 
educacional da instituição e possibilitar 
experiências ricas, plurais e diversificadas 
para as crianças de 0 a 3 anos.

Sobre os CEIs, o texto ainda revela 
que essas instituições visavam atender às 
finalidades sociais diferentes, ao longo da 
história, no Brasil e no mundo. Muitas dessas 
instituições objetivaram, em sua origem, o 
combate à pobreza. Surgiu como recurso de 
garantir a sobrevivência da criança, o que 
lhes garantiam um caráter assistencialista, 
porém muita coisa mudou nos últimos anos. 
O cuidar se mantém, porém o educar foi 
introduzido mudando o caráter e finalidade 
dos CEIs. O RCNEI alerta o seguinte,

Modificar essa concepção de educação 
assistencialista significa atentar para várias 
questões que vão muito além dos aspectos 
legais. Envolve, principalmente, assumir as 
especificidades da educação infantil e rever 
concepções sobre a infância, as relações 
entre classes sociais, as responsabilidades 
da sociedade e o papel do Estado diante das 
crianças pequenas. (BRASIL, 1998, v.1, p. 
17).

Quanto às especificidades da Educação 
Infantil, esta deve promover a integração 
entre os aspectos físicos, emocionais, 
afetivos e sociais da criança, alertando 

que privilegiam os aspectos físicos, outras 
enfatizam as necessidades emocionais e 
outras, ainda, ressaltam o aspecto cognitivo.

A concepção de criança proposta pelo 
RCNEI tem com um modelo interacionista 
de homem pelo qual a criança se desenvolve 
influenciada pelo meio social em que vive ao 
mesmo tempo em que atua sobre ele. Essas 
influências chegam até a criança por meio 
do outro com o qual ela interage e que, na 
maioria das vezes, é a família. Nesse processo 
interativo, ela se desenvolve de modo 
singular, criando uma identidade própria, 
embora haja características comuns a esse 
período. Ressaltam-se nessa concepção 
a atividade e a expressividade singulares 
com que a criança interage com o mundo, 
por meio de várias linguagens e do brincar. 
Quanto à concepção de educação, o texto 
refere-se as funções do educar e do cuidar.

Educar significa, portanto, propiciar 
situações de cuidados, brincadeiras 
e aprendizagens orientadas de forma 
integrada e que possam contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades infantis 
de relação interpessoal, de ser e estar com os 
outros em uma atitude básica de aceitação, 
respeito e confiança, e o acesso, pelas 
crianças, aos conhecimentos mais amplos 
da realidade social e cultural. (BRASIL, 1998, 
v.1, p.23).    

Cuidar significa valorizar e ajudar a 
desenvolver capacidades. O cuidado é um 
ato em relação ao outro e a si próprio que 
possui uma dimensão expressiva e implica 
em procedimentos específicos. (BRASIL, 
1998, v.1, p.24).    

Cuidar é compreendido na instituição da 
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Educação Infantil como parte integrante da 
rotina, embora possa exigir conhecimentos e 
habilidades e instrumentos que extrapolam 
a dimensão pedagógica envolvendo 
conhecimento e cooperação de outras áreas.

A integração entre as funções de educar 
e de cuidar é colocada no documento como 
uma necessidade, de modo a não ser mais 
diferenciar ou hierarquizar os profissionais 
e instituições que atuam com a criança 
pequena e /ou aqueles que lidam com a 
criança menor. 

Além disso, as novas funções da Educação 
Infantil decorrentes da inclusão da creche 
no sistema de ensino devem ser realizadas 
por meio de um “padrão de qualidade”. 
Nota-se, nesses dois aspectos, o flagrante 
reconhecimento da criança de 0 a 3 anos no 
mesmo patamar da criança de 4 a 6 anos.

Mas é visível a mudança no planejamento 
no currículo, principalmente a partir da 
perspectiva sistêmica, pressupõe como 
método de trabalho no qual, professores 
apresentam objetivos educacionais gerais, 
mas não formulam objetivos específicos 
para cada projeto ou atividade de antemão. 
Em vez disso, formulam hipóteses sobre 
o que poderia ocorrer com base em seu 
conhecimento das crianças e das experiências 
anteriores. (RINALDI, 1999, p.113).

De acordo com VECCHI (1999) sobre o 
profissional,

A função do profissional na educação 
infantil não é simplesmente ministrar aulas 
fragmentadas, mas, sobretudo de organizar 
um espaço de cultura que possibilite a 
ampliação das expressões e das linguagens da 
criança. No que este espaço contribui? Ajuda 

que os professores compreendam como as 
crianças inventam veículos autônomos de 
liberdade expressiva, de liberdade cognitiva, 
de liberdade simbólica e vias de comunicação. 
(VECCHI, 1999, p.129).

Pode haver reflexão enfocando a criança, 
sujeito de nossas práticas, e suas relações com 
a sociedade atual. Para tanto, é necessário 
tornar presente as relações passado-
presente-futuro, buscando compreender a 
trajetória da infância na história, o que é ser 
criança hoje. Tal compreensão possibilita-nos 
enxergar como e quais mudanças qualitativas 
podem ocorrer no tempo presente. 

Pensar uma proposta para a Educação 
Infantil que seja capaz de enfrentar as 
questões que afetam as relações entre 
a criança e a sociedade, não podemos 
imaginar que seja possível a existência de 
um modelo único, adequado a todas as 
crianças e a realidades de cada um, pois isso 
será contrário a tudo o que sabemos sobre 
as diferenças que constituem as crianças, 
famílias e educadores, fruto de suas 
diferentes inserções históricas e culturais na 
sociedade. 

Podemos e devemos, entretanto, 
pensar em alguns eixos orientado¬res da 
construção das práticas pedagógicas, que 
deverão ser priorizados, e devem garantir às 
crianças a possibilidade de construírem seus 
conhecimentos de forma crítica, criativa e 
consistente. 

OS ESPAÇOS DENTRO DOS 
CEIs E A APRENDIZAGEM

Os espaços devem ser organizados de forma 
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a desafiar a criança nos campos: cognitivo, 
social e motor. Oportunizando a criança de 
andar, subir, descer e pular, por meio de várias 
tentativas, assim a criança estará aprendendo 
a controlar o próprio corpo, um ambiente 
que estimule os sentidos das crianças, que 
permitam a elas receber estimulação do 
ambiente externo, como cheiro de flores, 
de alimentos sendo preparados. Sentindo 
a brisa do vento, o calor do sol, o ruído da 
chuva, experimentando também diferentes 
texturas: liso, áspero, duro, macio, quente, 
frio. Os autores CARVALHO e RUBIANO 
nos diz que “a variação da estimulação deve 
ser procurada em todos os sentidos: cores 
e formas; músicas e vozes; aromas e flores 
e de alimentos sendo feitos; oportunidades 
para provar diferentes sabores” (CARVALHO, 
RUBIANO, 2001 p.111).

Personalizar o ambiente é muito 
importante para a construção da identidade 
pessoal da criança, tornar a criança 
competente é desenvolver nela a autonomia 
e a independência. Ao oferecer um ambiente 
rico e variado se estimulam os sentidos e os 
sentidos são essenciais no desenvolvimento 
do ser humano. A sensação de segurança 
e confiança é indispensável visto que 
mexe com o aspecto emocional da criança. 
Oportunizando as crianças de interagirem e 
em certos momentos que desejarem ficarem 
sozinhas brincando. CARVALHO e RUBIANO 
afirmam que:

 Todos os ambientes construídos para 
crianças deveriam atender cinco funções 
relativas ao desenvolvimento infantil, 
no sentido de promover: identidade 
pessoal, desenvolvimento de competência, 

oportunidades para crescimento, sensação 
de segurança e confiança, bem como 
oportunidades para contato social e 
privacidade. (CARVALHO E RUBIANO, 
2001, p.109).

Para que os espaços favoreçam o brincar,  
os educadores dos CEIs devem ter  
consciência de que a brincadeira é um 
processo de relações entre as crianças e o 
brinquedo e das crianças entre si e com 
os adultos, e que o ato de brincar é muito 
importante para o desenvolvimento integral 
da criança. Ao brincar as crianças atuam 
de diferentes maneiras, pois existem várias 
possibilidades no brincar que pode ser: 
solitariamente, em grupo, entre crianças de 
idades diferentes e também entre adultos e 
crianças. 

Existem diferenças entre brincadeiras 
organizadas pelas próprias crianças, 
brincadeiras tradicionais, tipos de jogos, 
atividades lúdicas propostas pelo adulto, com 
objetivos específicos a serem observados 
ou atingidos denominados de propostas 
dirigidas. 

Como garantir o espaço e o tempo para 
que as diversas modalidades de brincar 
aconteçam? Nos CEIs, quais são as atividades 
com as quais as crianças se ocupam? Quais 
as experiências necessárias para que uma 
criança interaja? Como trazer o brincar como 
eixo norteador do currículo?

Os bebês engatinham, andam, manipulam 
objetos, buscam aconchego, brincam 
de esconde-esconde, cantam, dançam, 
disputam objetos, ouvem histórias, imitam 
uns aos outros e as pessoas que o rodeiam, 
se relacionam, choram e são consoladas, e 
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muito mais. Assim, quando olhamos as formas 
como a cultura tecida no cotidiano, vemos as 
crianças aprendendo constantemente. 

Quais espaços organizar para que a 
experiência do brincar seja essencial para 
que a criança seja produtora de cultura, 
manifestando-se por diferentes linguagens? 

É sabido que na tarefa de garantir às 
crianças seu direito de viver a infância e 
desenvolver-se, os CEIs, devem organizar 
seu currículo para que possam ampliar as 
possibilidades do brincar o potencializando 
no cotidiano.

Nesse esforço, os CEIs, devem assegurar 
a todas as crianças o direito de ter acesso 
a informações que lhes ajudem a observar 
e a construir significações pessoais sobre o 
mundo e sobre si mesmas. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil de 2009 – DCNs e o 
documento Práticas Cotidianas na Educação 
Infantil: Bases para a reflexão sobre as 
orientações curriculares, muitos princípios 
do currículo holístico (integral) aparecem,

[...]um conjunto de práticas que buscam 
articular as experiências e os saberes das 
crianças com os conhecimentos que fazem 
parte do patrimônio cultural, artístico, 
ambiental, científico e tecnológico, de modo 
a promover o desenvolvimento integral de 
crianças de 0 a 5 anos de idade. (BRASIL, 
2009, p.1).

O conjunto destes documentos possibilita 
ampliar nosso olhar para importância 
deste espaço dentro dos CEIs, de maneira 
a compreendermos que sua organização 
revela nossa concepção de currículo. Para 
entendermos melhor estas ações no dia a 

dia, nossos autores de referências citam 
algumas orientações dando norte ao trabalho 
pedagógico dos educadores da Educação 
Infantil.
COMO ORGANIZAR UM 
AMBIENTE COM BASE NA 
ABORDAGEM DE EMMI 
PIKLER DENTRO DOS CEIS

Quando o professor possibilita vivências 
de diversas experiências pelas crianças 
dentro das unidades de Educação Infantil, 
vemos como é importante a organização 
dos espaços, tempos, materiais além das 
intervenções e mediações na aprendizagem 
das crianças.

Se o ambiente é preparado para receber 
as crianças, estas sentirão estabilidade, 
segurança e facilidade para desenvolver sua 
organização espacial, temporal, sensorial 
e emocional como um todo. Segundo 
Pikler (2010, aput MENA, 2014), a teoria 
e experiência demonstra que o ambiente 
organizado facilita a rotina e a aprendizagem. 
Ela descreve formas de como organizar os 
espaços para que a rotina não seja assim, 
rotineira. 

As pesquisas de Pikler e os estudos de Fochi  
podem trazer aprendizados fundamentais 
para compreendermos como as crianças 
pequeninas se desenvolvem e aprendem, em 
especial aquelas que ainda não caminham. 
Inspirar-se e adequar os conhecimentos da 
abordagem de Pikler pode acrescer mais 
qualidade ao trabalho que fazemos com 
nossos bebês e crianças pequenas. Segue 
algumas orientações que não são receitas e 
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sim sugestões organizativas.
1– Lugar de bebê é no chão. Chão limpo, 

livre de perigo, porém estar no chão é um 
fator primordial para os bebês. Ficar no 
chão mesmo, sem plásticos acolchoados, 
emborrachados ou colchonetes. Só assim 
os movimentos dos bebês podem desfrutar 
da liberdade para se mover de apoio para 
aprimorar as posturas e desenvolver o 
aprendizado de como cair sem se machucar.

2– A princípio os bebês devem ficar 
deitados de barriga para cima, para 
exercitarem as viradas, arrastar e engatinhar. 
Com autonomia, os bebês passam a sentar, 
apoiar para ficar de pé e, finalmente andar. 

Um ambiente rico provoca a curiosidade e 
o espírito pesquisador dos pequenos que vão 
solicitando o corpo para alcançar os objetos 
desejados. 

Quando o bebê se sente confortável 
na postura “sobram energias” para se 
concentrar nas experiências com objetos 
e na relação com o outro. Ao se preocupar 
com a manutenção de um equilíbrio não 
sustentado pelo amadurecimento físico e 
motor, a criança desperdiça foco, bom humor 
e disposição para aprender. 

3– Simplicidade e adequação nos 
materiais e brinquedos selecionados. 
Para a pediatra, a adequação dos objetos 
ofertados precisa obedecer à cronologia e 
ao interesse dos bebês. Com o passar do 
tempo, diversos materiais ficam acessíveis 
no ambiente frequentado pelas crianças 
que, por meio de suas investigações, vão 
encontrando novos interesses, criando, 
reutilizando, reestruturando à sua maneira e 
conforme exploram, pesquisam e investem 

tempo em suas investigações de acordo com 
suas habilidades e capacidades. Alguns dos 
materiais da abordagem:

Retalhos de pano de 15x15 cm, o primeiro;
•  Chocalhos;
•  Objetos côncavos/ convexos (bacias, 

potes, bolas de diversos tamanhos);
•  Bacias de metal pelo formato, peso, 

qualidade do material e pela possibilidade de 
pesquisar os reflexos;

•  Potinhos de encaixar e empilhar;
•  Nossa cultura inclui e valoriza 

experiências com a literatura e as linguagens 
da Arte, como música, dança e artes visuais. 

Assim, livros, materiais plásticos, 
instrumentos, objetos sonoros e um 
repertório musical deve fazer parte do 
cotidiano dos bebês. 

4– As roupas precisam favorecer 
movimentos e não atrapalhar. É muito 
comum que bebês não consigam se arrastar 
ou engatinhar porque estão com macacões 
largos nas pernas. 

5– O adulto precisa estar presente de 
corpo inteiro, de coração, para acompanhar, 
dar afeto, segurança e acolher as crianças, 
quando solicitado.

6– O adulto pontua as conquistas e narra 
o que está acontecendo, despertando para 
a oralidade e aprimorando a comunicação. 
Porém, o adulto não deve anunciar os 
resultados esperados ao passo que as 
crianças estão agindo. Essa intervenção 
estabelece objetivos que podem não ser os 
das crianças e inibe as suas ações. 

7– Um ambiente de calma e sutilezas, com 
gestos delicados, de adultos que observam 
e intervêm, e de crianças interessadas, que 
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pesquisam a si próprias e o mundo. Nesse 
universo, não cabe dizer que estamos 
distraindo ou simplesmente ocupando 
os pequenos, porque eles estão de fato 
empenhados naquilo que fazem… numa 
seriedade brincante. 

8– O adulto intervém diretamente quando 
existe disputa e quando percebe sinais fortes 
de frustração e cansaço.

9– O espaço precisa, então:
• Ser grande o suficiente para acolher os 

gestos autônomos das crianças, porém sem 
ser tão grande que não garanta a sensação 
de acolhimento e segurança. No mobiliário 
de Pikler (2010) fazem parte cerquinhas 
para ajudar os educadores a delimitarem os 
espaços da pesquisa.

• Prever as interações entre as crianças 
e a delas com os objetos, sem que uma 
atrapalhe a outra.

• Ser acessível sem apresentar perigos, 
com os riscos controlados. É importante 
que o acesso a espaços e materiais não exija 
constantes restrições por parte dos adultos, 
para não inibir as investidas espontâneas e 
corajosas dos bebês. 

10– A atividade autônoma das crianças é 
valorizada. Com isso, permite-se a liberdade 
total de movimentos, que partem da criança, 
que aprende com eles partindo de seus 
conhecimentos prévios. Repete as ações 
para rever e confirmar o que já aprendeu. 

11– Os adultos se colocam diretamente 
presentes para favorecer a expressão, as 
brincadeiras, a exploração, a criação, os jogos 
simbólicos, espelhar-se e assumir riscos, 
tudo no ritmo ditado por cada criança.

Porque é no tempo da criança que ela 

aprende. Se anteciparmos, acelerarmos ou 
interrompermos, os aprendizados não se 
constituem. Hoje, isso é fato cientificamente 
provado. 

12– Os aprendizados pela exploração 
passam por estágios que apontam mudanças 
no aprendizado dos bebês desde o 
nascimento:

• Olhar ao redor;
• explorar as próprias mãos;
• alcançar os brinquedos que se deseja;
• alcançar e pegar os objetos que 

selecionou;
• as duas mãos participam juntas das 

atividades exploratórias;
• mover um objeto pela base;
• brincar com dois brinquedos ao mesmo 

tempo.
Estas orientações seguem de acordo com 

cada faixa etária, respeitando o tempo, ritmo 
e característica de cada criança. O registro 
dos fatos nos revela dicas preciosas para um 
planejamento que colabore neste processo, 
dando margem para a graduação das 
experiências, potencializando e qualificando 
o aprendizado e desenvolvimento dos 
pequenos na Educação Infantil.

A ROTINA NÃO ROTINEIRA
A concepção de tempo e espaço na 

Educação Infantil é uma conquista dos 
estudos realizados desde a década de 
1990. Professores da Educação Infantil vêm 
reformulando seus planos, organizando as 
aprendizagens pensando nas experiências 
que as crianças de 0 a 3 anos devem vivenciar. 
A maioria das unidades de Educação 
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Infantil busca proporcionar às crianças 
novas experiências em todos os campos do 
conhecimento em vez de repetir o que já é 
conhecido. 

É notório que a criança aprende melhor 
com base em seu interesse, pesquisar e 
experimentar deve fazer parte do dia a dia 
da vivência e das interações das crianças 
nos CEIs. A prática pedagógica de qualidade 
dentro dos CEIs se concretiza quando o 
professor como mediador das aprendizagens 
e linguagens flexibilizam suas ações e passam 
a entender que na Educação Infantil não se 
trata de dar aulas e sim criar possibilidades 
para as crianças vivenciar novas experiências. 
A rotina deve ser construída e pensada 
para a turma em questão. Cópias de planos 
são inadmissíveis e o professor deve 
compreender que todos os momentos do dia 
são potenciais como um grande território 
de possibilidades a serem descobertas, 
exploradas e investigadas objetivando o 
desenvolvimento e as aprendizagens das 
crianças. 

Se em todos os momentos a aprendizagem 
ocorre podemos então repensar as “linhas 
do tempo”, saber a importância de organizá-
las de forma a possibilitar a autonomia, as 
interações e as vivências. Que seja também 
repensado cada agrupamento: Todos os 
nossos pequenos gostam de dormir na mesma 
hora? Querem brincar disso ou daquilo 
no mesmo momento? As brincadeiras nos 
parques ou nos espaços pré-determinados 
atendem a todos?

Estas são questões que devem ser 
valorizadas. Cabe então ao professor observar 
atentamente os grupos. Ao observar verá 

que os tempos pré-determinados dos CEI 
começam a parecer estranho, visto que ele 
não atende a construção do protagonismo 
e autonomia da infância. Criança é um ser 
pensante, ativo e de direitos, isso é, nem 
todos têm sono ao mesmo tempo, nem todos 
sentem a mesma vontade de correr, pular, 
cantar, girar, brincar de faz de conta, entre 
outras inúmeras propostas ao mesmo tempo.  
Como o professor pode realizar atividades e 
desenvolver as linguagens com um grupo tão 
distinto?

Neste momento percebemos a  
importância da integração dos  
agrupamentos. Os espaços podem ser 
utilizados por mais de uma turma. Assim a 
criança terá como transitar em múltiplos 
espaços e atividades.  Misturado com uma 
vontade criativa que precisa de liberdade, 
tempo e respeito para gerar desenvolvimento 
e crescimento saudável no físico e na mente. 

Então propostas flexíveis são a chave 
do mistério para que as crianças e bebês 
aprendam.  Elaborar um planejamento  
amplo, enriquecedor e diversificado, olhando 
para o desenvolvimento da proposta 
acolhendo e incluindo as contribuições, 
energias e proposições das crianças.

Se perguntarmos o que qualquer criança 
está fazendo em qualquer momento, ela vai 
responder: “estou brincando”. O brincar deve 
ser a via para que a rotina não seja rotineira. 
Dessa forma, a brincadeira percorre o dia no 
CEI, de uma proposta para outra. O brincar é 
a forma do humano se desenvolver. 

BROUGÈRE (1998) nos traz como reflexão 
que ninguém sabe quais as brincadeiras 
serão significativas e, portanto, as incertezas 
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devem fazer parte diariamente de quem lida 
com crianças. As propostas fechadas, muito 
determinadas e tão dirigidas, não estão 
adequadas à infância que é pura brincadeira 
e incertezas.

Se criança brinca, tem o seu próprio 
tempo. A brincadeira leva a caminhos que 
não se pode prever qual será o produto ou 
o resultado de uma atividade. Essa reflexão 
é uma das mais importantes e menos 
compreendidas em qualquer formação de 
profissionais da educação infantil. 

Repensar os agrupamentos, pensar 
sobre o tempo e espaço dentro dos CEIs é 
pensar diretamente nas rotinas e práticas.  
Propor o planejamento o dia, as atividades, 
os agrupamentos viáveis, porém o mais 
importante é saber que planejamento não 
se refere só a si, mas a todas as crianças 

que estão uma boa parte do dia sob a 
responsabilidade do professor. Tudo começa 
com observar e escutar a turma e o que surge 
de potencialidade nos momentos da rotina: 
as ações mais procuradas, os interesses, as 
demandas, as pesquisas e descobertas, os 
assuntos discutidos entre as crianças. Até 
mesmo os pequenos dão pistas do querem 
aprender. O olhar do professor, ao observar 
seu grupo e cada uma das crianças, não é 
um olhar à toa, um tempo perdido e sim a 
espera que algo chame sua atenção para, 
depois propor com mais intencionalidade 
o que foi observado como interesse. É no 
olhar intencional, no campo da escuta e da 
observação que o educador poderá propor 
novas situações de aprendizagens ao grupo.
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Priscilla Piffer do 
Nascimento 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante todo o dia vemos dentro dos CEIs a programação 
dos tempos e espaços. O professor como mediador entre as 
crianças e os objetos de conhecimento, organiza, propicia 
espaços e situações de aprendizagens que articulem os 
recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e 
cognitivas de cada criança aos seus conhecimentos prévios 
e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de 
conhecimento humano. Neste artigo trazemos a reflexão 
de como o tempo e espaços podem ser organizados de uma 
forma que rotina não “enrijeça ou extinga” a criatividade e 
o potencial das crianças. Em virtude de que a diversidade, 
o protagonismo infantil e suas vozes sejam escutados e 
respeitados pelo educador levando à criança a aprendizagem 
significativa e prazerosa. Que o educador ao articular os 
diversos saberes, possibilite as crianças a investigação, a 
exploração, a descobrirem, se apropriarem e transformarem 
o mundo, com base nas experiências que possam viver e 
compartilhar dentro dos CEIs.

Graduação em Pedagogia na 
Universidade São Judas Tadeu 
(2010); Pós-graduanda em 
Alfabetização e Letramento 
e graduanda em Artes pela 
Faculdade Campos Sales 
(2018), Professora de Ensino 
Fundamental I na Escola Estadual 
General do Exército Vicente de 
Paulo Dale Coutinho e Professora 
de Educação Infantil no Centro de 
Educação Infantil Parque Cocaia.
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